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ANY XLV—MM.

ESTAT DE GUERRA

BARCELONA, DIMECRES, 5 1)E SETEMBRE ID23

(IENTIMS

LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

LES RUTES AERIES NACIONALS

EL TESTAMENT DE HISMAIICK

am.

ge a la proximitat rle les poblacions
més hnportants c1e Catalunya i. a niés
a més, preveure rutes 3.er:es als lloes
de més tränsit i en les quals e s . trobarien camps per aterratges accidentals.
EL RiWLL DE L'OU
Aquests campe distarien cls uns dels
Quan un barcelcní, ' amb les ceses altres d'una 20 a 30 quilòmetres, disinevitables gotes dc seeyoi . Esteve i täncia que permetria d'arribar planeXVI. *...la coloma, qui aportà per les acarea inevitables gotea da; senyor
jaita a un d'ells a tot avió que volés
,erty-al un ram d'olivera en sa boca en
Canoas, Ungeix la noca d'una catäsero-, a • la prudent alçària de 2,000 metres.
ignificanca que la mar era baxáda."— fe, com la que ha esdcvingud adés al;
L'emplaçament d'aquests camps no
Llull.
pcdria fer-se naturältnent 'Per . un senJap6 no.pet contenir una esgarrifança
"E lo Emperador mostrava tenir d'egoistne afalagat.
zill examen dels nostres mapes, tan
incomplets. Els camps haurien. d'emEn efecte: un barceloní, cense galg ran desig que lo seu capita fos co
plaear-se després d'un examen del
re esforç, comparant la benignitat del
ID camp."—Tirant lo Blanch.
"...ni mostrar a lurs fills sciencia trosset de terra que l'aguanta amb els
terreny, escollint per això els llocs
o art ab que puxen viure; ans se gin- trägIcs capricis d'altres porcions de la planers i que presentcssin tantä faciregen que aquella vagen ben arreats, • bala terrestre, arriba a, copeloure ;qu'a litat .d'installació eoni baratura. Els
brodats e encavalcats. '—Bernat Metge. fet i fet Catalunya és rovell de ron. • erms seran els lloca preferits, Pea' Ve"...e que desija que hom lo crega,
Sanase anar gaire lluny, al Sud de la
cranorea que ofereixen.
• Podriem distingir tres menes de
1c- caiga en cascun parlar tos temps ve - Península, a Andalusía, 1 a l'Est, a
no
silPortugal, hi ha hagut en epoca recent camps d'aviació. La primera fóra el
tat, acostumant sa lengua que
pia mentir:"—Tirant lo Blanch.
terratrèmols espaveutables. No fa tres port aeronàutic, amb dimensions que
haurien de perametre a MI avió de
En aquests exemples, els autors mo- mesos que l'Etna cómitava fuM, foz,
transport el deixar terna i tornar a
,Ierns usarien més aviat de que, a qm,, lava i cendra amb perill per a moltes
viles escampades, confiadament, •al aterrar dins de 'la mateixa linia rec7-loptant la construcció espanyola que
ransfsteix a introduir el complement, seu entorn. Qui pot enumerar les des- .1~11ffli.W
gràcies que han fet les sotragades
osan is una oració subordinada que
eamenca amb la conjunció que, amb migues a l'Atnérica central o a l'Ala mateixa preposició amb que fóra mèrica del Nord1 I els tifons del mar
iatroduit si fos un nona, un pronom o de la Xina.?
Aquí. les pitjors jugades dels elerrs infinitiu (Alegrarse de ello. AleLes noticies que es van regrarse de que vengas). Notem, de Pas- ments irats, ene ocasionen un nombre
bent pinten cada cop la catásridícol dc víctimes —uta nombre de
eada, que el fet d'anteposar les prepotrofe del Japó amb proporcIgns
sicions de, a o en en la conjunció que, víctimes que no representa res al cme mmena el canvi de que (feble) en que tat de les que fa el terrorisme o la más enormes.
(accentuat). paralfelament al pronom guerra del Marroc.
Un telegrama do Pequín fa
Comptat i debatut, la cosa veritablerelatiu. que és que o que segons que
pujar el nombre de les víctimas
ment perillosa aquí és la natura- a tres milions, cosa molt possino vagi o vagi precedit d'una ,prepolesa-.-beni g na. enradnada, falaguera--.
sació.
ble, ja que vietimes no vol pas
dir morts. Sembla que el terraEs possible que en, català antic es sinó els hornee. No és el país, sMó
tramo) dura de mig dla fina a
trobi aguo exemple de de qtt, etc., en els hahitants. No és el paisatge, säió
posta de sol. Un prInctep ha
lloc de la simple conjunció que (com les figures.
Trehallem. dones. per posar d'acord
en francés antic i ädhuc lbs -al semort I alguna membres del Gol'una
cosa
amb
raltra—la
dolenta
amb
gle XVI. es troben eXemM es . de de
vern també. Es la ruina de totes
•
'
la
bbtia.'
guoi. anal) .quai
' las Oompanyles navegació I
Caries tioidévIla atisegúrances de l'aralpélag „laJIS en recordem ara cap. Pecó en tot
cas és evident qui la ecinsteucció norpona*:
g
lsmal en
toristritició que I stab
El enflicte italo- grao esté a,
khr eneara,ert el flettgatatge parlat rnenys a ernprar-la en 'general de pre- punt d'afectar graument
g rat‘ la sinflUencia espinyola, , era -la 'ieréheia á Valtra, fa; pecbcodeelneía Unan de la Sooletat de Na.
i ntroduéció de les oracions completivea dc la qual ea la Ileugua
clons, Mussolini ha deplaritál
atab la simple conjunció que.
cherna és indubtablement deguda a la q ue en cata que aquesta insiste,
dones,
bannen,
Els escriptors actuals
influencia de l'espanyol.
xl en Intervenir, Italia ae'n
'esforçar-se, si /In a usar-la exclusipararla.
P. Fabra
%cut (costa voldricm nosaltres), al-
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El concepte d'estat de guerra moral no is Un eufemisme, ni
caciopS anda iot Europa i amb -el . Nord
celebrat darrerainent a Fran- ta. Aireó 'exigi¡la una superficie d'ira
(Del 'lastre criviat especial)
Oest a fricà.
està mancat de significació. Al contrari t• és im concepte
quilómetro quadrat.
ca, Bélgica, Anglaterra i Alemanya.
"L'ha altra linia a&ia que tindrä
A Berlín hi, ha una 1)01)155'h:a
En un *port . aeronautic. les instalii 'entendre, fàcil d'imaginar en la realitat de la vida dels pobles. cOncursos d'avions de turisme i transTothom compren que vol dir el trobar-se moralment en estat ports económica. Els resultats obtin- lacions de harigars, tallers, oficines, lambe' molta importància per a nos- russa imporlantissima. Estä
nitres, seria la transpeninsular projecformada principalment k er . conetcétera, Són: de multa importància.
de guerra amb un altre poble o amb un Estat. I examinant la guts fins -ara ja (n' as .'pet'rneten de creutraris • del' bolieVisrhe; per 'conUn port. aerouäutie, fins avui, a Ca- tadaaque riniria les ciutats de Bateehisteria dels moviments nacionalistes mundials, veurem repe- re en l'aviaeió . de tnristne i en l 'èxit
lona, Madrid i Lisboa.
servadors perillosos, en • une
rtalutiy-a, 'tontee es necessari per a
de les línies aèries de transports pútidament l'exemple 'd'aquesta guerra sense armes.
El primer projecte era d'unir BarBarcelona. La segona classe de camps
paraula. Es-publiquen tres diablica.
L'estat de guerra moral no és una expressió eufemica
celona i Madrid per una linia gairebé
ria en rus; Kerensky.dirigeix un
d'aviació fóra . q que podricm dir-ne
No és prou sorprenent la volada de
l'estat de guerra material, sinó un concepte diferent, o millor .Coupet, que cobri ato .quilómetres amb uit aeródrom.aMoltes Són les pobla- recta que passés per Mora. Calmada d'aquests diaris. Aquest borne
dit, una tàctica diversa. Un home i un poble, quan estan opri- uns setze litres dc carburant? I la cions catalanes raque podrien ja des i Calamocha; peda aquest projecte que governà mes:
mits, senten contra l'opressor els mateixos impulsos .de defensa d'En Bossoutrot que va fer aoo qui- d'ara pensar :metenir llur aerbdrom.
tenia tres inconvenients, contra un
vasta de.. la terna', fa a,- Berlín'
molt petit avantatge: passava per po- : una. yida 'miserable i triste, La
violenta que porten a la guerra de sang. Pera si no tenen, en lómetres uI reb d'Caa frailes la tona
Les dimensiohai d'un heródrom popoblació • russa te, naturalmeMt,
un moment determinat, prou forces fisiques per a l'apellació quilemètrka?
den ésser tnéa', 'lieduidei que les del blacions de poca importancia, era més
••
perillosa que d'altres posteriorment esport aeronäutic, pir) sempre han d'ésala ,seas restaurants:- i les seheroica, obeeixen almenys una unja de conducta que estigui
L'aviació, Per esteücke's • necessitava
d'acord amb llur estat d'esperit. Aquesta conducta, exigible a aquesta economia': però -aixia no és ser su ficients e" un avió pugui tudiades i els terrcnys damunt els ves illibreries 1 els seus nego'es volaria són manees de cocia. Fiaos negocisl Llevat deis
lot nacionalista veritable, ha estat • sintetitzada per un amic tot: perquè l'avió sigui un instrument sortir i entrar ..sease .dificultat. Si. el quals
municaaions. L'Unic avantatge ée cl
no eat Ialltat d'obstacles corn
jueus que aún banquera, Pel: •.ostre amb les següents paraules: "Si no tenim avui proa for- pràctic. As convenient organitzar ru- terreny
d'ésser
el
carni
Inés
recte.
,
i ases, uns tota mesón hrbres alts.aosze
tre- -població, ädhue eta- anties
tes aéries.
a al braç per alear l'arma, tampoc havern d'estendre'l per
Peris per anar de Barcelona a Ma400 d'amtres de . Iang . perj tsts 3 00
nobles re fugiats, ha- da , fer lots
Furch -vos que teniu - uh 'avió al
donar la mä a l'enemic".
drid
co
avió
és
naturtl
fer
una
volserien
sufin'i4ts
sempre
que
la
ple
gran aero-port de Barcelona (que no
els oficia. Hi ha dosis que són
L'estat de guerra morar consisteix, principalment, en to-,
ta de 35 quilòmetres només per dasbfers i duquesses qUe•fan
munt la recta per passar per les po-?ea aquelles accions i abstencions que recorden, davant dels
modista o de comptable del resblacions de Valls, Lleyda, Saragossa
propis i dels estranys, la situació d'esclavatge en qué es troba
taurant. Tota aquesta - gent 11:
.
i Guadalajara.
,,,e,ee n
la pàtria. -Mentre no poguem destorbar l'exercici d'una sobite un odi fanàtic contra Lenin.
Per aquest camí. la distingia de
i dI boIxevic,s i vitt amb l'esrania usurpada per part _deis nostres opressors, poderri estarBarcelona a Madrid és d'una cinc
t)breinça .. que un dia en obrir t
nos de mantenir amb ells, en el terreny oficial i polític, re".>
cents
quilämetres,
que,
atada
un
avió
ens ,trobarem que: ef;
lacions de cordialitat que només són noblement possibles enri
dc transport poden ésser coberts amb
bolxeviame s'ha enfonsal de.
tre hornes -. i pobles amb drets iguals. Aquella sobrietat en el
unes
3
hore-s
i
mitja.
\
aol; volta, com. s'ériftinsh' er
tell0
tracte amb .els representants de l'Estat opressor que hem
La
Aixb tenim determinades les dues
4\
usarisme. lIlusion IlunyaneS1
.* /a
preconitzat repetidament els nacionalistes integrals, és una
línies aéries mes importaras de CataLa poblaeld rusas emigrada a
Aneo 4froni0 mella
de les regles bàsiques que imposa l'estat moral de guerra.
lunya. Per') aixe, encana no és tot:
Berlín representa uh '10K ele•:
Si
el
turisme
acri
proa
increment
(i
El trobar-se moralment en estat de guerra amb l'enemic
1/1. La.-eti
ntent d'ordre i de consoltdadid.
:
Ck-- •
és fiteil que en prengui degut als provol dir que s'ha d'evitar els blincaments,- els atacaments, les
per Alernanya. Els ernigrants
gressos ale l'aviació de pealan potencia)
adulacions i les efusions, reduint el tracte a allò que . és 'esfan Una intensa propaganda
;
.
1,,1
tetapresa. •
haurem de preveure unes altres línies
trictament indispensable i posant en les relacions que no es
anticomunista'
i -són un testibla.nej
Grainoilera,'
-o
que
podrien
dir-se
ale
turisnac
interior.
4
_
,_
__,
bt_r_ cy
puguin esquivar una freda correcció. Vol .dir que no hem craemoni vivent _de les mes inebper
exemF.Is
turistes
barceloiiins,
n'iodos conseqüències de la reeeptar carteres de ministre i càrrecs polítics del Poder domi., geC.4 erve rza oLe Tor ni.o>
v4a.
matare
:tit.t. e.v
ple, podrieh seguir la costa o anar
volució. De tota manera, perb,,
nador. Vol- dir que no hem d'ostentar . els títols de noblesa amb
cap a Lleyda seguint les Banca abans
?3-1.148»tiP,
entre t la Rússia comunista i
blasons pintats de nou que vinguin de Madrid. Vol dir que
alescrites,
però
per
aliar
cap
ä
Tremp,
Vildrat,
.....)....
oficial i els nueliS anticomunisElarceLtirta
O
,hem d'estalviat•Fexhibició de les ensenyes que, si són respec-....
...
o
de
Tremp
a
Tortosa,
o
de
Lleyda
a
t o:
Va.11t
-tes emigrats hi ha un terreny
tables en llar exclusiva simbolització nacional, no ho són ja
Vicia i Girona, els Mancada la segu...-"
sitie)
a
.I
d'entesa: la política internacio-----..>
que , ofereix ama línia organitretat
en quant simbolitzen la sobirania estranya damunt la terra
FliJi----' erulee
nal. No Seria pas cosa fäail trarada. Així, dones, facil és comprennostra. Vol dir' qué no han de fer-se declaracions de fidelitat
bar un rus eneini de l'aliança
Mora.
dre guineo seran les línies de turisme
ayragorta.
i de lleialtat a- les institucions que han aixafat i aixafen enamb Alemanya. Existeix, 'per
interior i Ilur utilitat.
cara la nació catalana. Vol dir que no ha de parlar-se en llenpart dels russos, una busä senUna
unirla
Tremp,
.Balaguer,,
Lleyguatge de súbdit, ni amb humilitat de cortesa. Vol dir que no
timental faviarable pCr ä la 'cid:
Hostitalet
da, Flix, Mora, Tcrtosa i Amposta;
ha de contribuir-se a l'edificació de palaus a les majestats dels
¡léete».
una altra, Balaguer, Cervera, Maure-, locacid ,germano-russa i per
altres. Vol dir que no hem de preocupar-nos de la . disminució
o Aèrodrom.
.sa, Vicia Amer i Girona: .i una. al-.- portar aquesta collabbració fina
•
on sigui. , T.,,es conseqübninternacional que pugui signifiear per a Espanya l'abandó del
;,,tréposta,
tra Puigcerdà, Ripoll, Vida, Grano-a
-Mea de la guerra han ara
'
Mare-oc, perquè els catalans no tenim obligació de mantenir
•
Bafeelona.
Terrenys
d'aterraige.
•
,41*,41esi."-leAttrettite,--:iy,i'ettiase
amb la nostra sang el prestigi de l'Estat .espanyol davant les
'ctatett7ätg'0,
potencies .estrangeres..
eanyli.
:41apqleeurn7W
aquesta vasta 'organitzaef6?
aixa -vol dir Vestal de guerra moral, i encara algunas;
feetainent quan parlen; del fàsE h primer altie hi ha per fer és
Rutes aèries de Catalunya
coses mes...,E1 nora- de- guerra-moral aplieat a la riostra , sitga- . ,
tic qtiä Polònia eta ta inútnadotar d'aeródromo un - bota nombi-e
ció, és molt més • exacto qué el nont de plet. Un plet pressuposa
rniaxiMa s dimensió ' es trobés longitude poli!' cions catalanes que es troben ment.
.que enhlòe Inés
la igualtat - de - drets' entre els' pledejants, i . aquesta igualtat ju- existeix encara) pecó
Aquesta : base sentimental
en aquestes linies 'aèries ; després
dinalment a la direcció del vent doCatalunya hi ha campa d'aterratrídica és tncompatible amb. l'estat de submissió dels pobles de
que _existeix pel cantó da Bilse
aprofitar molas deis terrenys cr105 i
ininant. Tot aerútirom ha d'estar unit
ge. La llibertat de navegació de la
oprimits. Un plet impliea, a més, l'existència d'un jutge o d'un costra nau aeria es troba molt reta- per bones vies de comunicació amb planers dcCatalunya com . a terrenys Sin, to existeix..pás amb tanta
tribunal que hagi d'entendre-hi i hagi de fa l lar-lo; i ara Es- llada per la 'possibilitat d'un aterratge la població a que pertany.
intensitat pe] cantó del poble
de lliure > aterratge, preparant-los i
panya és davant de Catalunya jutge i part alhora.
alemany. Tesela el rus i et aleLa tercera classe de campa d'aviaforçós damunt d'unes vinycs o campa
many dues psicologies . enmpleAlguns nacionalistes catalans poden negar l'existència pedregoso o boscos, amb un mínirb ció. fóra el terreny d'aterratge accitament difere.nts. L'alemany, es
d'aquest estat de guerra moral Els dominadnrs be prou que de perjudici que seria una reclama- dental, les dimensions del qual serien.
un borne simplista, cense per,
que les de l'aeròdrom
s'hi consideren en estat de guerra. El mateix President de Ca- ció per part del propietari del con-- les mateixes
sonalitat, amb un : mee-anisme
talunya. digné en el seu discurs: "Etem, fa un quant temps, reus que hàgiu atropellat, Aixb, no- , però aquest terreny no fóra arranjat
intellectual rudimentari i tlent;
com voltats d'enemics. Com a tals els Governs ens tracten". als quedaria altre . temei. per practi-" perj servir cap població, sinó per otIees una admirable- -roda de _la
rir més seguretat als pilota, volant
Ai del poble que considera amics aquells que el tracten a ell dar l'aviació, que l'extremar - la cos- 'd'un
màquina general. -L'aternany da
aeròdrom . a un altre. El terprudencia sense poder fer de Vacom a enemic! L'estat de guerra moral és l'única posició que trael poble irreligiós per definició,
una eina dc veritable utihitat,' reny :d'aterratge seria establert amo-.
pot salvaguardar mentre els temps de plenitud nacional s'a- ció
té unä golafreria indiridualista
ximadament damunt de la línia recta
-Perque l'aviació ens doni bons sencosten, la llibertat futura i la dignitat present.
sonso fre i Una manca obsoluque crisis d0A aeròdroms, peró el !loe
-seis, havem d'establir carnps d'aterrat'

Converses filo-

(Ideologia del naciones E-.zae..-base.)

-i-:
..

Barcelona
, . . 2 . Pts.naes
Catalanas Espanya 7'50 " trimestre
América l'atina . • 5'50
Anrcs palsos. . . 25
"

de dietari
,

Reurn telegràfic

exacte el determinarien uns altres
factors, el més important ..dels 'quals
fóra ch prcu del terreny.
Els aero-ports servirien a les . més
gratis ciutats ; els aeròdroms a totes
les poblacions cle certa importància;
els terrenys d'aterratge accidental ea
trobarien en les línies aéries.
Passa per Catalunya una nula aèria
intercontinental, que fou organitzada
i és mantinguda per la casa Latecoa.re, gräcies a fortes subvencions de
l'Estat francés.
Aquesta línia que entra a Catalunya pel PerthUs. passa -per Figueres •
i - Girona, i despees segueix al Ilarg
de la costa del Mediterrani, gairebé
no és organitzada. Només- al Prat de
I.lobregat existeix un acrialrom particular dc -la ciasa Latecaére, sisenare que nasas altres terrcnys serien
crutilitat no solament 'per als Irancasos, sitió més encara per a Paerbe
näutica Catalana.
Aquesta és i sera rla més important
línia aéria dc Catalunya, ja que, grisejes h ella titalrlem räpides comuni'

La Política
UNA NOVA ORGANITZA-

CIO PATRIOTICA

Al palde de liondarella quedat
constituida una loz"cniut Mgcionalista que accepta ideari de la Primera
ConferiMcia Nacional i s'adherei.e a
l'actuació d'Acció Catalana.
Dintre breas dies li donaran estat
oficial,
LA DIADA DE LA LLENGUA CATALANA A C 4 4VETES
Definitizamenl, els oradors que parlaras. ea ei miting ,trhontenatge a la
Llengua 1 'ata1apta....1f1; se. . eelebnad
Cdidetes issaIsle Ittetteet.. Primer A;

dc ha Fesaullajor,
Augur: bit', Argitnea, PrOideitt: del
ÇtealCaIe(sd Caideee t ;gekic. Aíre,:
Stl$L.

Av/anille'
:De ."Ndstra'Perla", 'de Büreelona,
parlationI els seayies Demente Pallerala, Ventura fiasol i els • illustres
consellers de l'cutitat SeltS'OrS
;Estere , i' Manuel Mascó i , Lloren:.

Les

rutes aèries intercontinental 1 transpeninsular.

marcant-los de conformitat amb els
reglaments de la navegació
Läta altra tasca a fer es la de .la
confecció d'esi mapa aeronàutic dc Catalunya oti es trobarien exactament situats els porta aeronäuties, aerädroMs
i terrenys, tant si formen cona no
part d'alguna línia aéria.
Convé que per Catalunya se senti
la necessitat d'organitzar l'aeronäutiea civil, i que els Municipis de les
poblacioas Inés importants comenein
d'estudiar des d'ara de quina manera
podran establir llar aerädrom.

Antoni Armangud
"MIKIMMIfflna

ADHESIO
La Comissió organitzadora d'Acció
Nacionalista del Poble Non ha adrecal al ;.ap de la minarla (Meció Catalana a la 31ancomunitat de CalaInnya la liara seg ii(11
" S I'. Dais Nicolau
Distingit patrici 1 bettent,"rit diputat
per Catalunya:

Els solasignants, que en les passisdes campanyes electorals prestaren els
serveis d'interventors i apoderats d'Acn cid Catalana, »lemas en amical festa, a la qual hent Asta finament con•vidals per lo Cotnissió Orgauitzadora
ti"Ac. ciit Nacionalista del Poble Non,
i asüte,rida a Aedo' Catalana, unäaimeItÜnt hm; acordat:
Primer.) gelicitar-70s, pej t
parlatnfut pronulcidi. 'ter 7.;f04' en, la
, XIX Assemblea de fa ifianconnutitat
,de' Catalunya,
pregar.ros que Antie Jefa-.
'lliinent configuren, en la >roble tosca
qiie per comando d'Acrid Catalana
,ndere' Govern
!tira rnipHs dins
•d'AM.

ta del "to" moral i de la for-:talcos davant de la desgräcia.
El rüs.es mes complexe, Lii sernpl. () una personalitat-, sovint
mou per motius contraria als
del' seu interés. Si rolen esser
ami° d'un rus, .diuen elsmanys, tracteu-lo malament.
Aquesta petilit. complexitat Immaníssima, es per a un alemany'una coSalneomprensihre.
Tot això fa que els alemanYs
costat dels rusestan sempre
sos en una posició de recel.
de la fallapor'
Sempre tonen
da, del que s'anomena la foscor
ha hagut
de Päninia russa.

alemany 'representaba,

tel. fa -avui lti hagi a .Ve•
malea un desig de , tornar a I eis
idees del gran Cancel-ter en p"),
Mica internacional. Dis principia bismarekiane de . l'arniatat
amb Rússia, es consideren Inatacables i modélico. Aquesta
patalea s'anomena ara, tradicional.
Per aquesta prditica bi ha
avui, tant a Alemnnya- 5-rd a
11.ÜSSia, una primera ..matju‘ia

immillorable, la qual no cxislia
ert temps del Tsar i de j'Import.
En aquella 'epoca hi havia una
simple amistat de- cas'es governants perquii ni el poble rus
ni-al talemarly tenien vot ni ven.
No és pas que ara existeixin,
aquests: poldes. E i . que hi ha,
simplement, ds que-el poble rus
neeesafta del poblaalernany; en
tOts ela ordres 'de PorganitzaCid del treball i el poble alemany per altra part no ti; Alza
porta ibb6ita , a1 mdri per l'emi-

gi'`aeitl i. la. cotrcicació 'd'enere:
gies. cine la porta do Rússia;

Tot fa pensar que l'arnistat
germano-masa -hauria passat
ja a essar públie:Stitent 'una
äliançä . neitar,si ost ros el eónD'o] de França besat ertia 'Seforça. Es Irdha Alemanya,
avui, en la mateixa situació en
que ea trobà. França després
de la guerra del-70. - Es evident
que la vida internacional -.de
Fram.a en els primers anys
lä _tercera república, " fou .presfdida de fet per Bismarck.
Marek deixà fer a Paris el que
era 'raes convess'
hi semblàfilma per a ' Alemanya. Si l'ettitpogue: dónar un gran imputa
a les seveS , empreles colonials
bou . perque- Bismarek no s'hi
oposà i aL contrari, les ajudä.
Despres, iniciat el.-"kolonistne"
alemany, da una
ideit just-bismarckienaa França
no tingué mes remeC,que
Metralseetr---ter--11'21gittU r eqa
història del Marreo en són la
millor prova. Si ESO -tila es > al
Merece he devern a Alentare-a.
I be: ara cts papera han canviat de Ilue i de posicid. Ara:
qui governa -es París. París fa
* igolais sobre eis
uri 'control N
moviments diplonsäties d'apeoximacid_germano‘rnsaa i aquest
control nornes es podrà trencar
quan - es produeixi un esta t de
fet que foral a invertir els pa,
Pera i les posicions. Els ale,
manys avni, 'reta toles 'les reserves mentals que vulguin, no_
• tenen mes rernei que sotme,
Ea Fraucese Cambd, en una,
conversa tingtida amb el director d'un iliart de Perpinyä, que
ubl icä "La Ven". del- 12 da,
gost,..cleia que l'interea de Eran-i
ea ds empényer Alemanya capta
la colonitlaciú de Rússia per :a
d'aques t e manera donar- un 41-e
versiu lt la vitalitat atemanya,
Mentre duri aquesta felpa; la
tranquillitat: scrä segura I Si
malgrat tot. ci idee rua-alematiy
en definitiva t7eA la guerra; aquesta no es prodttirä sind d'agur
cont o eent cifiquanta anys —;
deia el senyor Canibd—. Aqueota opinió és respectabilissima.
Si hi llagada- una política prou
profunda i equilibrada per as,-,
seg,urar un segle dé pan. 'seria
l'obra mes gran i més sublim
que alta inventat mal. El ret
f

marck, que ha tingut .aquesta;
por portada fins a un extrem es, pera, que Franea segueix
infantil. Per a Bismarck, la po- davant de . la ereació del bloc
litice anglesa i la política fran- i rus-anemany una politice' mes
cesa del seo temps • fou un joß .eorrossiva que generosa. Trae.,
de criatUres. El que no cera- la d'impedir la formació
'Mengue Mai Biscarelt bou la pa- quest blbe. no pas fent una ao-i
nifica sitiase.
eh; diplomatiea, certament, shul
El testament politje do Bis- eontinuant'een, pea de guerra.
marche en deixar il Cancelleria La creació a la frontera ger-,
de Pfnmeri, fou la renovaeld
mancv-russa dels Esteta bälttes
l'aliança amb Rüssia per mor i deis Estals eentre-europeus
(l'evitat' que Ilússia ealguds en respon inéS que a la idea' (Pamana il'Anglat erra i França. r/e/arder-se al retorn de la idea
Arribat el termini de la reflu ya- biOmarckiana. Polbnla, solaretot,
Mil, el Kaiser deixä pass-ar la (8 ' un Estat creat per. donde
data, l'aliança morí i d'aquella temas a le mobilitzabid -france-'
Uta, començà el traen d'Ido- ea. SI aixb ttila pottítiea o'
mätic sin creaciii de l'Enlosa. no da lirut política; jet ho (tiran
Tela eta' escriptors alemanys, els anys.eiviIu i militara quo han .estuAvui, inalgrat ésker
diat la histbria de l'avant guer- rabie el moment per a l'abanea
ra i les causes de la derrota russo-alemanya, no hi lis en-i°
alemanya, estan conformes en Iré aquesta dos paisos atina eo-i
afirmar- que tia guerra la liudé SS sitió el desig fervent de col,
Alemanya per haver-so separat laborar. Si Rússia mantindrä
tlit política del Kaiser de la ra I - amb el temps aquesta posició,
11a mareada per Bismarck. E/
es 'dificil dir-hoíSI - que is un
reeonetielitent general d'aqueot, tal, "da ht correoció, per part
dAts-direetors ,ela la politica in.
ternacional alemanya. de la inan,is per' 15 ;
Visquetr
rteea?aefA que el gaiser . portä ea
;lastra Petria catalana i Per rarsoli,aquesta política i el retora ír,t110
;m'Uf de la ¿evo llibertat.
de Bis-,
poreciona, 2 . de setembre de tg2, i dreldit al lestamCnt
—Jeaquin& Casta, Récord Vives, bau r marck..
Joasp
Llongneres...
Berlín, áAole,
(Segtiei.reti frs ignatures.)".
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Marcats
la g de bps

11114533

.15 la t. blaw!, de 23 u 24 pessebs.
Idean roig, de 213 a 2050.
13em Ideal borla; ale 23 a 20.
Ordi, de 13 a 1325.
Civada, d'IV75. a 12.
Faves, de 21 a 22.
Veces,.de 25 o 24.
I'reus per quartera de-quatre dobles.
Petates, d'1'50 u 175 pessetes els
1.11 quilos. .
Alfals, de 450 a 5.
Palla, .de 3 a 3'25.
Falla d'olivera. a 4.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines,, de 6 . a • peoscles una.
Gallo, de 4 a D un.
Couills, de 3 a 450.
Oa s . a 2 . 40 ilet2ena.
OMS D'Oil:VA
Fruitat -extra, a 30 rals.
Fi, a 20.
Corrent, a 28.
Preus per qu , rta de 3900 quilos
' OLIS DE PINYOLA
Croe, a 135 duros.
Verd, a 125.
•
Prcus per carrega de 113 quilos.

Trillats extra, de 525 a 535.
Puerto Cabello i Corrents, de 515
a 525.
SäntoS nominal, de 000 91000
Palembang, de 4SÓ a 430.
Pasilles, de 400 a 470.
rreus per pessetes els 100 quilos.
CACAUS
Una Ileugera baise en els preus estrangers i quelcom de puja en els Fernando P.So ski les earecteristiques del
uostre tuerc a. t en la- setmana passada,
podent-se indicar per al eonsum, tale
segueix preveint-se, la següent cotilkas
013 :
Guaiaquil Arriba, de 405 a 415.
Idetn'Etalao, de 3 85 a 395.
Sant Tomé primera, de 000 a 000.
Fernando ['6o primera, de :125 a 335.
Idem idem segune, de 310 a 1120.
• 11em ídem tercera, al 295 a 305.
-Caracas primera; de 305 a 315.
Ideal segona, de 420 a 430.
¡'reus per pessetes. ele 100 quilos,
1'EBRES
Singapore blanc, a 700.
Ideal tlegre, a 1330.
Penatig i Tellieherri, a 020.
Tabas': u Jamaica, a 590. .
¡'reus per pessetes els 100 quilos.

Merni de ihrrega
Wats Llanta:, a 40.
Idem roig funja, tI 41
Ordi, a 25.
Morese, a 32.
Favons, a 45.
Alfals, de 1 0 a 03.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Vino del pato, de 13 a 13.
ldem d'Aragó, de 30 a 35.
Alcohol, de 200 a 250..
Misteles; de 70 a 75.

EiarvilArze
65 II,

Francesas, 42 10 per 1120.
Anglesos, 7 5. Peocci°,•
. ltabans, 111771 1,:r 1011'
Ilelguce, 35 per 100.
SMSS0S, 133 . 25 per 100.
L'ertuguescs, u 12 posseteS.
0 012 per 1110.
,1_,c 51..'.3
AustriacS, 1101220 per 100,
1.101andesos, 2'80 pes,,ctes.
Suicia, 0143 pessetes.
No ru ega. 1 . 1.0 peasetes.
L 1'23 pesSetiS.
.1'20 per 100.
Estats Cuita, 745 .pessclos •
(fauadk, 720 posseies.
.4.41.4 lis.

d'avui: Sanes I.Iorene i Jusinfiriere, i Santa 01,1111110, verge.

14 1111111

.111010 de Cimero del Crome de
Vintjants i Corredor,. del Centre Amom'antela de 1)epowleme del l'oulere i
rarie una etelta
I1 e la
lira al seu vol g ul eonwany En .lo 1todo, Delelds i Dols ditimenge etneut,
/I la 17
1:esnteuta3a Junta prega II lote Os
que volguin 1 (oinpa1)yar-11 qme a les
wat en puut del ulttlt //igual al pati de
la Pres(1 Modet.

23-1 ' pessetes.

pessetes.
Cruguais,
.2; ile8b, 0 73 pessetes.
lirnsilenys, 0 .11 3 pessetes.
Eolielans, 1 - 75 pessetes.
I'eruans, 25 pessetes.
4 Paragows. possetes.
Japoueso,,, 2'90 pessetes.
Argollas., 41'io per 100.
Egipto, 34 peseetes.
Filipines, 325 pessetes.
OR
o Alfons, 110 per 100.
Unces, 13950 per 100.
4 i 2 duros, 13930 per 100.
1 duro, .12950 per 100.
Isabel, 14330 per 100.
Dúllers, 7'20•pcsseles.
Lliures. 3550 pcsseres.
Cuba, 715 pessetes.
Mejieh sos, 113 per 100.
insuelit, 13S per toa.
.r . e. 17250 lar 130.
El rnCreid de

"QUIMERA - DE ORO" - SabG de
moda " MA YCEL"
DijOUS viueut, a les /lea del vespre,

prdjeetar5 al Centie Aulouomista
de Depemlents del Comerç i de la In.
dflstrit la continnaciö de la Magna Colleceiö de les iluilleries.
Aquestes projeceiMes //Me pretrtrataprojerte lb tes
ries de l'excursiú
res del Pas i Collsaeabra per als dios
2 $ i 2-1 del eorrent.
es

Sanahuja Soler, participo als
emes auli e s' que des del 30 del prop.
paseo ',mese ha di • ixat de prestar ets
seus servois mis Magatg ems Damlaus,
del correr ile relayo.

Tapiouues ì

sont els millors del món

-...1b32:101E3Ezte.12 5flir.rimeEwannzieriemamtmeiriame.asr9c,
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reslon ð

CO:Ofliab

SUCRES.
Soase arribades i escaiseMut les
exisCeneics (Furgones efisses, cetainuen
forras els preu9 en el no/31re mercal', rotitzaut-se igual que. la Bel-mana aolerisr.
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Idear ídem Saneó ' esp acial, de 620
54330.

Idem 1-dem id , superior, de 585 a 505.

Idean Ideal Rail wI7, de 550,a 560.
Caracas de.,:er:,..".at i sindlars,

'555' a YI G",

Al Consul que
soldé la Seceiú' Ven/muela de Socors
Mutus del Centre Autonomista de Dependeuts del Comerg i de la ladüstri /,
durant el pasimi : mes d'agost s'Ea
efectuat les segiieuts visites: Medicina.
i eirurg ia, 759; uas; gola i oreDes,
101; sistema hervida, 30: v i es resl ei r 1tintes, 40; oculista, ISS ;
parts i ginocidogin, liS; dentista. 157, i
pedicura, 18, les quals fan un total de
1.271 visites. DemCs sOl bau efectuat
50 reeoneixentents da notes socia que
desitgen ingreastr
l'coMentada

r,

CATES
Seaueix repercatint al nostre mereat
la puja de les divises estrangeres que
iurilitzeu per al pagament de cafés, cotitztat-se amb puja. lotes (co classes.
Pódela indicar per al consum els 2e•
tilento preps:
Moka legitim, de 605 a 01 15 . '
¡'serlo RICO Caracolillo
Semi Moka, Barrar i africans, db
520 a 300.
Puerto, Rico Caracolillo, 'de 625

Purés

FIGUERAS

a la tlä. 0.

[9
1:1
kII
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Rambla de Catalunya,

Telefun 45e 8 A.

41

B.
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La Junta Directiva da l'Acsoriuciú
de Propietaris "Salut Esport Club"
to.isa la celebrado de dierses festes,
que tindran lloe ,.mb molla de la feota
mejor d'aquella barriada.
Entre leo festes figuren tres balls
extraordivaris de soeielat i e un i audivi() de sardanes, delate de concursos de
Oir i tennis i *tires feotes populars
per a la /peinada.
Els lalls tindran lloc a la sala d'espeetacles del Salut Esport Club i les
sardanes a la pista de patinatge de
l'esmentat club.
L'eseenel0 del programa de 13 , 11.s Ett
eptal confiada u l'orquestrina-jazz•baud

"Con:auno'''. 1.1e tes sardanes
D'encIrrega la eohla "1.41 12rincipal
VallZ]s". • ratol el toca:te/1a la handa
de la Creu 'taja.

MES n1 1 1A NO V A uNI).6
Colima 5111,1c:ti Potallur f.) sobar
mls que t'espito] oiscrture's ,
eh,
de soll'em.
rionit a.. 4.11114.44411s
mude gestos. damas impulars. 4.15K n 111,
41
cant,
cle,',..tera. vadeo terdto cada olla. /le set
a volt, tl seu eslatge saeta I. earrer de
Saltuer(517 ufinn e ro 3. entrada pe/ Sétwea meinero 2, primal/al, segona
l'extrem del l'asseig de CeraclaI,
'rotos les classes sún absoluttnient
gratuites.
La Comissid -le . (estos del Lawn-Teunis Club tillorta Ea otus dictatuou faVOrable al projecte presentat a coneurs
11,1 . mestre jardiuer sonyor Situó En
la praxima festa wajor cine velebra
aquella barriada tds die,: S. O 1 10 del
vol - Veló soró, dones, don ola per aquest
C4111 4 1 n 44a nota d'altelliment artfstie ell
Vela 1 da rdf, que es [M'epa et1 enesIttlir dintre el elos soeial de la Rawali
Cortada.
un rer
Awb nimio de oelebrar
la reiv41141leat . 46 a/01 . 41 .1 i Material cle
l'ohrer cala15, fet teortat a 13-'1) 3,cr
"Banca Social de Pi,''
l'enlitat
Cataluoya",
1101,5 i Estimul
la ilonaril una teeta popular el dia 613
del present lUes. betleinl la sreva
l diles eetries 4"0 070
ro 1 les obre, de co
que incloen1-1/1 el terreny fit por 2.:303)
pessel es per a Une', soeis a Esplogues
del 1.1obregat.
S'estä couteceionater el prog.ruma
l'este,. el itteal CO donaria a ecni...ixer
oportunament.

eIs valoro eorrespiotonts al segon Sritueslre d ' Industrial dels poldes agregnus de Graeia, Sant le.errasi, 5 'al
Nlataf, Sans, Les Cotls, Sarrià. Saal
Andreu 1 llorIn os cobraran fino el di 1
211 n Ie selealhn e , la q ual prörroga
s'lta re; pulan% en el lentl.eti (Weial
nortterd 31111 del iba :11 del p ssat . mes,
aeord
1.0111,411124,1111 se113 . 01. delegal (111 isen • la d'amnetea provídeia.

sades co m'A. tien per retratar
t'adora en l'arraiejameut del sial, ..
El Henil Nlonl de Piet 't do Nie.tr:
01 11 51 di. l'Esperma:a assubenta el p6
(die que ii je, lima del mate del din
Naba,i 1 itOrli 11 subh.e,L,
i
d'oc l'ubre la de ro
he, dels 1,arires l,i d ta
e/ignorar',
lenoValda dels 1 11151.. slani del
¿l'octubre i noiembre de 1922.

RESTRENYIMENT
es vara -80111

EL

ex(' Ni 241418 /814,8

M11 DRONO I
ene:14z. 1444.1r4 . 4,41111,;1:11

De venaa nes eis enluta/os 1 dro
Milgat.e111
/luda Serra Contere. Si.3 Barcelona
10101 ieo Diptl o ll

I

•

El cinent dia 15. 0ov:1 oberta la utatt .f..tit 1 per a In elasSe elemental solee.
ta Lieeu Dalmau --Per a uu reduit
gnu, de nonos d'II a 13 anys 'Entre
innoriteions peilagintittnes rFaques
ta !tova empeest del Ideen Daltnau figura la Ellit • 1411..141 do les ulundles en Pes.
1urli i antela del franc¿. s per
ontjit de material linguAtono i la int rodil• ele., de 11 u,s n co higiene por Vedo.
i . a4 . 16 del earAeter de les nenes Un roe)
itoSn i1d
pela 1.101111ne de nenes que
seran adtni e ses
/14/11444:12) 0141100 1 4. lela
414,14 11 4115-1. 1114 • 141
114i1 d'esperar toree
por ter-Se elt 4 1114 . 5 Per 10141 . 1 • 12.155e de
delallts. a 1;1 Dlteceiö (leiteral del 1.1.
io e u palman, e mrer de al3tleis, 21 ) .
de ene,. a .set de la larda .

Ahir
al senyor
Una 1 o1111,-,, de la Banca 'Su
cial de Provi -.id l Est ili1111 de Co
lallitiya, presidida pel seu fu•'da;!or 1 gvrent. senyor Garej,

Sanjuan, invitanC-1G a rack. Lio
berieCteeld de la i'4114'01 senyera
d'inauguració trua grup de 21 n .,
cases quo lia constrult per alSeus socts a Esplugues,

Dilluns que nre, dia 10, se celebrara a l'Ajuntament la subhasta per a la eoncessió de paient 8 de circulació de pianos do
rnanubri per la via pública. Locondainns per a prendre pat.'
soin a l'Oficina ,Contral il1 Ne
go' tal. Municipal eringressos
¡„ a . 1 ...1; de, les Cas -es CODdislo
r • ais'- , ( l- 'Unta les 00res de de,"
Pal

Ea torna] do Suise, possesstonanl del 0 711 càrrec, el Cap
do la SJ.-ctiú Municipal de Fi. Nenyor- Miguel Vidal i
'-aodiela, que gaudia de liia•ncia.

\.
('Ç3e 534

RANCS

.•

fr

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/-1

de 8, i dlnar a l'americana, de

MAX:T^L

apretz rn4/!n.5

9 a 1 1.

na toruat.del seu vialge d'estudi per
l'estranger la distitegida doctora en
parts NI Teresa . Cainteitüh i Cassi, la
gime novament euearregat del siete
despatX, Consell de Cent, número 322,
entresol,
rebut la següeut dota..
L'Arrend liarla de la Reimptaciö de
Contribucious, d'aquesta provincia, no.
tifica ale >enyeta contribuents de les
nones de Gracia, Sant Martí e Proveneals, Sarriit i Bad lona que els rebula de les Contri/mi:Mute i IMpostos
correspoueuts al primer i scgou trimestre de l'actual exoreici, 1 onforme a instrucad, una regada traustorregüt el
termini red- mentari, es eoncedeix una
prtirroga (pie durara els dles 11,12,-13,
14 i 15 slel present mes.
Deuads, en virtut de l'ordre de l'excelleutiesim ocuyor ministre. d',Ilisciala
Bella

{lleus

j5.

,Hrlerrm 27

Ens comunica l'empresa "M.o:ludaca6n de Tributos, S. A.". que el dia $0
d'agost Ii ettu esser indeinuitzades per
"L t Previsiún Naeonal", Companyin
d'assegurances contra el robatori, la
suma de SS:231'0S pessetes a què pugeu els danys causats per l'atr'eament
a mil armado de qu¡j ion víctima recentment aquella, 3, les seres ofleines
del carne d'Avinyö, umnirestnutmos al
ulateix turnps Enser quede surnament
satisfet1 de la rapidesa I facilitats 110'

Uf.

IVL )hafil

( CULI 8 l'A

Es-ajudant, d e l Dr. Lascreenne, de Parlo

Raes Co, S, en Ci3'
CAAVI, uALORS
n -..z:meta dol Czntre, num. 6
9
1
I
.7

Fi. is de F. Ma; Su da
Eanca - Cae • hlors - CLIVIV
20, Rambla del Centre, 20
-0-Telefon.1430 A.
Tiactarnent especial 1 l'arda del tracoma
tu/a1luncio/1s 1 , malalttcs externeS;
Conmovió de Una els detectaa
• eptloo-vIsuals.
Do 4 a O 1 boros ectoringudo
13:CW1W... 124 2 , le'

EL
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-La PUBLICITAT

Dilaceres 5 de seternbro de 1923

D'IRLANDA

CONFLICTE ITALO-GREC

LA CATASTROFE

DEL JAPÓ

MUSSOLINI DIU QUE SI LA El resultat de les UN TELEGRAMA DE PEKIN FA
Omisos PUJAR LES VICTIMES A TRU:4.,
S. DE N. VOL INTERVENIR SE'N
MILIONS
SEPARARA
'

Irnportnts declaracions del cap del Govern :: L'actitud dels Estats bàltics i la Petita Entesa a la S. de N. :: Manifestacions
anti-italianes a Atenes
AUGMENTEN EN PRECISIO I GRAVETAT LES ACUSACIONS CONTRA
, BOTZARIS
noma. 4.-E1 corresponsal a Roma
del liad angles "Daily :AMI" ha celebras una entrevista amb el cap del
Goveni isaliä, senyor
El primer ministre ha manifestat
que $ i Grecia no paga la indemnització ni dóna les reparacions degudes a-Itälia, els italiaml ocuparan definitivament Garfü, ja que aquesta
illa havia pertangut a Venecia fa
quatre segles.
No realitzarem cap mes sanció, però si Grecia comet noves ofenses, havors emprendrem una acció militar.
Neguem, ha afegit Mussolini, a la
Socictat de les Nacions sota mena de
competencia per intervenir en aquest
afee que afecta a l'honor nacional dels
italiana. Si la Societat de les Nacions continua exigint la sev intervenció, aleshores Iman à arribat el moment que Itàlia deixa de formar-ne
part.
Referint-se després a Iugoslàvia,
Mussolini ha declaras: Ja és hora que
les petites nacions balcäniqueus
rin que Itàlia no es una potencia com
sinó una gran nació de millons
d'habitants que estä disposada a mantenir la seva força. La pau a Europa es necessària, me) per mantenir
aquesta pan cal que sigucm forts i
que comptem amb la força. -Radio.

CONSELL de MINISTRES A
ROMA
Roma, 4. - Al Conse:1 de ministres
celebra avui, Mussolini va fer algunos
dec'aracions precises sobre la situació
en cl que co reiereix a la pdit . ca es.
trängera.
A Corfú--digue- la situació és normal, la població està tranquila i la
guarnició és suficient per atendre a les
necessitats.
1.:imin'ö pública europea comença
melificar la scva actitud, augnimitantse el nombre deis que es mosteen favorables a l'acció empresa per Itälia.
E.,,Per9=segUi.
ei rcaliSme polític que ens arriba de
l'altre costas de la Manxa curarla de{ in'tivarnent els italians de la derta
(..Ms convencionalismes i frases.
Ea cazan el Consell de la Lliga (le
le Nacions_ maniiesta la seca tendencia favorable per dirigir l'actual confliete, i aix es absolutament inadmisibl. •
La Dele. gaqió italiaina-afirmä el
primer ministre-mantindró, per tant,
que el Consell dc la Societat (le les
Nacioas i per d'verses ramas fonamentals, absolutament incompetents per
jutjar la qüestió, que es surt dels
fixats per les cläusules del Pacte
invocas per Greeia.
En la hiplitesi que, malgrat tot alx5, el Corusca de la Societat de les
Nacions declares la seca competenc'a
s'imposa per Itälia resoldre cl seguent
praldcma:
Continuar o retirar-se de la Sueletat de les Nacions?
Mussolini continua dient:
ja ti resolt cl segon i demano que
el Ceasell dc nt .nistres que declari si
trota conforme les instruccions catedonades ahir en aquest sentis
al riresentant a. Ginebra. senyor Guir i; ti, les quals seran apoiades ämpliamans och representant a la Societat de
clus. senyor Salandra.
les
El :o/loen de ministres aprovä plenas-1: t i incondicionalment l'actitud
alai/Va per Mussolina-Havas.

PUBLICITAT

Roma. 4. - Els periòdics publiques/ una nota oficiosa en la qual
es declara que el Govern italiä no
esta disposat a Iliurar-se a les maniobres dilatóries realitzades per
Grecia i per les nacions que rapasen.
El president del Consell, seuyor
Mussolini, no considera competent
a la Societat de Nacions per intervenir en u/s afee que tempta la honor d'Italia. Si la Societat de Nacions persistís en cl sea/ desig d'intervenir-hi, es plantejarä la qüestió
de la separació • d'Itàlia . de nomentada Lliga.
Mussolini ha dirigit un telegrama
al senyor Salandra, el qual es a Ginebra, parlant-li en aquest sentit.Radio.
EL CONFLICTE EN EL SI DE
LA S. DE N.
Ginebra, 4.-La noticia que Itàlia
ha declinas acceptar la competencia de
la Societat de les Nacions en el =filete pendent, ha impressionat vivament leo delegacions que assistcixen a
l'Assemblea.
A la darrera reunió celebracin .per
aquesta, els delegats escandinaus han
examinat, segons s'assegura, en el tus
que prosperes aquesta desautorització,
la possibilitat de marxar del Colasen
de la Societat de les Nacions.
Els delegats anglesos, per la seva
part, semblen mostrar-se partidaris
eventualment de l'estricta aplicació del
pacte.
Eis delegats italiana, segons sembla, prometen retirar-se en el cas que
el seu punt de vista no los acceptat.
Per últina els representants de les
potències de la Petita Entesa sembla
que admetrien la competencia en l'assumpte, del Consell de la Societas du
les Nacions.
Eis representants dc França ses
breen actualment en conciliar els oposats interesaos i no desesperen de po41era.arailea-_,...4,,,
seguir 'un resultat satisfactori. - Havas.
Ginebra, 4.-En els cercles de la
Societas de les Nçacions es continuen
les converses sobre el conflicte grecohalló
Els representants de les petites ' potencies han celebrat una . reunió.
Els delegats de les nacions bältiques han acordat no admetre que e;
posi en dubte per Mussolini la competencia de la Srcietat de les Nacions.-Radio.
LA O. D'AIVIBAIXADORS
París, 4.-La conferencia d'ambaixadors celebrará una retinia en quant
arribi al . sets poder el text integre
la resposta de Grecia a la nota italiana, text qua el senyor Poincare
(bananas urgentment a l'encarregat
Negocia de Franca a *tenes.-Ilavas.
PARAULES DE LORD CURZON

Londres, 4. - De retorta a París, Lord Curzort es siega a Ter
comentaris sobre el conflicto
italo - gree, sonso haver abans
estudiat tras els domments que
¡Si fan referen . cia. Lis Societat
de Nacions - ha (lit - ha pres
caries en l'assumple i abrí) sembla (isser la marxa inevitable
deis preliminars que han de seguir. Finalment ha dit que tot
el mún hauria de concluir els
seus esforços a en fortir

com als primers dies, (le puixances ocultes, misterioses: el
Wendigo gegant que priva que
horn (ami en el seu territori;
els filtres - malfactors o gueri(Mes que saben preparar amh
falles, i areds- els wells plens
d'expe-riencia; tota l'escala dels
encisos i de leal mägiques. i vol
aquí que. a la Rinde del món
blaue, a una . jornada cid tren,
e "la casa de fusta plena de fusil
aere, un sortilegi ihiperiós suui
revea lambe amb el fum
de: gläcies, inedmparable,
als tills r.le tres jo yes, una bella
nota -senzilla que 'mirava a
leen.
La nit avaneava; els visitants
se n'anaren: primer Os dos
Surprenant, • després. Eutropi
rosire emmorenit pe-I sol i amb Gagnon, nornes va quedar
Francesc Paradis, dret, que
els seus ulls intrèpids.
semblava dubtar,
-Maria no fa cara de passar
unn bona nit-ya dir la mere
-Do rms aquí, • aquesta nit,
C hapdelaine, com per excusarFraneese?.--V a preguntar el
la-No esa gaire acosturnada pare -Chapdelaine.
• ala vetlladors, veieu...
" La seva ama no va esperar
una resposta.
(Si chic hagués sabut!...
demä
---Es clart-7,va
quatre cantes millas (Dablauets.
11ä, dal t, dele rials, OS "salarla- irem tots a arreplegar
lá testa de-Santa Anna.
kes" que.havien,faigit dels Mis- •
-Quan - unair encina despees
ai mur.is i dié markants, estayeit
• ar raulits'al voltant d'un feni de Francesa m'A l'escala gmb.els
jötäsament
':z:arer. ser. clavara Ilurs ten- ¡sois, Merla'
semblava . que
pasorja yen la mirarla per
alai' Inés apeop
41.411. cuesta nie,_ por elle( ell .e'a.eosta
Núm. 14

Louis Flémon

Maria

Chal

niat de la Societat de Nacions.
-Aladio.
LA

LEGALITAT DEL GOVERN
CA NATAS

Roma, 4. - El "Messagero"
qualifica dImlabi ll eseamoteig pez
ainagar propòsits que s'aparten
tota/ment de l'arreglament del
conflicte actual, la petició del
govern grec de que intervingui
la Societat 'de Naeions.
El govern que presideix el senyor Goaalas - diu aquest diari - tocat de sang nacional, no
ha estat encara reconegut. per
les potencies estrangeres.
Aquest govern no te en regla els SellS palmes i no pot,.per
tant, dirigir-se a una assemblea
comparada de governs regulara
i internacionals cona és la Sodata!. de Nacions.-Havas:

DECLARACIONS DEL MINISTRE DA E. GREC
Atenas, i. -- El ministre d'Afers exteriors, senyor Alexandeis, ha declarat als periodistes
estrangers que lailtimättim d'Itälia ha estat acceptat per Grecia, exceptuant dos punts contrario: a l'honor i a la sobirania
helleniques.
Estem.disposats a indemnitzar a les malaurades famflies
de .les vfetimeS i apellem a la
Societat de Nacions pesquis demostri que estera disposats a
obrar amis equitat.-Radio.

MANIFESTACIO ANTI-ITALIANA A ATENES. -- EL PUBLIC
INTENTA ASSALTAR L'AMBAIXADA

Roma. 4. - L'Agència Stefani, publica el següent comunicat d'Atenes.
Després deis . funerals celeErais ahir amb iota solemnitat
en honor de f les vfettatea; Italia--heaafria-arianatirjaillettiltitate1culi( pele carrers amb banderes
cridant i en manifestad() hostil
destruint la baneera de
l'arnbaixada i intenlittat assaltar
Atraer, 4.-- A quasi lotes les
polalarinns de Grecia han tingut
llor dia d'avni manifestacions
(Ir. protesta contra l'actitud d'I_
lii ist.

LACTITUD rICL COMANDANT
GREC DE CORFU

Roma, 4. - L'enviat especial
(le l'Agència ShIfani comunica
per tele-ton el segilent, des Ce
or 1 ii:
SIma c-omprohnt que el comandant gree pelit fort de Corta) ha ineorregut en responsabi_
litat per la alead del petit nombre ihr persones refugiadas en
rl fort, jis ' que aquells infeliços
no l'aren nvisats de l'amenaça
del comandant italiä de fer foc
sobre el fort.
Ensemps, el comand'ant italiä
tampoc fest avisa:, de la presencia de refugiats - en un
destina!, exclusivament a allotjar soldals.
Per anta( banda, Tui el comandant Ial fort mii rap deis soldats
que estaven a les seves ordres
resultaren morts ni ferits, Ceixant en evident perill als que
involnittäriament l'oren asse-

d'ella, i entreve en el cerdo
dels afectes legabas.
L'endemà fou una diada Maya, una d'aquestes diades que.
el eel eselalant Ilença sobre la
terra una mica del sets 'color
clan.
El t'ene jo yo, el Mal, en lid:ba, eren d'un veril infinilament
tendrr, con(movedor, i ädlnic el
bose ombrivol semblava tenyirse un poe d'atzur.
1'1*am:ese Panolis ya baixar
l'escala, al mati, metamorfosai,
amb ve g as escaients emmanllevats a Dä i a Esdras, i
quan es va hayer arreglat i
afaital„, la mere Ellapdelaine
va fer un compliment pel seu
bon aire.
, Un cop pres el desdejuni del
metí, Luis plegats recitaren el
rosari' a l'hora- de- la missa, • i
despres (rabee va estendre's
yant d'ells el llarg Ilotas meravellös del diumenge. Per() el
programa cha- la diada ja slirtyta
aturat, Eutropi Gagnon
quan acabaven de dinar, que
havia estat servil molt aviat, i
van marxar tots de seguida,
provena . d'una multitud dicharalada de pots,.plats i cubelleis
d'estany.
Els blauets eran ben madura.
En els ceemats, el violeta,,. de
i el veid

Per .efeete de l'aplicad() del
sistema ele representad() Pr o
-porcinal,Ce iona(Ses
coneguts del tot els resultats
les eleecion generals irlandeses. Pece, les dudes conegudes
permeten da-fermar-se ja una
idea d'aquests resultats i de la
composició del non Parlament
d'Ir landa..
Les xifres darreres que coneixem en escriure aquestes
rattles, donen 55 !loes al partit
del Govern, 38 als republicans,
15 als independents, 14 al p artit obrer i 13 als agraris- Essent
153 el nombre total- dels menabres de la "Dail", es pot des
d'ara assegurar que el P arta ("
Govern tot sol no posa.eirla a la
nova Candeal una majoria absoluta. Cal tenle en compte, tataMalei ns . que els independents i
els agraris se sumaran, segurament, al grup riel Govern, el
(anal tinerä, en aquest cas una
forte majoria parlamentäria,
formada per prop d'un centenar
de diputats.'
Deixant Ido 'banda', aquest aspecte puraraent parlamenteri
del resultat d'e les eleceions. i
fixant-nos eri . el punt essencial
del plet ente _els partidaris i
els contraris dT 1-reetet amb
Anglaterra, ,resulta evident que
els últinis queden en minoria.
FA) efeete: , davant. de llurs 38
llocs. lii ha , e1 cent i tants [loes
obtinguts ' pele altres partits.
tots els quals són favorables al
tractat i a ' la present Constancid, inchis el partit obrer. que
en altres problemes td adoptada una actitud e'oosiei6 al ,Govern presida, per Desgrave( •
Les declaracions que aquest
ha fet recentment, posseint ja
les dades de miasilots els distrines, indiquen que continuarä ral el Poder recolzat on la
(malició parlamentäria formada
prls gevernamentals, els nade_
pendents i els agraris. Es possible que .hi ha g i alguna moirlifiracha en el Ministeri. per 'tal
d'enrohnstir la emes autoritat..
El poble irlarides. una altra
regarla, slat manifesta- partidad, per una gran rnajoria. d'acreptat en les presento decanaständea-el regim (le quasi-independencia - que'. -representa la
tkon.s.kak."arg,,des del pura(' huf •= riZstä ifireiona'lista. ni dos del purit de vista democràtic, pot, defensar-se la rehei -lid . contra tan sigim que
eompta a yni amb l'adbesid) de
la majoria dels ciularlans.
A. Revira i VIrgill.

quito pelo dispars de Pesquedre
Segurament es votan() qur3
aquestes N-retales servissin al
Govern d'Atenes eom a mitjà (IP
propaganda contra Itälia, i cona
a compensad() alanminable ele
l'assassinat de la Crainissiú italiana de delimitad() Ce Ironiere. - Bayas.
Roma, 4. - El "C'arriere
quo agreneen
rep nolfeies
responsabilitat del coronel arce Botisatis en l'assassinat do la Comissia italiana.
Seanbla &ser qua Liotzaris fou l'organitz`alor del erina en compliaitat del
president del Cornitl'a Epyrotos
lino i que els assassins foren militars
greca.
La matanea es porta a cap a y»
metres del quarter del 15 batalla ama
El Ille militar de Kakadh impedí
en absolut que el metge 3'iotti i els
rae/abres que componien la missid albanesa, inquieto P er l a. t a rdan ea ‚In la
delegaeld italiana, ,tornessin en burra
d'ella.-Ha vas.

fulles negava ara el rosa apagat de les Ultimes flors d'alba. Ele infants van posar-se
a collir do seguida, amb erits
de joia; per() els gratis van escampar-se pel bosc, cercant les
gratis mates entre les gneis
bona podia ajupir-se omplir
un poal en una hora, La remor
dels passos sobre la brossa i
a les vernedea, els erits de Tellesfor i d'Alma-Rosa, que , es
eridaven l'un a l'anee, lote
aquests sons s'allunyaren a poc
a paa i al volt de cada arreplega només va quedar el elam
de les mosques exlibriagues de
sol i el ,sorall vent en les
Manques ibas vernets A dels älbers tremole.
---Aqu lii Ita una mata bonieridar una veu.
c:_
:Marta .4-v.a. 'redreeär-se, amb
cli con trasbalsiu, a va ;unir .t(
n
:Mi-U/segu ir Era:cese
Paradts
que s'agehollava darrera elg
vern 5.
L'un al, costal de l'altre, van
replegar ls blauets una estima, amb diligencia; després
van endinsar-se plegats pel
bosc, saltant sobre els arbres
eaiguts, cercant amb la mirarq, rs. l'entorn, iles laques violeta do les bäies madures.
ha gaires aquest
-No
va -111 .,
ti ay --

Els morts són nombrosissims :: A Tokio arriben a 15000 Dues
centes mil cases enderrocades a la capital :: Els terrafremols
duraren tota una tarda
ELS ESTATS UNITS VOTARAN UN CREDIT PER SOCORRER LES v1'

TIMES
Parts, 4.-Les (ultimes noticies alaibales a París confimen que la catasurde sísmica del Jan() ha tingut unes
P r an nreio n s que no sellen preeedeuts.
El iat teliasue einneneh damas el
mata per un vent eitlid. A /Media es
va produir un violent terratrèmol de
terra, atompanyat (le nornbroaes sotrua/aldea, que ltir,ren fins o posta de
sol .Durant el esenuaele eselataven per
tot arrea violeuts ineendis, produits
pel ronsjiiment de les canonades de gas
que abasteixen 1 u població.
A. la poblaiiú de Toquis tan sols,
quedareis rapidament reduïdes a rimes
unes daos eeusea mil cases, eent Cimaq uanta mil de les quita lis foren Del
fue, que continua encara en aetivitat.
-Hayas.
París, 4. - Segons noticies que publiquen els periódica d'uf, el barri
central de Toquio no ea mes que un
vast munt ele brases que illumina sinistrament els carrcrs che la ciutat
sembrats de cadavers.
NOMES A TOQUIO Hl HA CENT

CINQUANTA MIL MORTS
Toquio,
- El ministre de
Marina ha declarat que les perdues són incalculables. Afegí
que el nombre de morts, tan
sols a Toquio. ateny la xifra
aproximada do cent cinquanta
mil.
HAN

ESTAT DESTRUITS ELS
FARS DE LA BADIA DE
TOQUI0

Paris, 4. - Ileferint-se a la
catästrofe japonesa, "The Times", dio que els fars que illumina y en la barba de Toquio
s'han aterrat, fent perillosa la
navegada per aquells voltants.
-Hayas.

Les víctimes a Toquio són

San

500,000
411,111111 mes ilesiress

--

Francisco de California, 4.Ui radiograma rebut avui a aquesta
població anuncia que la noticia de Tocan() creu que cl nombre ale víciimes ocasionales per la eatästrofc s'eleva a cine rentes mil, passant de
tres centes mil el nombre d'habitacima destruides.-Havas.
Shangay, 4.-L'Ofieina de socorsos de Nagasaki comunica que han
quedat destruides, a Tocado, 3anon
cases, esent fins :Ira el nombre de
morts 13o,00n.-Havas.

3.060,000
Londres, 4. - rebut um non
telegrama (le Pequin conUrmant que el
nnmbre da victimes causales pel ternatremola puja a tres milons.
No sha sIc dubtar-afegeix el telegrama--11 magnitud d'aquesta
car cl desastre Ira tingut proporciono
mal vistes.
El nombre exacta ale victinms no sera conegut mai, puix han desaparegut
els arx i us, registres i estadístiques deis
princivals centres oficials.-Radio.
- ELS COIVIPANYIES-ANONIMES
Pequin, 4. - Totes les companyies
de navegac7) d'assegurances japoneses
es troben completa/twist arria/tales.Radio.
NUA REUNID GOVERNAMENTAL INTERROMPUDA PER LA
HORT

Toquio, 4. - El vescomte de

Takahashi i viimt membres mes
del partit governamentall, han
mort, per haver-se enderrocat
l'edifici, sepultats durant la celebra-ció d'un Consell en el qual
es tractava de fer cara a la situacia.-Ilavas.
EL. PRESIDENT DEL CONSELL

• ASSASSINAT

Londres, 4. - Al Times li comuniquen que a Toquio circula el rumor
que el president del Consell,
*1'M/ton/Oto: ha estat assassinat.-Havas.
HORT D'UN PRINCEP

JAPONES

San Francisco de Califórnia. - Comuniquen de Cagosaki que el primacep Matsukata Isa mort a causa de
les ferides rebudes durant el terratrèmol.-Radio.'
LA COLONIA EUROPEA DE YŒ
KOHANA :: LES AMBAIXADES

DESTRUIDES

Londres, 4. - La colònia estrangera de Yokohama sembla
no haver sofert molt per habitar la part alta de la població.
Segons una 'lista que es (lana
de San Francisco, deis
pals edificis destruits pel ternatrèmol a Toquio figura entre
ells, a Inés de les Ambaixades
erigiese i italiana, la francesa.
-Radio.
Washington, 4. - S'ignora la
sort que hagui pogut córner
l'Ambaixada nord-arnericana
Toquir,___Havas.
NOVES DESTRUCCIONS
San!. Francisco de Califòrnia,
4. - El pon de Ryogolin s'és
enfonsat, sepultant notnbroses
persones que havien quedat sense refugi.
La Universitat de Koijo ha
quedat, destruida. -Hayas. :
DISTURBIS ENTRE ELS 1:1 A.N1 -

NIFICATS

Sant Francesc de Califernia,
4, - Un radiograma de Iwaqui
anuncia, que hart ocorregut dieturbis i tumultes a Toquio,
fer-se el regalaba-ida de queviures a la població.
La noticia haga() d'intervenir
a coas 410 sabre. - llevas.
LA LLE7 DE CIRCUMSTANCIES

EXCEPCIONALS

Osaka, 4.-11a estat aplicada a tot
el Japó la dita hei de Circunistätteles excepcionals, la qual autoritza
al Govern per prendre tota mena
de mesures excepcionals.
I.es autoritats proccaleixen a la
requisa de tots els mitjans de transport. Són requisats, tambe els quevissees, medicaments i materials de
construcció.-Radio.

LLADRES AFUSELLATS
Toquio, 4.-A conseqüència d'have • cstat deelarat l'estat de guerra
a la capital del Japó, han estat jutjats sumàriament, i despres fuseIlats, sis individus coreana que es
dedicaven al saqt/eix a les regions
devastales.-Havas.

La marina americana
d'Orient a disposició del

Japó

Washington, 4. - *rota la marina
nord-ame.ricana que presta serveis a

trämols, boseatges do verns,
agitaven luiste fallara en mig la
columnada de troncs despullats
i ennegrits.
Francesc Paradis va mirar al
Seta entona com per orientar-se.
aitres no deuen ésser
dir.
T..1' oT-eespongud Maria on
yen pana.
Però ni l'un ni l'altre no varen cridar,--los,•
Un esquirol va baixar del
trono d'un vernet mort i
guaitä uná ¿cetona acab ala scus
ulls vius, abans de llançemr -se
torra; lin-mig del clam embriee
de -les' rimequeä, les Regostes
porteilores, * passaven 'amb un
ernikir : seo; und Monada de
vent va dur a traVda dels veras
al briaga Ilant yä de les easeates.
Franceac Parcial:o Vil mirar
d'esquitllentes, desprds
va apartar nitre cap els ulits,
apretaral molt fort les mans,
l'una contra l'altea. Que
feia de contemplar! Assegure's
aprop d'elite, entrovadro la, seVa sina forte, el sen bell rostro honest 1 pacient, la sin-milieilat franca dels seus gestos escaducers i de les seves adatada,
Ii feia yente gana d'ella 1 un
(1) Eseaele do mosqults molt cate- entendriment meravellat, en-.
.1.25' n t11,», 55 havia
setas,
te o! Caundh.

glaçades de primavera els han
fet morir.
Duia a la colilla la so ya experiencia do ' -corredor dels boscos.
-En els elots i entre els
venia, neta . s'hi halará, quedat,
mes- temps .i ele haurà guardat
tle lee primeres 'gleerules.
: Van Corear, i van ter algunos
'sortcises . troballes; emplee alatea d'arbustos bat-rogadas d'o
¡Sities -glasSes, 'que van desgranar onginYosainent ea -11nrs
1-arets. Van • esser plena -mi une
-deshres Yan . alear-se,' 1
s'asse'gneren . per reposar en un
arbre -eaigut.
Innumerables moaqintl(41 i •
"maringoeins"' (1 ) s'arremolinaren en Paire : ardent-de . le. tau'um. 51 feda ¡Sor a'-, apartarles amb un est; deacrlytervima
cursa esverada i torna't'ssmu de
seguida, implaCables, liMensclents, ansiosos tan Sola' de-tro-bar una polzada pandeada de
pell per picar; es harrejava a
llur müsica sobreaguda el tiente de les terribles mosques
negros, i tot plegat amplia ol
hose cona un gran crit sonso
fi. Dls arbres verde' eseas,majaven: .pelits veras, algalias älbers

Extrem Orient ha cus re,acìia
posició de ralmirat.a f.ponès,-vas.

Un ced nordamekä (ro tomes
Nova York, 4.- 1 elk . rr CO,
amencä ha propo , '
d'un important ere<
socors de les víct
tremols del _tapó.
.EI president Coo
una proclama dirigi
americä, demananttin eabals amb c.
ama ficats dcl Japó -R
EL. CREUER FRANOES "COLMAR" MARXA A YOKOHAMA
París, 4. - El crcr 1.macés "C
mar", el qual co traba' estacica.at
Xang-Hai, iba disp- a-at e ortir
Yokohama amb l'ot
als treballs de salva
de !es poblaeions de a

HA COMENÇAT L'EVADE CONSTANTINOBLL.

FRANCESOG

Constantinob:e,
embarcà cap a Maisella eh
mer contingent tropas 1
ceses que evacua Constant
ble, compost de 800 itc(rne
Radio.

MANIFESTACIC 00MUNIIT1
DISSOLTA

Duisburg, 4. --- A Dosel
fou dispersada pur la peli
una manifestaeb; uns des
comunistas. Un dels mani
tants resultà ferit d'un tr
Radio.
LES DISPOSICIONS DE Lia,r.
C. INTERALIADA CO3fer*

RESISTENCIA - (,
oblenç.a, 3. si() Interaliada
I,

oparanr-S7/
cid de 'Iti -ii (uSistéimia taa:niti ad,'

per les administracir.
nyes dels territoris oeupals..
Aquestes mesuras
a
xen en autoritzar
•,as
de doeunaents anula
ueg-.mimn a
funcionaris que e
Murar-los o bé arriazatin
gistres. Quan pe:- destitup(1,;(''((;_expulsia Vacad un ( . arree l'af
ministrad() ateniense. EXIt a (1',(
podrit desigre..- an tite
Radie;
lar pe! Roo vacantLA

PERSECUCIO

DEL SEP.:. -

RATISIME PELC ALEMANYS

Dui..sburg., 4.-A aquesta eititat . ea
celebró una reuniu ./ separatista que
fou pertórbada per la irrupció de !a
policia aletuanya a la aala, Els Mar
nifestants, arnb toa pogurren
unir-se novarnent 1 acabar rordra
del dia.

•

A Mulheim fosen detinguts per la
policia alemanya 16 obrera afiliats
iii partit separatista, per haver induit a l'agitació contra la resistencia passiva. La direcció del partii:
separatista ha dirigit una cartiCtleSia
protesta a les autoritat4 d'ocupaeió.. I
-Radio.
LA QUESTIO DE TIA1119E
Tänger, - u, les trea

tarda (Fallir sar:4 (P?itques,
rada el torpor:lit:d. itatiä "A‘P
deee.-llaya,s.

Ila

visout tota la vi la sial mula artres hornos, din-amena en rals
gratas hoscos sa...(tKes o a tea
planimies nevar]
S'adonava quo elle era d'as
questes dones que quan ea lUau
yen, ho donen tal sasutais campe
eas i (le ;lar 4tar: l'amor (le
cor, la force de liar braç -en la 'ye'
deyem-ita--.
fcina de cada lii3
absoluta d'un esperl, sonsa t'ea:.
volts. I lot
tan preeiús que (tenia por da. (14.44.;
manar-ho.
--Baixard a Grana Mer,
S OtMallR que ve ---- va al::: e in it,
la
ja veu-per treballae
losa de fusta U -u liSbeurt-,
ni una vejada, "del El, mii jAnoik
sola vegartal
Va dubtar una mira defauä,
1s e
sobtailarnent, amb els
Loren:

-Potser... us han dit ilts,uaa
cosa contra mi?
--iNo.
-Es veritat ,[1.10 adastulnava . a beure Inés (l'un co
tornava do les serree
tradsport; però ja
Vegeu, quan una noi
sis mesos al h 5' 3e tre
fort, patint anpinies i
cap plaer, i aria: a a j
o a So-agujeres amb t

II.11

LA PUBLICITAT

.,IZONIC A
SOCIAL
rIgrátsk,10 DEL CAP DE
POLICIA?
'asegura que el - gap superior de policia, senyor Mahllos,
eresentat la dimissió del
eä-rec ami) caràcter d'irre,vocfable.
olleix que aquesta decisió
.-presa amb motiu d'haver
dofxr.; el Govern civil el senyor
quan l'atemptat
•Porleta.
?„- ~Ira el fahricant senyor Pla- nell. el senyor Malillos tenia
•risiteneió dealimitir, paró en de'Metí per me crear dificultats.
LA PRESO

ensa,. coaccions als
rs" qüe eballen en el pont
eristrueeló de la carretera
Cal.bma de Gramanet,
reesae a la presó, a distó del Jutjat de la Concepecretaria del senyor Leen,
resident del Sindical Urde, de
ne.ntoda localitat, Enric PeMITE. DEL SINDICAT
UNIC
treballa - per aconseguir
nite del Sindical Unic
U}- -de hell nou la seva re-

delicia a Barcelona.
Per tracta" de l'assumpte es
pira Manresa el ple, el
al traeterä. demés, de la natal,. d'intensificar la canaame/ d'alliberament deis pre-

os,

SUMA Pk iS ACABATS
Pol juljai especial han estat
bate i trarnesos a l'Audien-- g unaris instruits amb
l'explosió d'uns pe, aerer del marques del
10 de julio] darrer,
, are a un individu ano, -sil:a-dome, fet comes a
primer fet no bi ha cap
3sat. i pel segon es pro" a Salvador Esteva que

DETENCIO
a sm t a de l'assemblea
ar;s geafiques, al carrer
s'ba efectuat la
ieiÔ d'fololf Buceo i Garcomplieat
en l'assassinat
,nnan Susaya, ocorregut el
desembre de 1918, al carCòrsega.
'I SE:\ ‘.:011 PLANELL
pitean-e:al restahlert
e que sofrf en Latempu vietinia, ha soriu
eli:. , ca del doctor Coel - !. !/Y01' Leopold

c:d
ilITMQRS

eae orregut els nonas
ssauvure Morot e, Rosado Gil
i erueral Losada, per
cr.rrec de governador
-ler.ear
ie na!!!!!!10/1a. També s'ha
inje sltavia efer t al senyor
ttts Sa:. el qual no l'ha
epten:.
- S'assegr.re. que avui al vespre
hou gevernador ja estara
EL CAPITA GENERAL
Ahj toarxit cap a Madrid el
tcanite jr : neriil. Es diu si aquest
relacional anab la
-provisiö -Jet •arree de gol'erna41ör de Barerlona.

LA 11333113
TRASLLAT
, Des dels vaabossos de la "Je.
-.f.atura" de Policia, han est al
r.rasIladats e la presú, on res.ren lot:'
ideale i a la disg ,e)siciel .de. l';:atoritat militar, els
isans Pc r, Oró alead, Enric
All--tireda 14'11'6, Bantista Per roairee%. j'Y Peris.Llariza i AmaSaninart in Sünye, detinguts
-feen, a prpssumples autors
l'as5alt-dP q ir foil " objecte el
4eS. onts: Cl a i senyor Salisachs.
El jutge •I'aquesta Capitania
ET!

Vicents'Sevil,

a rilospital militar per
e.'" ( ! atad () al caporal de
Salvadó Galeote,
la'
qual
resn'Iä ferit CII perse,
:grite
---:iltants de la ''e ea

:Salisachs,

T; t:TENcio
aT, polieie ha detingut a Juli
fenlas i Valentía, natural do
(Fra' , -ti), de '5 m'ya, en
-,eurnent une es disensava a
ar-se'rt a I san na le. Les s e-

. persntutls d'aquest ind.iviAfkinciee i yen arnb le,. d'un
de la aaan
Ila miedet g
ul lal 7 la Cnneepeló, que
noe iest rueix a zpoest su_e
del d'it detingut,
' estal 'oha les 1000 franc
• tres nem,des.
e , F,XHORT DE GIJON
Mint
guàrdia robé un
• del oitjat de Gijón, in5! 1 o hosca i captura dels

v.rierei dr l'atracament I roha.11 .4. de 45 Sucursal ertl Batir,
tanya en aquella polzelació.
l'exhort es donen lee ei'ala st radradors que sr. sueribaren a Gijón de Baren poder de l e,. (mal
' es -personals I, le
eemeneat, a for
s per a llur dee intentin arribar
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CRONICA

de

CULTURA
ESCOLA TECNICA.- D'OFICIS
. 'D'ART

Secta° de vespres per a obrera de
l'Ea:ola Superior dele, Bella Oficia.
Estudia

orebeniateria

Durant* els Ales 20 a 29 deis corren>, de seta/ mal de la vetlla, queda
oberta a la secretaria d'aquesta Eacol :,(Urgell, 187), la ruatricula par
als estudie d'ebenisteria en el cuas
de-1023-.24.
Is'onsenyament d'aquesta especialitat compran les següents matarles, distribuidas en tres cursos i mude prepura una
Dibuja i color, Eaaultura,
de l'Ara Llistaria deis Oficia. Aritmética i Geometria, Física i Quaniaa, Ceometria descriptiva, Conatruccia, Pa:latiguea de taller, Dibuix de taller i projemes.
• L'import .de la matricula aaa de vuit
pessetes 10 cautims, inclosos els timbres.
Durara els mateixes diga i horas i
en iguala condicione, resta °harta, a la
prapia secretaria, matrícula per ala
estudie de "Juieria i Argenteria.", "Talla de fusta" i "Repujat i cisallata
"VILANIAR"
Han rebut el segon número de la
revista "Vil ;mar", -publicada per la
colònia escolar de Viltunar.
L'esmentada publicada, presenta el
següent sumad:
I: La visiti de la Comissi6 de Cultura. -a- Notes sobre la Geografia
Sant Creu de Calafell. — Semana i
mollas deis .calafellanes. — Els luso' ter de Vilamtr. — Del parlar de enlaten — La gerat de Vilamar: els nostres marinera — Els oficia de pasea a
Calafell: la pesca del — Notes de la vida de mar. — Vistes al
mar. — La nasat de Vilaniar. — Segana fasta de Vilarnar. — Tercera fasta de Vilamar: visit 1 al res-oread pare Joaquim g. Barnola. — Quarta
resta de Vilam Ir. — •Exeursions: A
Saut Salvador, Coraarruga i Sant Vicens; "En Pau Casis". A la Cenit de
la -Cobertera". Al Vendrell. — Noticiara
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
Havent de proveir un grau superior
ferneni d'Escola catalana, la Protectora té interès que aixa arribi a cotreixement de les Mestresses catalanes
que els pulpa interessar una plaça
semblant. A les oficinas de la Protectora es rebran les ofertes dins
termini dc guaira des a comptar de
la publicada) daca:asta gacetilla. fent
coastar, que, ca iguaItat de circumsa
Ruicies, la Protectora donara, prefe,rancia.a.. les inestressesprotedents deis
CstuX,i'ig1e nie -11°."-1aucottyarir.:
tat de Catalunya.
"NOSTRA PARLA" DE 'älAHO
Acaba d ;ésser publicat primer
número „del Butlicti de "Nostra Parla"; de . 1vIaluí, el qual és en extrem
interessant.
Obre la lasca el president senyor
Mir. amb un 'bel' anide ple d'amor
a Menarca, que cal subratliar pel seu
interès i per la seva -exquisidesa.
Un liomenatge a mossan
Costa i Llobera, cl gran mallorquí,
el precedeia, i és copiat l'incomparable poema "El pi de Formentor",
d'una sabor espiritual altissirna.
Da la "Crònica, i Noticiari", cal
assenyalar unä bella cosa. L'ara-landa constancia, d'una deleg,aci6 dc
"NosZra Parla'a a Ciutadella, la
qual, pels latines que la integraran,
promet la realització d'una tasca patriòtica força Ileable.
Igualment cal esmentar la secció de
"Llibres rebata". Entre eis &majas
pCi ha de l'Ajuntament ele Barcelona, l'Editorial Catalana—per mitin de
i de
l'infadigable Joan Estelrich
"Nostra Parla", de Barcelona. .
Els Menorquina i eis que no essentho simpatitzir arnb l'obra empresa
pele germano d• etillä la mar i desitgin trametre els lrbras per a la sera
Biblioteca, poden fer llurs remeses a
"Nostra Parla", de Barcelona, (Botera, 16), la qual curara que arribin
a -la seva destinada.
"NOSTRA PARLA", A TOSSA
La --Delegada de "Nostra Parla"
Tossa de ' Mar, ha inaugural el dia
primer duque-el - mes un surset d'ortografía cataiatia a m'urce d'En Rafel , Cardona i Martí, al qual asennquanta alumnas. Les
taixen mes de Ci
classes ea donen' cada dia, de set a
vuit del vespre, a a.edifici de la Casa de la Vila.
L'esmentada Delegació ha pres record d'editar un fascicle contenint la
Història de Tosca; que sera repartit
gratuitarnent entre els nois del poble
i vanut als forasters. Hom espera organitzar anyalment- concursos .amb
premia en metallic eutre els ' nois que
minar ihagin apresa.
Així mateix ha començat a mecolar labres catalans per tal de posseir
una palta biblioteca que satisfaci els
mas imprescindibles desigs d'una
cultura nostrada.

Noves relipriose
Quaranta ho yes: Esg'.ksia
Casa de Carnal. Horas d'exposició: . De dos quarts de. nou
del mal( a les set de la tarda.
Cort de Maria: -Avui -es fa la
visita a Nostra Dona de 'les
Neus r a Sant Just.
. •
Venias en sufragi de les animes del Pärgatori: Ton; de les
cinc Llagues de Grial, a la seva
espelta. Escorial, 155.
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$12:11VEl METKOHOLOGIC DE CATALUNYA
Di a 4 de set erk lcs re) d a -1923
ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI. (Obetervaciutte d'Europa, Nord d'Altiva i

rcbudWP er teleureifit semita, fila):

Confina e el raga') ~badal:tic dominara a les costes
aceidentals d'Europa, mula el 'ventie de maxima preasió a
Galicia (1,030 milibars). Les baixes pressious aan al Nord
d'Europa.
Pita, Anglaterra i al Sud d'Italia. A Espanya el-temas
aa generalment Co. Una nora depressiú sembla iniciar-se
al -canal ale la alanega, amb vents forts armalels,costas.

2.7-ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES S
DEL MATI.. (Observado» de la Xar.va nieteoroldgica
. ealatean, eantuitieades per teiafmla
Cel mig navol a la coata dc Llevant (las a Giran;
'amb Imitas a la Plana de Vicb i sera a 1, resta de Caf talunya. tu ha forta tramontan; a lelikupordh i a lee golas da Plabre.
Eti les (Mueres 2-1 horas s'han observat plagas isolades
a alguna lates de Catalumal.

3.—VENTS SUPERIORS g BARCELONA. (Senda cc de ü l tutósfera l'h u re a ltl4 7 de/ snati);
Altitud, meines;
250, 500, 10111t, 2000, 3000, 4000, recto, (joco
Direeeiú:
NNW, NNW, NW W, NW, -N, N, NNE
Veloeitat metres P e r s aga ',
2,
I,
4>
8,
0,
6
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE - LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores

d'obaertnteid: 7, 111 1:18 horca

Barametre a zero i al nivell de la tnar: 7 1 367, 767'1), 767. — Termómetro sea: Ilaa, 227. 222. - a- Termòmetre
Mima: 1.45, 174, 174. — Llamara (ventas:simas saturació): 55, 56, 59. — Direceit, del vena NNE., S., ENE. —
Velocitat de i veta eu metres per segun: 7, 3, - 3. — Estat del eel: y urolas qtrtaisera,. — - Clmssso dc uúvols: camitas.
(arrua-cúlp ala; calmas; tirrias.
Temperaturas extremes tt' l'ombra
. Maxima: 239. — Minima: 134. — Mínima arrua de tersa: 124. — termomatrica: 10'5. — Tempe13.
—
Pretapit
,ció
ale-liosa.
des de els- 7 bota, del dia anterior a les 7 . 'horro del' din de la Jata: 0'0
ratura maja: 18
rujan:tarea. — Itetorregut del reut en igual ternas: S4 qui/ümetros.

Carnet de les

PU'

dgi8 lerril-

te

lletres
LA POESÍA POPULAR,
ENCARA1
El poeta J. M. López Picó hacia
celat, fins avui, el frliltS exacerbat dalo
nostres intellectualistes. Un escriptor
gairebé inèdit, A. Eaclasans, l'ha guanyat. Eis seus artic.es de "La Rev:sta", on a propasa dalguns poetas teoritza savia sobre temes- generals de.
litera.zura, Viran prochanat a . .acentuada-meza tendencias a favor d'una poasia savia, cerebral, feta a coas dintrospaccia. Els darrers comentaras dci
aaaaaaaa,Eaclasana. ercap aaaats amb
ie , pretenen
mur. a ttao-popularisn
ser el martell que desfaci un correal,
tot just inicial, de tractes amb el palta,.
Llegint lea quatre espesses magines
tumultuosa: on cl senyor Esclasans
aguamala eis scus , arguments, resma:tador daquesta mena de polémica s'adonará, abans de tot que el contradictor de l'anornenat "neo-poptaarisme"
deforma la figura del prob ema. El'
senyor Esclasans contenaa per asscnyalar els punts vulnerabIes de la poeala
popu'ar. No cal anar gaire armas de
critica per coneixels. La forma no
as perfecta? Tothom ho sap. Pera,
afegeix el senyor Esclasans:
nica v'rtut que salva la poesia popular, i fins la fa estimar de certs poetas
moderno, cale davant d'el'a tema un
gest de reñís indomable. és la Inima-.
nitat del seu fons. ". Heu's ad i ma
virtut que justifica ella sola, a horas
d'ara. un movimeut. Un a/ovil/teta
que /10 vol fer "pocsia poptear", sitió
"posea".
Un moviment ben bé? No, an assaig nomas. una modesta experiència.
de -pi; de les praporcions de dogma
l'iterad -tamal .a tots vente, que li
dama el sanyor • Esc'asarisS .I.a.ntristra
poesia popular, cotri 'a ele tots cts. pobles, és viva, perquè és humana. A
Inés a més, amtre-als versos ingenus i
mal Watts de - les -canaons traciCionals,
lii salen els diamants i les perleS.
l'idioma, i • les parat -'es dada encara
ante el senyor Esclasans trobi
tica i grossera' aqueSta -afirmació.
santa de la terra i del pa'satgc.
fa que els versos de' 'a "Dama d'Arag6",..escrits, posem per cas a per un
poeta savi, visgain•eada día als liado
terrerol o de la lada de vora mar.
Es cl trionif de 'a• seva humanitat, de
la seva humanitat catalana. I
ha hagut un monten( que cal ra que ala
castres costes escoltessin. panul l'ometa amb una mica dé fe, la 'caneó
tosca, perú • viva. Era. creiem. una
bona exaeriancia. Res més.. El cenyor Esrlasana que ,dia : "cadaaacciá
va seguirla. en ara d'una reacció".
trobarà illägics si. 's'atura a pensar-la,
aquests tractes amb el poble. La prosa tura té els seas peril's. Evident. No
lothom haurà sabut copsar la humaiiitat i. l gracia de la poesia aramlar.
Quanta gent confop la siiap'icitat amb
ins'nidesa, la claredM ami) la bita
doral Pena, a despit dels intents
ave no neixen, a deapit- dele podes
que agafen tota la fu'laraca de la poeaia popular, hem de raconaixer la justicia de la reacció que el - s enyor Esclasans anomena " neo-popu'a listo r.
NomA pea semblar injusta. a's ulls
l'espectador ittipareial.. miau. e' qu' la,
impuena Ii dama, adalerat o mal intencional, fa'sea pronorcions. Els tractes amb el poble eón, diguemato tina
altra . 'vegada,'Uo una saletaia. ans una
experiència. .Una tactiariancaa cantrá
les escorrial'es pseudo-intellectualistés.
Al volt dele poetes purs que escoreoIlaren; fins a la obsessió, , 'es seves.
ànimes reents, anava bastint-se Una"
mesh falsa, 'buida, encarcarada.
ho sap el senyor Reclames tan he.: corn
elsevol . .home que hagi seguit els

IES

Petites histories

d'istiu

La paorosa c,atästt . ofe que ha
clevastat el Japn, les noticies de
la qual n'augmenten per moments les proporcions, ha >commogut el m'in sencer.
Les nacions a les (piale la dietäneirs ele ho ennet s'han apeessat a trametre socorsos l mmedial 3. i les esquadres d'Orient
deis Eslals Units França-i Anglaterra han relnit ordre
traelladar-se,rapidament al no°
. de la cresg-räcia.
ré..es all.unv2. 1s. no

S t'ir: ir
magnitud de la diesorl. ja que
si no la solidaritat humana, el
mes vulgars deis egoismes associa uns pobles als elfres.
En afecte, la facilitat de les
comunieacions, la intensa:A
prosa per les activitats comereials, ha portal, nombrosos estrangers a Ice meS allunyades
torres. Els eafalans, de tot
temes ardite viatgere,teninnt
bona representació a aquelles
regions, i si mes no. les relacione comere,ials 1 finir espirituals que uneixen Catalunya i
l'ExtreIMOrient. fa que els ct;ln t i s fin guaro ti ;;a obligació m o_
ral ben define la a socórrer amb

UNA ALARMA

La Rambla as plena de gent qt-a
camina ad leraala. Qua P aasaa Les boa

Gamas t taquea atta, estrèpit i co veat
de revolta plana thununt la multitud.
Si passen tratnvies, passen nleus de
gent que fulg. L'anemia, invisible, no
as per aint) menys temut. Qua pasar?
Do preguntens i. en vonerea Maga,
no So tina: pera animal s'apresa. Cap a
Qui ho sap? Pera el turonia, arda,
ir-,; veus aawnenten. Seguramant que Si
lia Sagst una desgracia. N3 patina
am i...amar u.,ç;,. Les botigne.s
›"1-).7u-,..P pro!: sItaras pertime""eleveurla
Dtd? Revelueid?
Sida za iat
,ttubia pItnie. Cal, pera, aclarir el
mitatai.
—Perdona.., interroguem un bata
gana' esferrit qu o disposa a estirar
la porta de ferro ondul..5 (Maree:).
—Dispensi, pera no el podré. /As
eespatxar - ,perque ja es un quurt
mig de Imita
Angel Ferran

L'onze de setembre
d'enguany

els nostras modestisLa Comissió Executiva prepasiras.110 cal dir, la horrible dera activament l'organització
vastació que han sofert aqued'aquesta històrica data per tal
lles illes .
de que enguany assoleixi la inäSi de Barcelona sortiren 'ele
xima hrinantesa. A les tasques
primers missatgers i éts priesmentades aquests dies : Gua
rimes missioncrs de nostra
a no dubtar han de fer contriRallad() e-ap a l'Extrem Orient,
just es lambe que Barcelona, buir exteaordinfiriament ele te atalarle als notes d'homenalge
Catalun ya. figuri en primera
poden) afeMia u es' track} i remeiar en als märtirs de 1714,
gir-hi una nova iniciativa que
possible els terrildes rnals
la Caa
ternas
dur
acaba 'de
materirt I c 'rulo agüen dissortat
ifilesió.
pob l e sofreix.
Aquesta acaba d'adroçar-se a
rehut'nombroses excitacions de ease s' catalanes cruce te- les entitats patronals, Cansbra
me; relaciors 'arrils cl Janó. la
de .Comero. i Navegació, Lliga
Industrial i Comercial, Federaprimera de toles la del Sr. Evald
C. J'ore. . eg' erit-trIn Te. signatura _cíó-Patronal..U. Gremial, Ca m Mitsubishi, de Yokohama, por- bra Mercantil, Foment del Traban Nacional i Carnbra Indusque pren g trem.la iniciativa deis
socorsos Catalunva trame- t rial 1 Comercial, damanant que
n. la legrada d° l'emdsnie ea_
interessin deis setis associats el
titlä, va dones. degonareixenl.
tancament dele establiments 1
Cal qua l'A iiintuaneral de Barcehora abans de l'habitualment
lo rr a. la nronisa d'e la riostra toassnnyalacia. o siguin a les 12
rra, les forres vives: els que I edel migdia, per tal que thir
Fea mAs i els ene no tenen tant,
personal pugui aseird ir a la fas.
denlo en acirrests . Moments
la quan la -nier.1estac4 de eamostree-rie sininatia
Jane. se- talanital. es ine's imponent.
gene lec; 'e,s snertives forres.
La Coraissie Executiva • creu
LA p uBLICITA-T obre nvui.
que les esta-rentadas enfitats po(lenes, una Insta'de sehseripeió
den acceptar -ho per quan no es
i tes snmes que es remillin sotraeta pas d'un acta poiitift i
ran triones o s als represt,ntants
partidista, sinó de retro un liode-1 .tro n A
Madrni. an, h rirelf
menatge ale defensors de les MITOS destr e aciades victime's de la bertals que Catalunya gatid;a,
crithstrof e.
en el (n'alerto s'aeoblen en una
Catalmiya no pol ('caer
-sola expressi6 els diversos esfcrent drIVitni, la dissort'dels
tá-mente, elasse3,1 parlits de tot
Ir e s nobles.
Cataltinya.
darrers camins de la riostra pousia.
Eran estrafets ele claniS Ile do'or i
passió en simulades,, tragédies liriques.`
De segur 'cine" e' senyor Esélasans ha
pansat'en.reaazianzia aontra aquest barroquisme cerehralista. El, senyor Es&asan% que odia fe' roernent l'espontani. hauria precreab'el, retorti als poetes savis. exaéerbata+fins 'a la neuraslania Nosaarea hem m-egna més e'emantal fer l'eztperitaneia de la poesia
popu'ar. humana; i viva, tan a Pabast
de la nostra estat una reacció.
Potser trias'sa riipida?, No oh! dem que
la nostra pees'ä: via,"ia Vinf atara. leoxes 'de febre.

Ship-boy
-

fr_

A les adheeions rebudes publieados en Interiors edicions,
podem aft,gir-hi, les cels Ajuntamerils d'Ametlla do Mar i Cassit de la Selva. Demés han anunMal la tramesa de corones el
Centre Catala de l'Havana, el
Casal Cafalä de Madrid, el Centre Nacionalista Catala de New
York i les seg f ients entitats
d'Olot: Casis! Catalä 010tf. T.Iiga Regionalista. Joventut Na-

einhalista, Pomells de Joventut,
Grnp Excursionista “Semi
P ro Avant".
4

ELS POMELLS
DE JOVENTUT
FESTES POMELLISTES AL
POBLET
El Ponle)! de Joventut "Poncenotes del Nostre Casal", estatjat al Centre .del mateix nona
(Passatge Font, 18, tocant a
In Sagrada Familia), loe organitzat -per als dies 5 i 9 del present unes solerndes fastas religiosas 1 patribtiques per cotomemorar-la data del primer antversari de la su y a fundació,
Per al dissabte, dia 8, a dos
quarts de deu de la venia, hi ha
anunciada una audició de sardanas a la sala d'acte's de l'esmentada entitat, anant a Arree
de la Cobla Barcino.
La colla "Sempre Avant'" que
guanyä el primer premi en el
Concurs de Sardanas de Badalona, s'ha compromès a elansan -ne una de lluïment, en honor del Pornell "Poncelletes
del Nostre Casal".
L'endemà, diumenge, a les
vuit del mati, a la jripla del
Temple Expiatori de la Sagrada Familia, se celebrara una
solemne missa de Comunió, a
la qual assistiran les pomellistes cofades amb la catalanissi-

ma caputxeta.
El recapte de lotes les misses que se* eelebrin aquell dia
al Temple es destinara a engroixir la subscripció °harta
per construir un Pavelló de
Nens a l'Hospital de Sant Pau
i de la Santa Creu.
A la larda, lindera lloc, al focal de "Nostre Casal" una interessant vetllacia literariomusical. Hl ha un bon programa de poesies i de cançons catalanes, entre elles "L' e migrant,", que cantara l'apiatidit
barfton En .Josep María Aragay, director del Quadro Dram àtic de la casa.
Les senyoretes pomellistes
representaran les boniques
obretes "En silenci" i "Com estimen les usares".
Per fi de festa es bailaran
sardanas.
Per l'entusiasme que regna
entre les pomellistes de la barriada del Poblet, es d'esperar
que aquesta Testa assolira un
gran

Secció MRrifima
Moviment maríti rn
Vaixells entrats

Vapor espanyol "Ciudad de
Cädiz", de Cädiz, amb eärrega
general i 11 pasatgers. Amarrat
mol] de Barcelona S. Consigna-

tari, Ripoll.
Vapor espanyol "La Guardia"
ele. Tarragona, amb carrega general. Arnarrat moll de Baleare
O. Consignatari, Josep Gilabert.
Vapor espanyol "Ampurdan'es", de Sant- Folio, amb carrega general. Amarrat, moll d'Espanya W. Consignalari, Freixas.
Vapor espanyol "Mallorca",
de Palma, anal) carrega general
i 96 passalgers, Amarrat moll
de les Drassanes. Consignatari
Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Tirso", de
Cartagena i escales, amb arrep a general i 144 passatgers.
Amarrat moll d'Espanya Este.
Consig,nalari, llamen A. Ramos.
Vapor espanyol "Legazpi", de
Cádiz, amb carrega general i 2: 1
passalgers. Amarrat moll de
Baleare Oest- Consignalari, UiPol'
Vapor-espanyol "Sagunto,", de
Cartagena i escales, amb càrrega i 144 passatgers. Amarral
moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transrnediterra•
nia.
Vapor espanyol "Cirilo Amorós", de Ferrdl, amb (* .p ega general. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari. Companyia
Transmediterränia,
Vaixells despatxats
Llagut espanyol "Servol 2",
en 111151, per a Vinaroe.
Llagut, espanvol "Genoveses",
amb c arr e ga general per a Valencia.

Vaixells sort (te
Vapor espanyol "Reina Victoria Eugenia", amb earregal general, cap' a Buenos Aires i escales.
Vapor aspar/y-di "Cabo Tres
Forcas", amb citrregtt general,
cap a Bilbao i escales.
Vapor angles "Olteburn" anda
eärrega general i trànsit, cap a
New York i escales.
Vapor espanyol Eugenio Dutreis", en hast, cap a Gijón.
Vapor Italia "Fram", en hast,
cap a FollUnica.
Vapor espanyol "La Guardia"
amb càrrega general cap a Mar-

sella.
Vapor italilt "Flaminia", amb
~raga general i trànsit, cap a
Oporto i escales.

de setemtme de 1923

A SARRIA
POCS FLOBALS, PATROCLNATE3
PER L'EXCEL.LENTISSIM A JUNTAMENT DE LA CIUTAT
Con cocatitria
a tots els poetes i prosadora de Cata-

lunya i ele tata els pobles on la Morara
llengua da respectada i parl ala i a tole
aquella que sentin un ver amor pel
Foment de la literatura eatálant,
rEm ele convida a prendre part als i0C8
florala d'enguany, ele qu :la, ajudant
.Dau, se 'celebraran amb tota espitada
desa el dia 7 del propvinent octubre,
anal) motiu de les restes de Noiara Dona del Roseta
CARTELL
Pronta ordinaria

Flor n aural (premi d'honor).—Ofert
per la Comissiú Organitzadora: A la
nadaer poesia de tema (Hure (amb preferancia la que eanti l'amor).
Engl,ntina, premi °fiar per l'almea
senyor Bouaventura M. Lieja, timar.
d'alcalde d'a q u es t distritte: a la tutilor
poaaia patrietioa,
prensil ofert pela aenyors avasallara de l'"Associació d'Amies dele
Pobres de Sarria": a la niuilot poesia
que can il la earltat eristiana.
Premia

e:straordinant

I.—De l'etteeIlentissirna Manemuuna
tat de Catalunya: a una potala je tema lliure.
II.—De l'ex aeHentisaira i iliustrfssim
senyor bisbe dc, 13 traelona : al millor
traban histarico-religiSs sobre la parraquia 1 les seves lastime-baria.
111.—De aexcaRentfasim senyor ararquas d'Aleara alcalde de la ducat: a
una paes1 tade terna Iliure.
-IV.—De reseelleatIssim Sr. Frances c Camba 1 Batlle: a una poesia de
tetas Rime.
V.—De l'artista • En ,Nieolau Rota
rieh: -tma pintura original, a una
poesia de tema 'liare. a
VI.—De Pillastre senyor Batel Rutile aliquelerena eauseller de la eintat: a una poesia de tema !liare.
VIL—D'un illustre conseller de la
clutat: al millot recull de costums sanrianeuez.
VIII.—De Partiste En- Ramir Rocamora : una eseultura original: n una
poesia de tema !Hure.
In COmissid de Cultura sie
l'eseeRentIssint Ajuntament: a la millar prosa literária.
X.—De l'artista Ea Josep Feliu
(Nun) r un aibuis original a una poesi g de tema lijare.
XL—Del Centre Sarrianene: a la
prosa que millar 1101 lea eaeellandea
de les societats recreativas.
...allaaaDe-an...Javepaut Tradiaiottalistal a lo prosa qiie- MillafTfaramutradieionaliame ' i la seva iutluaneia en els
destina de la Patria".
XIII. — Del Centre Excursionista
"Ela labias": a la toiltor poeaLt que
can ti el paisaIge..
XV. — De l'illustrd senyor Gaspar
Ronde, diputat de la Mancomunitat,
una atoada de tema
.
XVI.—D'un U-lustre enginyer
Llene : a la millor prosa liternrit.
XVII.—De tiiiut lo sen.Yor Salvador
Bromen, conaeller ele la cantal: al millar treball en ver, o en
a la mort del ganarla. Moraanes.
.loaop Itatnanf: a -una
poesia da te.ma
.X.1.X.;—D'un noble earrlanene: a amis
Poesie de tema
XX.—D'En aaat L'atad: a una poesi a de tema ititiro.
XXL—De l'artista En Josep Tataret : un dibuja original, a una poesia
.
de tema lama.
XX I 1.—D'En Fredaric Amat : a una
'mes:ia de tema Hiere.
XXIII—De l'arrsta N'Antoni Perras: una magniika ampliarin
a una poesia da tema
XXIV.—De N'Ignasi Foltet: a una
poesia de tema Piare.
XXV.—Dal "tirita Cottalania": la
millar poesia fastiva de !abur hei,
Condiciona: Tote, !es ,,,mpe:stelrus
han d'ésser aria-Mala, inadites i escritas
en estala. El, treballa, en . lletra
clara, es remetran al secrotari del )
rat, ' N'Antani 1:atusa i Torrel,
de la Vila. 15. ata, elona-Surria. aliar
(Id migdia olel 25 da setembre vine,
juntatnetit amb un pino que eont luna
el atan do l'autor i du gui escrita - clarameut eh tftol i tema de la aornaoalria.
Els premia secad retirats pele Pro.pis
autors o . peroona alolegada a l'afecte.
La Cotuissiú Gr;attiinatiora es reserva
el tire( ile publicaitiA dels traballa arana:1as. Els na pretaiata pitaran Coser reGrata per llora respeetius autora ai
aixt Im dewitgen, lat jurat podré delate
4e eoneedIr premi a aquella . tatuca sobre els quals no slagin tiresentat tratada; al seu jui tuereixeclors de memapetisa. La publicada total o parcial de
.alserttlga de les obres nrolliades.
abans de la festa, implica la ro:nimia
al mama
Jura( qualificaior
Apalea Matares. mestre en Gai Saber, preaident bonorari; Josep Maria
Taus i Ilaroto, tuestre en Gai Saber,
president efeetiu; Joaquim asee Ra
ball i linfa Via, yeti:lis; Antoni 85
lasch i 'Torren, secretara
Per la Comiasi6 Organitzadora'
d osen Recitan/3s, president. — Ard0fli

Balaba, secretar'.

Barcelonu-Sarriä, agost de 19 51 .
NOTA.,—Esperint-se altres premi 4
hont publicarle un cartel l supletori e •
hom els adjudiearit a treballs de tema
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ESIA AMALLOCA
Per manca d'espai a les darreres edieions, hem deixat de
publiaar la ressehya de da conferencia - que sota el t ema que
encapçala aquestes ratiies, do'rte. el proppassat dissahte ei senyor Juan Capó i Valls, insPeetor de primer Ensenyament de
Mallorca, a la • sod.eta ., Agrupado) Cultural, Francesc Aragó,
del' Olot.
Aquesta conferència l'organitzaren els alar/mes i ex-aluinnes de l'Escoda - d'Arts i Oficis
del Distriete X.
Una selecta concurrència d'alumnes i ex-alumnes omplia el
local de l'esmentada Societat.
El magisteri eatala hi tenia
nombrosos i distingits repreSeplant.s.
.A la taula presidencial seien
a més a mes del conferenciant,
, el president de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament, senyor
Nadal; el vocal de la mateixa
senyor Degollada; el president
de l'entítat, En Josep Vallès, i
professorat de l'Escota.
Amb breus paraules, el senyor
Valles . fa la presentació del
conferenciant.
El senyor Capó comença fent
una descripció a grane pinzeIlades de l'art en general a Mallorca, afirmant que el poeta
bi neix espontàniament amb la
mateixa gracia i ufana qüe les
plantes als trópica i assenyalant una semblança de l'ambient
espiritual 1 natural de t'antiga
Gracia amb l'actual Mallorca.
Amb peques paraules fa una
justa descripció del paisatge
maliorquí, fent-ne remarcar
aquella multiplicitat, variació
de formes i línies que san la
nota predominant, així com
l'harmonia i sobrietat amb que
stii escampen els colore.
Estudiant respecte ètnic de
Mallorca, digné que els fills de
Mallorca, descendente dels que
acompanyaren el Rei En Jaume
en l'alliberació de la Illa daurada, tonen una gran semblanç a ètnica amb els catalans. Degueren barrejar-se amb els naturais del país, i si ad hi ha
• fons bel-tatúe, allí també hi
• Acceptant la influancia del
país podríem establir que el
t e mps i la terra han porgat
• i'dspeeit mallorquí deixant noMés l'hellanic amb una mica
Així és que a Madlorles • manifestacions artistiques.havien de tenir la varietat
l'harmonia de la Naluralesa,
enserns que la" sublilitaLdc__14
Entrant en l'estudi de l'arquilectura. el fonamenta en l'observade de les més Ilunyanes
manilestacions d'aquest art. a
*Barca i va seguint wrnb gran
habilitat i justesa el prooes que
seguí la construcció de la casa,
tant a la ciutat com al camp.
Te frases de severa reprovacid per a les construccions exòtiques que bastides per propiotaris americans i afrancesats,
entletgeixen la illa.
L'escultura — continua el
conferenciant — pee s'ha manifestat a Mallorca. La naturalesa sembla que exelou els
marbres treballats per l'artista.
Sembla que diu mes amb les
faccions de la terra un tros de
marbre sense poliments. I és
que l'escultura és un art de saló, vol espais reduits i Mallorca
té la naturalesa massa ampla
de linies i descentra tot el que
no esta en relació amb ella.
La pintura en canvi hi florPii. amb gran exuberancia,. i
Cf que cada boef de Mallorca
e . un quadro. El paisafge
71 alterca l'es tot purament Ilum
i ransparancia en les roques i
e d'aigua.
Cal fer constar que l'anorneti da escota mallorquina no de
e) s • formada de fills de Mallorca. -sino en la sena majoria de
'pintors de fora. •que - atrets per
la forea (Vaquest paisaige van
allí per fixar - lo a les lees.
El senyor Capó entra en el
tema de la música a Mallorca.
La sera manifestad() principal
és el cant popular individual.
El pagas reirillarquí.ea ej trebalt
sempre aerimpanya cl moviment
amb una caneó. Va remarcar
el conferenciant. COln la canea
iniueix Molt fortament en l'esperit deis mallorquina.
Parlant de la poesia a Mallorea fa una heilla dissertaeid en
torn del que digne al comença-

ment de la conferéiteia. Malgrat
ele, la diversitat de utatissos erl
elsrpoetes rnallorguirts tata canten en el mateix la. Enalteix la
Seva justesa de mots, aquella
sobriefat senyorial i correcció
q ue tant eis distingia. En termes generals -- din — III poeta mallorqui és Cl mes acurat;
no es . satisfa ene una aproximació, vol la justesa.
El senyor Capó acaba la seva
irde.ressant conferèneaa dient
que , per tal de • fer Int!.5; visibles
aquesta- caients e.speeials de la
poesia mallorquina, Iteran Regidos -unes guantes pousies:
"Perfums de Seler". d'En , Miqual ,dels Santa Oliver; "La
gerre.". d'En Joan Alcover; "El
Vorquoret", de :Mn. Llortnic

LA 1:4113LICITAT
el ."Pi • de Fermentar", de
Mn. Miguel Costa i Llovera.
El conferenciant› fou malt
aplaudit.
Seguidament el senyor Nadal
dona les grades i tingué frsses d'elogi per al conferenciant
i es dona per acabat Vade.

her i

Tribunal Industrial
Per ami bi ha els següents assenyalaments:
Aletat-judicits a dos ou-arts de deu
Namera. 867; per reelamaciú de salaria • de l'obrer Pasqual Amenyaca
centre el patrA Ferrocarrils M. S. A.
• Número -082; per accident del treball ele l'obrera enrule Salvador contra
el parró Valenti Esquerra.
No-mero 083; per accielent del treball de l'obre:. Fracase Silvestre contra el plica (»sales Seact .AlsMa,
S. A.. i La Preservatrice.
Número 081; oer aecident del treball de robrer Felip 51orales contra
el patri", Mutua General i Gottard de
Andreis.
Judicis a les deu
Número 847; per reelamaeiii de salario de l'obrer Rateen Martin contra
el maní Jaume Farero. Senyors jerato. — r 'trota,: Ferro-. Fàbregas,
Valls; obrers: Gallinat, Cavaller A.,
Vilaplana.
.1 dos ouarts d'onze
Número 750; per reelNmació de salaria de l'obrer Fidel Astriela i altres
'<kontra l patró Llormaeche. S. A.
Senyors jurats : Patrons Tärracb,
Ferreres. ¡'erre; obrero: Gene, Busquets, Castell.
A les ocre

Número 1)19; per recl-emaci6 de salario de l'obrer Anfós Salvi contra el
patr0 Francesa Berenguer. Senyors jurats. — Patrono: Valls, Casajulna,
Puig; obrero: Andreu, Itodrie.uez Ga'linar.

música a casa sera... I si n'Id ha de
patriotes en aquests pobles que poden
i han de bastir les seres Associacions.
Es evidente da vcritat, que no és una
tasca tan Planeta com a primera vista sembla, però tampoc, potser, és
tan difícil que no pugui intentar-ae.
1 després d'intentar-se, reeixir, reeixit sigui de la manera que sigui. Perquè precisatnent en aquest trànsit es15 la joia.: quan s'Ita intentat i les

dificultats que hom troba itnuedeixen

reeixir, fins a '1., 11Cer-ieS. Aquest scrä,, per exemple, el gran mèrit el
gran goig dels bons anules filhartuónies de Metieres. Figueres, aquesta
ciutat exemplar mil volteo, no caldrjit
dir que ja s'In preocupat de tenir
Associació; peda als primers passos,
una sèrie de noses els fan caminar
por a poc, tan poc a- poc que per -algú
aquestes noses han estat cregudes
fatals, definitives , Perú quan
es rol 'una cosa, sobretot quau St.,13
catalana els que la voten,- no schardona aixi com aixi, tanmatelx; taro
o d'hora s'obté. I per això estar/ ben
segurs que , Figueres tindra la seca
Associació. que tant necessita, i que
el moment més delieiós pels que !Tauran feta sera justament el moment cn
el qual la nosa que destorbara sitanrS
sota els peus fe:tu-2s dels,
iniciadors.

Qttan Catalunya compti arnb totes
les Associacions de Música que li
corresponeu, quin bell ericis recórrerla de cap a cap acuse trobar cap :loe
orf e de música! quina delicia trobarce acompanyat arreu de la música,
dignificada i enaltida per tots els catalans. Aleshores serà el moment de
la màxima transformació espiritual
de la nostra terra, convertida tota ella
en una mena d'Associació .de Música
grandiosa, de la qual en formaran
part tots els catalan-s, units i agermanata en un punt únic, per gracia de
la més meravellosa de les arte,

Francesc Traba!

Iln contrabandista de nisky

LA MOSICA A CATALMA

Un deis mes famosos eontrabandistes de whisky als Estats
Unite, acaba d'arribar a Lon-

Cada dia que passa hom pot comdres . Es diu Leonard Saint-John
Ciare, i l'any passat ya batre el
provar més amplament com Catalunya
és un país nutsical per excellencia. record de la renda de, begudes'
Sortosament ha anat fugint rerror que
aleohaliques al país . de ha "l'Id
s'havia generalitzat entre tots fosalseca".
tres que a Catalunya la música cra
Saint-John Ciare ha . fet deúnicament patrimoni Barcelona. I
claracions a mi redactor; del
és que si crèiem això era perquè
"Daily Express".
cament vélern florir manifestacions
.—Contrabandista? Gens ni.
externes musicals a Barcelona, i en
mica.• Jo un comerciant honcanvi, molt de tant en tant només. i
rat. Vene un producto molt busrevestint caracter de cosa extraordicat a l'anamenat país seo. Nonària, en algun altre indrct de la.nosmés que el verte a alta mar.
tra terna. Pecó hom no notava gaire .
ale_shores_
Nassa-u
-amb corregaments
Martiléstadons de música, els que hi
whisky i mai m'b e acostat
acudien no eren pus exclusivament barterritori amerieä a una distancelonins. sinó catalans de tots els incia menor de divnit milles madrcts de Catalunya; no es notas-a gatrines.
re com eren munió els artistes cataAquest; comerç és una mina
lans, músico especialment, que fugint
d'or. Gent que es guanyaya
dels seas nobles per manca de mitvida fregant 'piras als • petits
jans adequats per satisfer llur anhels,
re.staurants de Nassau, avui
restaren a Barcelona, confonent-se amb
;dia, grades a aquesta pedra fieis catalans d'aquí.
losofal. té bons :Studebaker i
Ara, puré, cada dia rnés borla Catayachts . partieulars. Els , guanys
lunya, cada dia recobrada més i més
que poden fer-se important,
la sera personalital, pot manifestarwhisky no tallen fi ni compte.
se en la música tal com és, joiosaCanee un home que va emmatment, i escampar arreu dels scus pollevar diners per comprar una
bles aquest art meravellós. fcnt sen'harca i al- cap de quince elles
tir en cadascun la música amb tot
havia pagat el deute i dnposiesplendor i tornant als nobles les veis
lava zd Banc proa d'un mili6 de
dels seus fills que fora cIcils han
frenes.
aconseguit excellir. La qual cosa se'ns
En conjunt, hem fet passar
fa ben visible contemplad l'estesa räals Estats Unas nomes aquesta
pida i floreixent d'aquestes institutemporada. prop Ce dos -millar/e
cions, d'aquests caps i casals de la
tic caixes de líquid prohibit. La
música que duen el nom d'Associanoticia
no pot fer-In ins: cecines de "Ifús,:ca.
neixem tot el que repara. .1»"Js
En tres anys dt pacient organitzaintermediaris estan en tan 'necid, Catalunya s'ha creat per ella sola
nes relacione arre els a ge nts do
i per satisfer les seres necessitats esvigilancia. que prepar e n de tant,
pirituals; vnit . Associacions de Músien tant peines oxpPrfirliOns que
ca, totes elles plenes d'exuberancia i
horn destina a ésser agatados.
amb més intensa vida a cada hora que
D'aqu e sta manera, tothom e“tipassa. Que aquesta puixança és ventont.
fahle. és real, ho acaba ele demostrar
5uara. el fet recentíseitn, que ens ha
d'omplir a tots de joia: de fa pocs
dies el nombre d'Associacions de Múta primera errada del senyor
sica creades ha variat en augment,
passant de vuit Associacions que hi
baria, a deu. I deu Associacions
Ara que el senyor Artnifiigl
Música a Catalunya, no us . sembia
ha tamal. a °rimar una poltroque rolen dir alguna cosa?
Associacions
El fet d'haver-hi deu
na de ministre., sera, °perla dé
dc Mésica rt la nostra terra , ultra
rel retire una vella anèedata
revelar cera és ramo:- nacional a la
saga.
música. té encara una valisr tnolt Inés
Ye't ad que el senyar Al-len-Jan
alta. i és la de posar Catalufiya cota
u p a regada ti ésser Allefl sPri n
exemple davant tot el m6ii musical.
Després d'aquella vegada
No hi ha cap niés país que. proporestat melles més. pera aquella
eionaltuent, tingui una tnajor orgava Asear haprimera.
nització mus:cal quant a entitats dc
}lis seria paCrins varen dir :
concert. I si ai g ó ja esdevé als tres
".\ ;tiras per Cervera".
anys de crearla la primera Associació
• ,Settlint adiesta consigna, el
de lora ele Barcelona. mirem una' tnisenyor Arniiiiiin va premien el
careta Inés • enitä i felicitenenos de
tran't sa presentar-se amb les
preNeu7C 1171 esplet d'Associasirves eariPti reenrn anee icS
<dona catalanes d'atittí a poes anys,
Cervera. A Cervera d'Id vio Pi
cnnstituint un model ja insuperable.
suerga. Va eomenear a exhibir
Caldria, dones. tata regada que deles seves lb, tres: n'hi havia pel
pèn de la voluntat deis catalans retisenyer Rin Vendrell, pel senyor
re aviat una realitat aquestes belles
Puigreeln, pol sony-or iforrnix i
prometences. que procuréssim difondre
por mells d'allr p s senyors (lo
aquests orgaidernes rapidamen t . seileotfn/g1501/1. semblantment cabrianOs de tots els mitjans de qui'j nagués
dispo , or. Caldria ajudar tots els andes
El senyor Arminan, poc inque des de llurs pehles, vulguin aviar
format. (ni geogralla, menys in_
creant ASSOCIC.1 C11 1 ' ,. (281111- ta ayudar en
format en filologia..havla comés
aquesta tasca la ,Lliga. Nacional d'Asuna errada formidable i havia
SOCiaCiOlIS de 'Música i que cadascú
anat a Cervera del Rio PimiC12.P.
ports el sen gra de sorra a agitespa en lloe dat ui' a Cervera. de
ta obra trenseendental.
Catalunya..
Actualmeut, ela nobles <me ja tenen
Aquesta, mituralment, fou la
resoit aquest anhel. són Olot. Giroseva primera errada política.
na. Granollers. Tärfega Lleyda, Rens,
:
d'aquí
pocs
dies
Després,
n'ha comes d'altres
Sabadell i Bareelona.
que, passant Cl temps, li han
Tarragona i Vich. , No ' n'hi ha prou
pnrmés d'esdevenir ministre de
escara! Si n'Id ha de eintato i viles
catalanes que poden i han de tenle l'E •stut, espanvOl.
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El lector

diu...

L'!ALIANÇA DE LA
LLIBERTAT.
La mojectarla reinó dels representanta del nacionalisme integral base,
gallee i catalä, per tal de constituir
l'Aliança de la Llibertat i fer-la Coincidir justament amb la dada de l'it de
Seto/16re, iS una bella iniciativa d'Aeció Catalana que s'eenporta tot l'escalf
de l'entusiasme dels patriotes de Cata.• ;a
iunya.
Es plaent parlar 'de tatt , bella iniciativa, per afegir-bi acta dada ben curiosa, anécdota, però demostrativa de con'
en els temps quasi herbics del nacionae
lisme era pressentida i ansiada aquesta
intelligèneia de les nacions injustatnent
agarrotades al jou d'Espanyzi. Es ute
episudi que retreiem per tal de palesar
que -en un -sestil i en tut retire 'sentimental havia esdevingut ja llavors COU,
signa dels nacionalistes radicals cidalans, el mot d'ordre d ' Una avilfellga
atutb els dirigents del Nacionalisnie integral d'Euzkadi. els quals ‘ féien coincident, al novel ,d'Ibéria, el Gura Euskadi Askatuta! amb el nostre clam de
Visea la Patria libare! I eis dos crits,
el dels bases i cl deis eatalans, es fonictu en fer un fervor de companyonia i
d'amistat patriòtiques que no pOdien
atenuar ni la distancia material, ni les
circumstäncies d'aquells dies Certament
ben diferents i força Inés s -o verses que
les actuals.
Es ben justificat que el fet d'ara,
el noble i pràctic intent d'una entesa
'amb Galicia i amb Euskadi als efectes
d'una acció mancomunada d'aquestes
nacionalitats opreses arnb la nostra Catal:1113, a. ens rcporti a la inemória i
ens impulsi a recordar als nacionalistes d'ara, sortosament més nornbrosos
que els d'aquella época, l'actuació dels
extremistes del Nacionalisnie, en lema
encaminada a sumar el llur esforç amb
l'esfore, deis nacionalistes del nord, per
tal de, tots plegats, plantar cara. donar
la batalla, rendir el conté encmic.
Tant de lid que aquell propòsit d'aleshores, fill d'una intenció rectissima,
abnegada, patriótica, esvait per raons i
circumstancies que no és del cas retreure, ni estudiar, sigui portat ara a efeetivitat i transcendència profitoses per
tots, mercés a l'eficacia d'una política
patriótica, de cenjunt, menada amb la
maxima a:aptitud i autoritat deis bornes dirigents d'Acció Catalana!
Heu's aquí un parell de dades:
De "Metralla", del 24 de Juay 'de
19n9:
EUZKADI I CATALUNYA
VERS UNA INTELLIGENCIA?
"Sla dit i reconegut mil vegades
la imperiosa necessitat d'una intelligéncia nostra amb la noble Euskadi corn
a base de futures reivindicacions nacionals. Aquestes aspiraciens sentides
per ambdós pobles no s'han dut a la
prei„eAr imcdffiggsseguen

APLEC

NALISTES

i de saber fina a quin grau arriba el
seu dalit estimulador.
A flamear fi, proposem que una entitat catalana, mentada de tot .ettient
partidista—i cap altr de anés indicada que Notara Paila—dirlgelxi un ofici a tiquells diaria barcelonins que es
menten dios un trat desembarae ecoubmie, invitant-loS a qu'e amb el fi de
fomentar les lletres entaltnes i anidar
els eseriptors dé la nostra tetan, erein
una pigina setmanal o bisetmanal, segoas els prgui, dedicada exclusiva-mera
a les Lletres Catalanes, I en la final es
publiquin en eatalit cunees, poesies i
un fulletó d'autora catalana d'autora
catalans, i critica dele llibres que en
eidalä es publiquin.
Aixb neillorari I la situad& dele nostres eseriptors i contrihuiria a expandir mes intensament llurs obres,
Si els diario en espanyol refusen
aquesta inielativa no Id perdrem res;
i en canvi riuretu una estona amb lee
excuses que donaran en contestar a
l'entina que els hagi fet hit inyitaeló.
V. Mariné

/nos han de se;' continuadas para el bien
ile Catalunya i Enzkadi.
Y nos ofrecernos con mucho gusto
&ano sus afectísimas que s. s. p. b. s. ni.
—e El Presidente, Lnis de Arana Girri.
'lle les traitsecipcions fetes sen recordaran perfecta/1/5M els ardits naciol'alistes que publiquen Aberri, i més
els t'II,: COniceCionaven. en 1909, Cl portaren, :deslieres setnuntari. del Partit
Nacionalista Baso, singularment En
Riman de Vicuña Epalza.
La iiitenciú uostra de retten -re escrits, artes i propósits de catorze anys
enrera. no és niés. reltr tim - ho , que
ccittstatar un fet anectlätic si, penó que
constitueix un precedent digne d'ésser
remen/0nd tira que s'acosta la celebració de l'Assemblea projectada per
is uleiar.constituir la Triple Alianea pe,titlt

'A BARCELONA NO" VAL A

BADAR!

Que l'èxit presideixi les deliberacions
dc l'Assemblea i que d'ella en surti,
folla i prepotenta, l'Aliança de la Llibertat!

Un metrallaire de l'any 9
FANALS PENGIKPENIAlll
t
Senyor Director:
Tothom convé que Barcelona esde la mä
urbanament,
deixada
15,
de Déu. Qué el major nombre de
set-veis público sön inferiors als de
palios mitjanament decents. Que la
pavimentació és una vergonya per a
lä ciutat que ho permet, essent inferior a la de la ciutat més mediocre d'Europa. Que des de les més
poderoses companyies al més esquifit particular, fan amb llurs velo-ches allí; que els sembla. Que la
• Porta de la Pau, aquesta indigna
Punta de la Pau, és l'Inri de la ciutat crucificada, etc., etc. Peró suposen que tot alteó s'endegués, a
davant dels estrangers quedarien;
com uns bruts per la deixadesa amb
qué tenim els fanals, pengim-pete
jam, cap-girats, romputs, trossejats.
En cativar la iLlurninació a gas per
hom aprofitä els fanals
antics. No hi ha res a dir! Peró, mireu-vos com els han deixat: sembla
una clansa d'embriacs en un ballet
cubista. Tanta ele desidia fa venir
les llägrimes als uns als ' que estimen de cor la ciutat.

Benet Peris i

1

LA PRE.lt g A B&PANYOLA
LES LLETRES CATALANES

Sr. Director:
Tota 11 Premsa espanyola de Barcelona ha fet sempre grano escarafalls
del seu gran amor a la rica y hermosl
rcai4a cohilaua, si 1)6 ereuen o els cop
eh rctylatlero pueblo ea--racem,it
talan té la senaatesa d'estimar Espauya per'ilaanunt de tot I de laborar
flor la grandeza... cte., etc., etc.
El cert lía que armare han tractat
tatos lea cerlestions que fm referencia
a la Ilengul catalana i a totes les manifestaelons artistiques dt Catalunya amb
un mareat respecte i un t pruija estimulant i encoratjadora. llalauradament,
la devoeió que ens dinen tenir per les
letras regionales aolament es rnanifesta tard en terd, miau els esdeveniments ho comporten (amb motiu, per
exemple, de la mort d'un poeta).
("releen.- dones, que ea arribat el mo-

CE JOVENTUTS NANO

AL VINYET (Sitges)

Muele:oye, ella 9 de setembre
A . dos quarts de deu es reuniran al Cap de la Vila la
joventut Nacionalista i el Pomell de Joventut de Nostra
Dona del Vinyet, par tal d'aliar a rebre amb senyeres
i música els oradora nacionalistes, i els patriotes quo vagin
arribant, organitzant-se a la Plaça de l'Estació la comitiva per dirigir-se al Vinyet.
A dos quarts d'onze, «id solemne al Santuari de N. D.
del Vinyet, procedint-se, en terminar, a la benedicció de
la Senyera (lel Pornell de Joventut..
Seguidament, gran hallada de . Strdanes a la Plaça,
roxectició de les quais anirà a carree de la Cobla "La Principal de Bages". Al mig de l'audició, un auch de joves
i donzelles dansaran típica ballets populara-.
En Ventura Gassol pronunciara all vibrant parlament.
A dos quarts de dues, dinar de Germanor a l'Hotel
Subur, dedicat a les personalitats. (Preu del cobert, 10 pessetes.)
A les quatre de la tarda, actoll'honor a la Patria, als
jardins . deI Prat Suljurene.
Oradora:
Surinyaeli Senties, Ventura Gassol, Duran i Reynals, Grant 1-Sala, Massó i Llorens, Rovira i Virgili
La Gubia de sardanes "La Principal do Bages" ame. nitzarit Pacte patriòtic.
A les deu del vespre, gran representació de Teatre
Nacional, 4 la Societat Prat Suburenc, posant-se en escena,
per la companyia que dirigeix la notable prnera. actriu
Elvira Fremont:

PAPALLONES
de l'esclarit comediògraf Pous

i

Pagés, i l'obra patriótica

JORDI ERIN

IIE

tan ardeuta oueu les lletres catalanes

nuestros: El Consejo Regional del
Partido Nacionalista Vasco en BiskaYa, acordeí, en sesión de 18 del actual,
tul stt nombre y en ei del Consejo de
Guipúikia, testimoniar a ustedes set
mas , profundo agradecimiento por la
generosa acogida que han dispensado
al Secretario ele aquél, don Anacleto
de Orttieta, preständole eficaz ayuda y
cooperación.
Expresamos a ustedes la satisfacción
que siente este Consejo por haber tenidb il iaro re'ealityLec soi ct oens tuestiztsis:oq,uedeesepnertaa--

pensar

sèriament en la ra5 que donarà hur
l'orca mancomunada. Una i altra citan
asad dia en condicions d'exercir - l a
d'una manera definitiva. Una i altra
arnb les pròpies iones que la legalitat
ha donat encaminen alhora els esforcos
a una mateixa finalitat. Aval tan a
Cataluaya com a Bascimia, els corrents
moderas priven en yo essencial de l'actuara". nacionalista i ambdós nobles han
provat una regada Inés la Dei física tan
sabuda, que el movitnent es dernostra
caminant. Avui entre els dos nobles ja
no existcix careixianent real i vcritable
del fonament d'una intellig.t'acia en la
—
fama.
"Les cirçumstäncies que el determinaren no subsisteixen. Davant d'a'xä
no heaeent-d'intentar d'una regada la imi Catalunya?"
telligéncia
En el !Minero 125, corresponent al
primer de Juliol de insta de Metralla,
llegeix la següent lletra:

roent,de posar a- prova aquella amor

"Sres. Redactores del setnanario Metralla. -- Barcelona. — Muy señores

Senyor Director:
'Poto sabem les protestes que aixecaren les tanques dc fusta que
l'Empresa del Metro col.locà a les
Ratnbles. Els botiguers de les Rambles, com un sol borne, protestaren
tancant les portes, a la qual protesta
ens adhereent els enipcdernits ramblistes.
Que' dirern ara nosaltres per l'aixecament d'aquestes muralles Mes:
perades de badocs que barren el pas,
perol') per complet, als barcelonins
que van a passejar-hi? Es que a
Barcelona tto hi ha lleis municipals
que obligue/ a circular tot aquell
que obstrueix el pas?
Carles d'Oc
PER L'ONZE DE SETEMBRE
Sr. Director:
Ara que s'atansa de setembre,
hom faria un gran bé a la diada si
la Comissió posés cura a ço que tots
els anys' harem de lamentar. Es traeta de l'espectacle que estan donant
sempre molts guardes urbans espanyols
que en tal diaria fan servei allí. perqué tot és per chis sentir aclamacions
i visques i nitres entusiasmes, per donar-se a la feMa dr malparlar a fort
i a dret els que amb entusiasme es
manifesten. No podria hom mirar que
els guardes urbano en tal diada fossin catalans?

Enric Barot
pEe LA CATALUNTA. MAGNA.

Sr. Director:
Des de fa un • tempti en la ceo-cid "El
Steter diu" tpareixen manifestacions
ile diferents senyors que trauten la interessant - qiieSti6. del .nancatainnicrne
slawatax-ües la
riostra Pulnit sense esquarteraments,
la Catalunya gran.
tos luan dernostrat deseortZ,ixer cine
hl hagi una entitat, "Nostr ., parla",
que eabalraent apleg, balears, cataians,
rossellonencs i valenciano i que té
°Brines de propaganda a mula una de
les (pudre regions de la nootra nació
i 1; n demanat que es c.onstitufs una
entitat que tingués per objecte micoratjar la germanor entre totes les ter•
res catalanes.
A equests senyors ja els han contesbt altres explieant-los que hi ba l'en
"N'ostra Parla" que cura <raques--fita
tu finalitat.
Perit tu ha llagar eltres se:13'0ra que
han manifestat Bur criteri respecte
aquesta Miestiú dient que l'organismo
encarregat d'estable el llig e m entre les
regions de la naciti catalana quant
als ,opectes politic i econilmic no ha
d'eoser "Nostra Parla", poix aquesta
entitat---dinea cli alludits senyors—
te cola ' a ressort esseneial el (mune/
de /a /lengut i de la literatura I' .11ur
expandiment entre els pobles germano.
perb no te la sera aceir, cap finalitat
polftlea ni econbruien.
NesAmes Cohen/ evident rpie _si Catalunya i les altres regions germanes
llagues:tia avnneat molt en el (m'id que
MOMI u 19 intleptindéneia nacional, n o
que esteugnes--vels.ntiaco
in llur actuacia per tata nérea ceo
erlitten de la pittri , , especiatitzados en
finalitals i treballa diferents, serien
no solament convenients, sitió que
hice neeessitries, perb en l'estat actual
do les cosco creiem que el nté s nr ae
ni--ticferano"NsPl,
gust traque:a "atoad:une" que retar de
mai ens liii fet als catalans. eonsitletot queel nigua/ de In lleugua. l'arma
de l'idioma que "N'Ostra Parla" eagrinielx, ve u ineloure tot el ~agur
del nacionalikatie. nur la conseVencin
lela attirlt lingüística. liuul ereanvi de
publieacions catalanes en regions fins
ara ermes, gairebé tunneade5 de cap- .
carril, bu je desvetllar la eon seléli
tun pie.-eiancol,sgütmen
triotisnae generAs que farä une els
projeetes "Nostra Parla" (l atan al
naelonalisme econranie, fins art luddits per manea de calada i del neceosari aje patriinie do Iota els cato-aun,
pugulu realitzar-se.
Llavor' s podrà establir-se entre les
diferents regions de la Cataluttya
gran una unitat económica i tuna
mutua protecció industrial i mercantil que cris ha de fer forts pel
dia de demä. 1 quan hebra (rindependència económica moral be, Ilavors serä l'avineutesa de tractor de
la formació d'organismes especialitzats.
Mentrestant creient que el Inés
patriòtic i el niés präctic és prestar
tot el nostre ajett personal i económic a la tasnta modesta, veril meritissima, de "Nostra Parla", per tal
Clic no es trobi Entibada l'eficacia de
la seva activitat i dins de cada llar
catalana hi hagi, atinen», un home
que figuri en- les rengleres d'aquesta

cntitat.

Pene Gonçides
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LA

'ESPANYA 1 DEL MARROC
N JURAT ELS TRES NOUS MINISTRES
1 Consell de ministres d'ahir .aprovã la proposta
de l'Estat Major Central

Dinseeres 5 de setembre

PÚBLICUAT

'Esnanya no pot continuar alee i
eree que s'acabara per abtudonar.lo,
perque ho imposaran niki, fatalment,
els fets.
Es retreu. per rontinuar, els nostres
emnprounsos internaeionals. T'ere si no
els conmine!
El proteetorat no el real/1.am pe,
qu'e no saleta o no poden/.
Demes, per damunt de tot compro mis hi ha l'opiniö, l'estat d'esperit del
palo. contrari a aquests atetes i a la

1' tren ven.e, amb dues llores da
ard, ja això degut que també
tfvi la jura 1. emes d'ésser retardada
' hora,
Ele ministres han rebut avis per
..Conseli a les quatre de la

-

MINISTRES AL PALAU
-quaze, de dotze han comen:,̀erlar al Palau els ministres;
jneer
càrrec i els nitres
ai Consell presidit gel

Przner me-stre - que ha arribat
'estat el de le.Guerra.
ga'dit que les noticies del Marroc
• Tatasart•ti novetat.
t
„tia ita arr:bat cl senyor
enftar al Palau ha estat salu
pe: seu nomenament per-1felicta
5.1 -t_onissió
Malaga, al davant
'a ' qua' c. ebava el torejador de
edria".
jiZ Maten ha =ni, e oposa marxar demà a
per recollir la 522Va
tornar imrnediatament.
tenp del Grovern ha anun, cm?. ei Cousell se celebrarà
st t
q uatre .de la tarda i que
ministre. dt Finances havia
nixalyt.aa Madrid un xic retar-

En Pacte de la presa de pos-

sessit5 fet la presentació
de l'alt personal, encara quo ja
es conegut del senyor Suärez
Inclan per haver ocupat el ministeri sie Finalices.
L'ALCALA ZAMORA JUDICA
LA CONCENTRACIO
lin n-riodista . h. .avoi are')
l'Alcalá. Zamora. que cs trorit arciden.a.ment a Madrid.
Diu que esta saustetdel Congré
s
interparlement
ati i de la Conferincia
del Desarmaritent cerebrada a Paris.
encara que creu que els pobles desitgen Inés la pau que ele Govern.
Alinden a les • manifestacions del
senyor Garcia Prieto que la Corleen.:
tració governamental no ha variat, ha
dit:
. —El marques d'Alhucemas ho pot
creure així, periS és evident el canvi
que la . Concentració Iliberal ha experimentat des de desembre fins ara.
El que passa es que no ens ens donem
compte de les metamorfosis que experimentem nosaltres mateixos. Acostumats a veure'ns diàriament, creiem
que el cabell blanc que ens .surt
cap. l'arruga a la cara, no cns modifiquen. i no obstant, esté en el f
sic. També espiritualment és al:el.
Ahir. una idea; avui, una altea va
de mica en mica fent-se una noca perrcn1 tat sí, canviem; la
realitat supera a la voluntat.
Que la concentració lliberal ha varíale no bi ha cap dubte. Pece) el orarquès d'Alhucemas no se n'In adonat.
El Govern pot coi-notar amb el vot
dels 1112U5 amics i amb el meu.

' ministre d'Estat ha manique eenia inquietud per
' que hagin pogut córrer
-stre i la resta del persoII Legació d'Espanya a
WiEll
td, població destruida,
A L'ENTRADA
•
sabui_ pels espantosos
A dos quarts de cinc de la
a yo- d'aquests dies.
, ..ii-que l'agregat militar tarda, elan reunir els ministres
älás Legabió ha d'estar de a la Presidencia per celebrar
, ca2 a ESpanya, 1--el seEl ministre del Treball ha maho- havia pres. possessiG,
'ver a ,Y ,' 169ea,, unrfr-e1-- nifeetat -que s'llavia
--rh: - -11--posSeset0
prieta, qui l'ha- imposat de tots
ministre de Marina ha
,stat, que el temporal de els assumptes del seu d'epartatAificuP:a els treballs de, ment.
• Igual han dit els senyors Suänt de l'"Espaila", .perb
aix i..i, continuaven els rez lindan i Portela.
El ministre de Foment ha es-:
3"vaisefr, que es frobäven tat prelguntar:
—Cona ha deixat Barcelona?
#
klats
:ore: de l'"Espafía",
—Al seta lloc; pon) segons
hagan cl.- refugiar a Calla
rn'ha dit e! .prestlent ðe l'Au'ara-:,letaria.
clieocia atib esté bastant tran-

El

DE LA JURA
amei.t dels'hous minischa efeetual amb el corita] de rúbrica.
'L! pr.:relrlent l'ha pres als
i/-s ministres nous.
i„,lr.o.baven presente, amb el
4-1. el gran d'Espanya marques
- , t,-.Peralcs, el majordom de set sana con; e de Berbaena, el
'irlues de Bendaña. el gene-.
i
rige er Mouredo l'oficial

ibarders s enyor Palanéa i

dant sen .. .dr Jäudencs.
.
-Bei lr :I felicita:. després els

tres.

:ianvarf
;-! amu
br na eenInsvi
cpl -.)t
md,m
minis,: '"
loas -que. ha acabat -a dos
s de 4.,,,,4 de la tarda.
sart' del Paleas, els re.,no han manifestat res

...iera.
IISSIONS I NOMENAMENTS
Avui la "Gaceta" publica
laiestes reials ordres:
'. ..A.clrbetent. la dimissió que del
'
e de ministre de Finances
-.14Wsentat don Miguel Villa -

íd. íd. de ministre de
don Rafe! Gasset.
a id. Id. de ministre del
Comen:. i Indústria, don
Chapaprieta i TorreMetan ministre de Pies a em Feliu Suärez InCorizäteg Vilar; diputat a

,tdeii 'hl

i. cie Foment a (Ion
P , o il Valladares, di-

lem ,.. fd. í del Treball, Coi ludH-tria, a don Lluis
triara

1

treu

glITMO:iiA DE LA PRESA

f)44, „DE PL*SSESSIO
'1,11` 5> ra d e possessió dele
etl ;tteus ministres s'ha efeeel cerimonial de cosit
-prIrneres hores de la
/
cl seo .» Suärez Dictan ha
In p01300sfaiö del sortint
VLIanueva: creuant-se
--motu elogi.
g, ministre ha pregat al
.'*filamieVa la continuae s-seoretaria dol sePez de Lugo, i com
ot entre ambdós minodt, !n'Oiga, ha 1/ Pe onen') „1,/

o

sf r::, ,z•

DE MISTE

Preeisament ern (ligué que
abans d'arribar jo a Barcelona
la situarld de 'la . einat era molt
alarmant. p er?) después ha que dat mol!, ea tisfactbria.
El ministre de la °sierra porlava, altea vegada, els papers
sobre el »aren c . per donar-ne
compte als nous ministresDesprés ha gastat algunes
bromee als repbeters.
El ministre de la Governació
no tenia noticies referente a
una aovo declaració de vaga general a La Corunya.
El governador, ara qui havia parlat detingudament a dos
quarts de dotze, Ii havia dit que,
• preeisament, regnava allí leanat completa.
El ministre de Marina porta_
va altra vegada el contracte
salvament de l'"Espafia", per no
haver-en popal t aprovar en el
darrer Consell, a causa dele esdeveniments politice sergils.
El president del Consell 'ha
anunciat que el d'avui acabaria cap a dos quarts d'e 110t1 puix
a les nou marxaven el Bel i el
ministre d'Estat a Sant Sobaslib.
LA NOTA OFICIOSA
El Consell d n e. ministres ha
acabat a dos quarts de vuit, donant -se'n aquesta nota oficiosa:
"El Consell (le ministres ha
escolta!, en- primer terme, els
informes:deis ministres . cle la
Guerra i Estat, respecte a la sithació del Marroc amb
als telegrarnes earrerament tra-mesas per l'Alt Comissari i ele
comandante generala.
Els norte ministres, que estaven ja previament assabentats
pel president dels termes de la
P r 0P0sicie.rdel'Estat Mejor Central de l'Exereit que determinä
:la última erisl, reiteraren llur

aprovació.

.EI Govern, unanime nl consignar-ho
niat, ho esta igualment per pro -laman
d a va n t l 'o p inió que ab:e no significa
cap rectificarle del concepte de In politfet del proteetorat l desenrottlament
al Marros.
Sollicitada i obtinguda la proposta
del'Estat Mejor eum una nneess,tat
ineludible die motnent i requerid( per
l'iniperi de les eireatagtharira, e1 41,
vern 2. o
wiceptar ,la
Jitar .(ge echutjardo, amb greu

InV EX ALT` COAITSSARI I- EL
PROBLEMA MARROQUI •
al
L'Alä
zatriora referiot-ee
'
problema d'Africa, ha WL que
abans de lot és un problema, no
de partits, sino nacional, i traecona n tal,'
- 11-a de reconäixer's per tots
que la guerra del Marroc no és
popular, i cal tenir en compte
Pe r a la seva sollici0 totes je a
receles, la social i la econömbia.
Per tots els criteris imaginables
que es tinguin sobre del problema del
Marroe. , des clel de la dominació total a l'abandonament abacial, passant
per tots els matisos del protectorat
eiy:1 i de la mateixa rcpressi, es indispensable donar a l'Africa una sensació indiscutible de forca que ha de
traduir-se com en/par al moro sotmès
i de respecte en l'aniin del rebel. 1
tant és així que fina en el supetsit
que hi hagués un país que optes per
l'abandonament del Marroc, aquest
mateix país hauria de donar la seusació de forea de que parlo, acuse la
qual la retirada seria suicida.
Es un error emprar quintos contra aquel! enemic. E:1 aquestes Multes. totes les nacions empren trepes
especials. ' Per això vaig dictar un decret sobre el voluntariat, que és el
que ha de portar-se a la practc.a. 'masa restriccions de cap mena. Per molt
que es gasti amb un exèecit així.
sempre es gastara inenys que arnb
l'actual.
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QUERELLES EER INjulkiA I
CALUMNIA
El procurador dels tr-ibunals En .Rupert Kopea.:eit nom i representatió del .
ministre d;Estat, ha presentat aquest
matí al jutjat de'guardia dues quereTes per injúria i calúmnia. -contra La
Acción, essent mimes l'escria pel jutge.
•
EL GOVERN CIVIL DF
BARCELONA
" Lo E l/oca," publien un solt dient
que la e'risi ha plantejat de neta el probleret.de la provisie del Gavera
de BarCelona, lieeonx que En Portela tingue Moments- d'eneert i ale•
geles
Ei que ara imporia ' em cercar la persona cap citada per t'abrir el 'lata que
hl ha en la politice espanyola, 5 denats
ets vents sie viol'éneía que alinees ches
corren manita de gran ir nseendencia
la forma 'en qué el representant de
l'autoritat es produeix en, le mes rebel ele les nestreS ernitals.
El .govern civil de Barcelona significa- tant ci més que una certesa en
la macan i vida d2ls ministeris i ofereix a més a més a particularitat desser molt més unipersonal en les seves
decisions que ho e, un departament mini.sterial, on els coseos tecnics i 'COTISllitit I S. els directors generals, el sotosecretar' i la convivencia diaria amb
companys de gabinet difuminen una
mica la situació personal del ministre.
L'opinió espera ami) impaciencia :a
des3gnació del substitut del senyor
Portela a Barcelona i confia en qué el
Govern atorgui al càrrec la importancia que

Els compromisos sladquiriren a espatIles del pala. Per tant:sen. nula.
Respecte ls qiiestió dé les responsaCONTRA LA GUERRA
bilitats, es remet a la ponèneia
•Corufia.—La manifestació contra
tialml Prieto, que es l'e:careaste del senla guerra del Marroc, acordada a
.. •
tir del partit smiallsta.
l'Assernblea de la plaça de braus, ha
Respecte la situaeie d'Espmya, per
estat prohibida pel governador.
acabar, ,a02 opthnista. Cree que "se 'salLa Conieréncia General del Trevara; que- el Menor., haurä d'esser
ball ha . canvMt impressions i ha
de la se g uretat de les tropes i possible
ebaudonot, que s'exigiran les respouacordat,
en vista de la probibicid,
dany per la Z011a ja pacificada. sabilittlts, si 'ne totes algunas: que
declarar avui la vaga general, però
Mai no se li va rail'irrer a la Consergiran uns nitres bornes que organitdia ha transcorregut dintre -de la
centracin que governa imaginar que
nadan la nació espanyola. que canelamejor normalitat.
l'accin política • higo& d'assolir per si
ran el palo i faran lae revelacia.
Malgrat tot s'assegura que la vaga
sola la normalitat del proteetorat.
UNA 'DECLATIACIO MINISTERIAL
es plantejará tienta, per no haver-bi
Ara i despres liaurit de fr-la acotaun
t
Govern
furt,
S'assegura que el
Govern al qual es puguin dirigir les
P l ayar per l'accifi militar. coro ho fan
declaraeie documentada (moteta de
peticions acordades per l'Assemblea
altres paises quan es topa amb enhii redal
Marroc
eilt
d'Espanya
l'arte
en
pro de l'abandá del Marroc.
les irreductibles o amb nuclis de banfitant el programa de la concentració
dolerisme rural.
LA COMISSIO
'liberal.
Pere tot aixii es practictrit d'arre
DE
RESPONSABILITATS
ES
PARLA
D'UN
COMPLOT
ENdel criteri tantes vegades exposat (le
Aquesta tarda s'ha reunit al Conl'organitzaciú preferent ele la intervenTRE LES CABILES. — S'HA
di,. civil i de l'associaciö deis indi.MFET MES DE CENT DETEN- gres la Comissió de Eesponsabilitato. Abans de la remití, co propone4 a l'obr/ ele la nació protectora i
CIONS. — UNA VAGA DE PRO- saven reunir-se els diputats lliberals
recluir a limito en el temps. mesura
TESTA FETA PELS MOROS.
arnb el president de la Comissió,
que dependrit .sobretot de la capacitat
però no sla celebrat tal conferen— Segueix comentant-se la
económica dEspanya i de la necessit st
cia. El senyor Sagasta ha clit que
EL COMUNICAT DE L'ALT COdetenció del "Gato".
de coordinar tal esforg amb el que deno sla celebrat per no poder assisEs diu que trarnava un complot per
MISSARI
manen les pròpies necessitats del pars
tir-hi els senyors Palacios i Moroaixecar lcs enhiles de Beni Sitar, fent
i de les facilitits que ofereixiu els inte,
els
quals
estan
malalts.
desapareixer
el
caid
Abd-cl-Kader
i
dfgeries per rebre (le la raid(' protecDiu que no hi ha novetat, en
Els conservad'ors hart celebrat
sublevant les cabiles limítrofes a la
tora els beneficie de la eivilitzacie.
tot el territori.
tina reunió amb el mateix objecplaça.
Pel mateix, el Govern, en aquesta
EL VIATGE DELS REIS A
te que inotivava el propbsiLdels
La policia ha detingut alguns moros
sevi primera deliberaciG, ha acordar
ROMA
lliherals.
que s'acostaven en •act'tud sospitosa al
300 SOLDATS FERITS
trametre les adequades instruccions a
Ha anunciat el president de
polvorí de la base d'hidros de l'Atalili Comissari i ha adoptar una serie
Ahir tarda estigué al 'minis-,
I MALALTS
la Comissió que en la reunid
layen.
de mesures enearninades e reduir el
ten i d'Estat l'auditor de la Nun-,
Demä arribarä a Mälaga
d'aquesta tar;da es donaria
També lran estat detinguts alguns
pfessupost del 31arroc i a fer mas ecociatura, • en representació del
dos
Subjecvapor
"Barceló",
compte
diverses
'lletres
d'exproceden
de
indígenes
indocumentats
i
de
namies i eficaços els serveis. •
Nunci de S. S.
pediente del Eorisell i (ralguns
portant 3 00 soldats de
tes que eren aquest matí al port inEl se.npor Alba li notifieä
Es atol mateix resolurid del Consell
diferents
armes:
feril.s
terrogant
els
obrers
del
moll
sobre,
ex
ministres
contestan
a
les
i
malalts
cialment que els Reis emprenIi de qu en cap manera pel pesom-que sels ha dirigit, sobre si en
on
tenia
el
polvori
el
vapor
"Dédalo".
evac-uats
d'aqu-ells
hospitals.
drien
el vialge rs Sonsa el propbre de Parcia al Marroc pu g ui supola seca epoca s'havia acordat
Tot aix& unit a la vaga declarada
viaent irme de novembre.
sar-se cts N11,411,11, raCció reponstrui:
EL REI A SANT SEBASTIA
pels obrers indígenes de l'Uixarn. que
aliar a Alltueemas. Totes les
La mateixa notifieació, a la
lora tan urgent en l'economi c de la
es rieguen a trehallar nis que sigui
Gontesles súrt negatives. Tambe
Pentnsula en els seus ordres d'obres
mateixa hora, fen ahir nl OniA fea non de la eit ha marxat el
Ilibcrtat el "Gato", i la presencia a la
es donaria compte d'altres doi d'ensenyament i en la porinal, el nostre ambaixador -a
Irei a Sant Sebastiit, acompanyat del
plaça
de
nombrosos
indígenes,
Isa
ca.
cumente.
labia el l ac(in social que el Gabinet
Ruma.
ministre d'Este.
les .autoritats
tat
suficient
perquè
La
reunió
ha
acabat
a
les
vuit
considera essèns lt (lel sen programa
Abans
d'agafar
el
tren
el
Rei
ha
adoptin severes mesures, detenint els de la nil, d'onant-se'n aquesta
desenrotllar en reprendre's les sessions
eonvereat cc i i, el president del Conmoros que no portaven targeta d'inota oficiosa:
del Parlament. Tambe hauran d'essersell sobre la s'ande política.
dent'eat.
Comissió
responsabi"La
d'e
Ito rqnal la l'Icitstl,, polftiel que contriEls detinguts passen d'un centenar.
Mate s'ha reunit avui, segnint
tueixeu compromis d'honor per al GoDurant tot el dia Ines cireu'at rul'examen dels documents que en
vern."
mora de qué el "Gato" havia acenseaquests dies , li l'oren tramesos
ELS REPRESENTANTS D'ESPAguit fugir del fort de Rostrogordo.
per distints ministeris. També.
DE
Contra tals versions. el "Gato" estO
rr
NYA AL JAPO
-es Ilegiren les Iletres trameses
MANIFESTACIONS DEL DUC
presó.
vigiladissim
a
la
pel
Marques
d'Allumemas,
ComEL LT.F.VANT HA AGREUJAT
-D'ALMODOVAR
Con/ han manifestat al Palau, el
te de Romanones, Shnchez Toca,
CONSELL DE GUERRA CONTRA
LA SITUAGIO DEL V.A..X.ELL
Cierva i Gonzälez liontbria, so_ ministre d'Estat ha insistit que per part
El ministre de . la Governació" ha
SOLDATS TNSUBORDNATS
— Es reben noticies
bre eis psrnls que el han es- del Govern hi havia inquietud per ig- dit que denla celebrara mm conferenCeuta. — S'ha celebrat un Consell
de.:Eap de Quilates donant comp
tat consultats. Es donà tambe norar-se la sort que hagi pogut córrer, cia amb el president del Consell per
‚guerra
elsold tats,_
.,,,am,,
a - ea ar_. ,Llevant„. de
compte de la Retracte) tinent co- en la catàstrofe que Iso destruit les designar el non governador civil de
que --sflhd gsencadenat en "allied'EsTat majar, LII 01.1cueteis
ronel
_
.
Ila costa, .s'han hagut de sus- subordinac .i&
asnal que forma la representació diacordant-se, en vista de les seTambé ha manifestat que el Consell
El primer pertany a la comandanpendre els Treballs que es reaplomatica i consular espanyo:a a Yo- havia aprovat . el cohtracte de salvaves manifestacions, citar-lo dalitzaven per posar a Bol, el 'c ui- cia d'artilleria i el según al regiment vant la Comissió.
Icoliatna.
ment del culAyls. at "Esparta" en la
d'infanteria d'Af rica.
rassat "España".
Eta Prieto sollicitä uns docuLa Legació esta formada pe] minis.
forma ja saluldrece
Ha presidit el coronel de la MesLa situació del vaixell s'ha
conseqüència
de
mente
cona
a
tre sen y or Caro: primer secretan s eEN WF:YLER BEL.LICOS
agreujat, rar les onades escom- tranae scnyor Carrillo.
l'esharli de les declarai5ions fe- nyor Prats; segon, comtc de TorrellaEn Weyler, que es troba a Mallorl
,COMANDANT GENERAL INTERI
bren la coberta.
tos, la Comissió comença
no (aquest es troba a Madrid): agre- ca, rep . moltes visites. No s'amaga de
Ceuta.—Ha tornat de la plaça el
men (rete doeuinents trameso-s gat militar. senyor Herrero; agregat dir que és precis fer l'operació sobre •
general Quepo de Llano i s'ha fet
pel Ccunte de -Ai'cirnanones, exa- naval, scnyor Regalado, i el cònsol, Alluteetnas i castigar els moros amb
carece del comandament en absència
men que es reprendrh.deMä."
senycz- Vázquez Ferrer.
11101i0C
cluresa.
UNES DECLAIZACIONS D'EN
PATI IGLESIAS
"El Liberal" publica una intrevista
amb En Pita I g lesias, en 11 qual
aquest, parlant del problema del Marroe: din el segiient
Clrarla Plata, as
agrame
BLATS
Cree que (i s el , problema que es rePares 1U:1 q m-ea, de. .
Faves Veiencia, de.
g ane. de. .
. .
. . .
laciona nu'is estre.t 'mear amb la sirriaAra g n I 'Navarra de
Caves 1.1obregat, de. . . .
44 a 41 1/2 Bienes arrneals alfarnates 44/4 5, de
.
lis a 112
43 a 44 I Pares Estos,. e ',adataste aoves, de
cié actual d'Espanya.
Ciutella 1 Menta, de.
40 a 41
Blanca arragals ;M'antaras 4a/i0,
reo a loe
Ftr
e e p ledure. de ....
as
a
39
Raye
g
erdrazigeres. de. . .
43 a 11
litare arrmrats alfareros, '2/54,
se a 81
El partir smialista ha mantingut
endamsta sur
33 a.35
Trons nns disponibles, de
Miar , arrugats allarnates 08/50, de
SO a Si
Favons flas11011 4 ae
sempre un criteri r"dleal. Ha demanat
40 a 41
Sienes artaigats anal/lates Co/65, de
76 a 70.
pessetes 100 ks, acuse As
(Prens
en
Favons
Alarme,
de
P
elons.
de.
.
.
.
•
.
••
70 a 60
en diverses ocasiona Fatua -MG del 51an
Cm= tape origen.)
Favons estranger, de
44 '' 45
.
.
Benes Se g area, de
roe. Allf ha fracassat una política,
46 a •10 1/2 Llenties, de.. . • .•
• • •
lea a la
l l esses Ondalusia, aoves
(Mutes, de. . . . ....
. . de
30 a 40
40 el 41
un regia/. .:cineet 1 falta d'èxit ateny
lileaSeS estrangeres, ae.
42 a 43
FARINES
Bastes verdes. . . .
ela militars tant com els politTes.
de.
'Pesas en pessetes 100 ks, aran sac da
34 a 35
EscalOIN Andalusta, de
ntunt carro aclul.))
60
a
02
Els' militare han ccreat al Morroe
Foro, de
Eseaiola Pata.
90 a 100
U a 51
Extra locar, lo. . . .
51111 estreug g r, de,
Ge a ZG'30
la prolongaciii de Cuba i
Correas ld.. Je. . ..
Stils Fas, de
GARROFES
63 a 114'50
Per ells es un eunp l'experimentaieó.
Planea extra '•.astella,
Herps.
a
66
‚in
de
37 a 20
Manca rerrent castene, de
co 1/2 a 63 Ttius, de. .
i 11'051
Nitre
de
sIl lloc de fer carrera, conquerint as•
•
•
13
ti
-ti
OS a 19
naixa. de.
. . . .
/6 a '1 6 5/2 .. . •
Negra VIne.va; nova, de
3 3 ....
35 a 36
censos, m'ene, stets extraowlinaris...
Ne g ra (.astelló sosa. de
35 15 51,1
kg
de.
(Proas
en
pesseteS
saC
de
100
Negra Ilatarera aova. de
Sita demostrat, eme die, la inclina'11
inuot carro aqui.)
Negra i roja vena, de
ei
a 3t
c•itat de l'e:verde Tli ha 100.000 boNe g ra Eivtssa noca, de
255 a 2.
(Preus en pessetes 100 11,5. aria, sao 133klallurea aova. . • .
atos; voten elevar la xika a 130.000 o
de
25 a 00
munt
carro
aqul.)
DESPULLES
200,000. Dones be: sere i g ual, Com. si
(Preus ea rals 12 ks senas sau damunt
carro *quo
n'Id fan citar 300.000. Per ene? Perecumero 3, Ce
....
Número 4, de
LLEGUMS.
que, el poble repugna la a p ere/ ; ele
23
1/2
a
24
Segones de
FARRATGES
20 1/2 a 21
soldats van alli. sense ideal que
Terceres, de. ....
19 a la 1/2
Quartes, de. .
. . .
els guii en el corobat.
Arras
16 a 16 1/2
Aliste m'alerta de
7 1/5 a
A/fo/s s egona. de.
1.11 printePa cegad t que s'anit 11. so(Prens en p essetes sao di 60 kk. dimana:
1/a - ti 7
Bomba, de.
Palla llar g ueta. de
. a.
/05 a 115
carro aqul.)
5 1/2 a
Esperad, sie. ..
efirter 'rifa/T.11in hagneren de tornar
Palla curta, de.
• .•
co
a
60
• 4 1/2 a 13
Selecto,
de.
Falla
d'envera,
de
remen les tropes. Qué vol dir a!xn?
60 a 61
7 1/0 a O
16.111sat, ele
Tre P adellat de.
(11 a 62
G 1/5 a 7
Bel/-110c13 O. de
Dones que es desconeixen 1 etrea i
•
138 -a 59
Menta cprims), de
Trenca%
'19 a 20
(Preus
en
pessetes
40
ks.
damunt
Carro
situneió dele mores atacante. i aixe
45
a
46
Se g enet, de.
13 a 19
squl.)
Segó, de.
implicava una aegligéneia, una teno17 a 16
°entalles d'arree
r:1nd t sobre el cetrep ele batalla im(P y en en rals quartera de 70 litreS SUCobra remolarca . de
26 a 27
se Sao damunt carro aqUi.)
TIMO de coco, de
perdonables.
27 " 20
.......
Ferina limosa, de.. ,
Ferina, ae. .
48 a 49
33 a 31
p esares s'In-jeme de tornar a salvar
cumdra (farinasses), de
O a 21
(przia.. paecrw. 1., 00 ke, amo ser eammua
la posieiö tomb 20,000 homes ; 20,000
Escalllat, de
CEREALS
•
•
•
•
•
.......
'tomes. amli canoas, gsos nsfixiants,
cairel
de
aeroplans. ametralladores, contra 0.000 Merme
Moresc Plata 1/011, de
30 1/2 a 3 1
VAGONS ARRIBATS
Mongetes
rifenys. i segurainent el nombre es exaMorese Plata ven, de .
... 20 3/4 a 30
Oral Extremadura 1 Mansa.
28 a 20 1/0 Casucha. de.
Cetzci6 M. S. A.
110
a
119
gert. Qué denota el fet? Dones la /ras- Ordt
Plata.
. .
... os a 28 1/2 Mallorca, ne
99 de Mal: 1 'le l'arma: 1 de eirada.
57 a 33
Cieeda Estrentatiurs, de.
tra insignifieänein militar i la quanti30 a 30 1/2 Prat, de.
ES7/4.7.10 IncL NORD
84 a 85
Meada
roja,
de.
.
Estrangeres, de.
1' de Nat; s tic faceta.
-5 a 77
tal fabulosa de soldals que ferien
fdta por continuar al Merme.
Ele soldats no rolen altar allS, perque el Rif es l'escorxador on se'ls sacrifica.
Segueix la manca ( -' operacions en aquest mercat. Pel que respecta -al Wat i malgrat l'abundant oferta de l'interior,
Qtrut al pats, el Marroc Co una
no s'han efectuat vendes. , puix elle nostres fabricants eruten (inearru.'una baixa en el dit gua.
sengonera que no estä disposat a toPot dir-se„que la classe Extremadura ja no els convé ailesgral del seas lusa preu, puix Cli tenen molt de comprat. El
lerar per mes temps,
que ll'intereisa es la classe Castella, perit mes barata de preu que les afines
Simptoma greu 68 ÇO que esdevingue
que hi ha actualment.
I)e ferinos no hi ha novetat. Les ofertes no interessen i els preste do les disponibles no han
a Mal /ea.
cap yariaoh5
la present set/nana. Els flequers estan proveïts i dc moment no són compreclors. Horn creas encarasofort
.He llegit que els soldats que mearen una baixa en el dit
anhele,
con a l'Arrice van en grupo i cense
,
armes! Per que? Què significa això?
Pavono. — Anotern una nolablc puja en l'oferta de Xeree i Sevilla en el que afecta ' a les remeses per
A tal extrern s'llt grriltat
rocarril. Creiem que la dila puja I indrä influencia co els altres , grans semblante, com faves, Titus. Erps,vagons for-1
etc.
L'altra die vaig retener d'un perieCivades.
Aquest gbnere continu se estacionat en origen. Pot dir-se que les existencies
•dIs PU Ili b l es Inés a vi at han
die que els pares de errata denuncien
sofert una haixf.
'
que els . quotes rice no FÖlt destinats al
Moroso. -- No hi ha venda d'aquest gra, motin . -pel qual no ha variat od seu preu en et transcurs d'aquesta set-s
cuna, a lloes de perill.
mana. L'ernharc agost ; 's'estä oferint a la paritat do 3025 a 50'50 els 100 quilos llaman CAPPla al 'tosten o
all.
La guerra es la sagnia en hornee i
Mengetes,--Fluixegen 011 IRin preu i creiem ho fiaran Mes encara la se t -marta encala, a . mida quo es subscribeixen
nous arribos.
1.1 nigeria' trumie- ver cm/orlar
Arròs. 55111,15t ¡
aren
opeloll/ 011 f1 01i
le': 0(01 . 1 ,-; de l'al';',08
fillS
Tos c a lep lI l e mi Ii,,
131:1101te
etrgofelx el Notre.
G0111'1110, 1:c1'1aii5citat. i los CdCld es de l'iateriQr '1" . ' al e !I fOili1 , ;S t 1."e V 5t51 a14101! k/ lit Luco 111'ell21,

esconfia de salvar el cuirassat "España" :: Al Marroc
s'agreuja la situació
U11tADA D'EN SUAREZ
eLAN
ee‘ est m'al,
arribat a 'Maerid el
'". tstre
17. Manees, senyot Suà-

del comandant general, senyor , Monter d que visita les posicions avançades
dels seeters de Xaaen i Gomara.
TEMORS D'UNA 1.%:1 0VA AGRESSIO A TETUAN
Tetuan. — En vista--dels rumoro insistents que els moros es proposaven
atacar el non hospital militar situat a
dos quilòmetres de la població, la guardia ha estat reforçada i lee ..germanes
de la Caritat allí de servei foren portades a la capital per pernoctar.
La nit ha transcorregut sense incidents.

<le

Ddrrera hora
MADRID

L'eternizad de
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LA PUBLICITAT

enceres 5 de_ setenihre de 1923

E CATALUNYA

l'envelat del, Centre Popular, 'a
les unze 'del watt del dat 10 del
corveta setembre.

SABADELL
" paraules"

ELS ESPORTS

NATACIO I tarda en direcció a Mataró, Tordera, go recull a la mitja volta, introduir*
esmentarem la conmemora , 16 de la
a banyar-se ¡unt amb la a,tio
que
breus
dies
Figueres on s arri- un gol superior.
.
Hom
diu
fundació de l'Atenett i el eoneert que
INTERNACIONALS DE Girona, Bascara,
ta
. " .salviald°11En la segona part el Sabadell atadel P. de j. "Se- s e S 'da, (itie v t Poder -4..ere
surtirá un 'neta número de la MATCHS NATACIO
daugl
. inurat
bar' aprox i madament a les 8 de la
1 esta
va donar a la dita entitat un orquespets
teinutantl
d't
ca violentatnent la porta del Reas. dea
dlarti
"Parauies",
que
benit.
A
Figueres
faran
nit
els
excurherba"
i
revista
e
a
mala
• rs
tra formada d'elements de la localitat
g'.a
p egTUansenut
ui l.ot'llu
desl rü cia ha impressionat
LA VISITA DEL "SCUF'', DE
. edioció de ,o senyera :: pro_
sinnistes, sortint l'endemà a les sis mostrant Eti Pellicer una vegada mis
s'edita a Sabadell i que cont,ni de "La 1` menee", dirigits pel mesésser un portee de grane condiciona.
PARIS .
a "iluellaloubl ció,
desinteresalent
surnari,
un
del
metí.
drá
tre senyor BorguM.
— A entena de Palafrugell silla
era i flau guració d'unes Escotes
Bella ocasió de de retar -se tindrá el
de Figueres a-'es Els ataca atlética seguiren fulminan/3
una gran part del núDia
8.
—
Sortida
tinant
fiaren
notables
els
dos
bella
També
obert una subscripcM per socárrer a la
fins el final de l'encontre, sense que
Catalanes
tnero a l'afer Duran-Mates, acta- palie barceloni apuesta nit amb motitt
sis del mau en direcció a Vi'abertran,
celebrats al ('Ire-el Mercantil. El letal,
vldna i a la filia de l'heroic ‘nariner
els seas esforços es veiessin corones
de celebrarse a 'a piscMa del Club de
diumenge se celebra co aquesPerelada, Port-Bou on s'efectuarä en
rint d'una manera , palpable de
elegantment adornas, concorregut pel
Prisa:tia
Duri,
que
ve
morir
per
salvar
per l'èxit, ja que el partit anal)" atnb
a v:la la inauguració oficial deis
Natació Barcelona e primer festival descans per esmorzar. Acabat l'esmorqui es la rae) amb : preves que
bo i minen de la nestr. aneletat, ofepart, o sila sienyttreta Dolors- Pons §abatcr,
no donaran Ilec a - eap Inés club- internacional asid) el faniós equip cata- zar se seguir' per Llansä. Port de la el resultat de la primera
'amells de Joventut "Segadora de la
ria una bonica -nota de color. ;Val In
zero a favor del Reus
gui
un
gol
a
pió
de
París
que
per
primera
',regada
sala herba". Començà la ¡esta atnb quesia
Selva,
Cadaqués,
Roses,
efectuant
el
te.. •
eontedit antoritzueia al Sr. pena de fer notar que enguany no ht
la qual
actua a Barcelona.
dinar en un d'aquests dos. punta A a Deportiu.
Ira Coniuniä general, durant
Josep Brugués Brandia pea , establir hem vest cap. b .aderita. Molt be.
•
Una demostració del seu gran valer tarda continuará l'excursió per GasteBALAGUER
redica el rector Mo. Joan Vtalks.
censaUna note - beis simpàtica
un
servei
pObIle
dial)
d'atitomabile
enHIPIS ORE
i excellent forma és l'esplèndid resul, quarta d'ortze es fén la beA
tabla enguany la pm esSU (le 'Sara
A la torre Aafeló truquen! :: tat que en el sen viatge a Niea ; (le n," d'Empúries. Sant Pere Pescador,
tro Torta." i (Prona.
de
Montgrí
i
PalaSANT
SEBASTIA
Torroella
cd:tc., de la senyera, apadrinant-la
A
Escala,'
anys
.
Jocs pos per a Barcelona obtingué el passat
Nou periedic
— Durant el tueS juliol va l'a- Bartomeu. Fein mes de °infama
Pluja
Albet de Casanoves i el difritzell on es farà nit.
presenciat. en aquesta
Resultats del dia 2 de setembre
que /I0
y er-Id en aquest provincia ajá naixeFlorals
diurnenge en vèncer la semifinal del
Dia 9. — Sortida de Palafrugell,
gest per a la Mancotnunita? de Ca•
diada
umi
processú
tan
coneorrepud,
Premi obertura: 2,500 pessetes,
nietas,
ilt13
defunciedo
i
12,3
ana
dinode
water-po
o,
a
dios
que
es
En
Manuel
Maese,
i
Llorens.
-colinenCampionat de Frene
Des ele fa
Sant Feliu de Guíxols, Llagostese,
jaleen ,
— Al dispensari municipal fon aua la eapital
'ala
corresponen
m
1,200
metres.
n
is,-dels
del
"Cerequip
que
fort
ciutat
uns
ccipai
conteste
l'Ofich
a
a
3,
al
donà
per 7, got
ta per la
Tossa, Lloret, Santa Cristina on es
Se danient
xiliat En SebaOtiä Freixas, el que!, de; Printer. La Lasse. 3 a.,. 58 quilo-.
restlos tira/neta.
46, 41
són donats a la torre • Itafeló cle des Nageurs, de Marsella.
dinar", i una vegada acabat s'empren- gramo, de Cimera (Cooke).
ler,-, ra els padrins prengueren seient
frenadas
Anida
de
l'auto
uni
de
gin
a
s'ha possessionat eärree
El. programa, de gran atractiu i inda 'a tornada a Barcelona per arribar
en les hores do da. nit, S0/1S2
[ ii prestitert la senyoreta Teresa
en anava es va . donan na cop al paracap de II brigtela de °arao, inspector
Segon. Diste. 3 a., 53 quilógrams,
tresorera del Pomell; els se•
que per el moment s'hagi pu- terés que es desenrotlará aquesta nit, entre set i vuit de la nit.
de Vilar-Murillo (Rodríguez).
b n produsut-re anit, I vidre una
espe%ial
d'arbitris
i
agent
executin
de
Els és el següent:
res
ocasional.
yarAlmirall i Peracaula, .president
gut
esbrinar
ferida de eonsider :eta al eoll.
Tercer. Barrabás, 3 a., 34 quite»
'afeata. cintila el Sr.
PROVA DE REGULARITAT
l'Ajuuttunent dm
Partit de water-polo Barcelona-Sasonetari del Pornell; el senyor Serveins de les torres van a donEl proppassat diti 28 aluengue'
grama, de Cadenas (Lforestier).
Joan Carne Armengol.
TURISME
el
foragitar
badell.
de
lal
per
i Ustrell, representant En Josep
mir-Iii
el café Europa; a la 'Zambia de Saut
Arrbaren. després Jubilant i Great
—. A animo d'aquest mes se celeCursa de 5 0 metres neòfits social
Mari / Folch i Torres, i En CasanoEN CIRCUIT DESCONEGUT
misteri inquietador i res s'aIsidre, l llou on (huata tants anys
brar'a leS voces del rentitat odontäleg
(series).
. yes• Coll, com ä oirenador de la
que
som
organitza
consegueix.
del
da
30
Per
al
ha hagut el räuee calé espanyol.
Freud Royal Bang (de venda): 2.250
d'aquesta ciatat seuyor J'esqui/u de
Teso.
Cursa de 200 tnetres, relleus, estils.
severa. La capella de música de
Han 'vigilat la torre i els cops
el Moto Club de Catalunya una prova pessetes 1.600 metres..
Els propietavis han convertit aquel]
ViuVals ami) la simpittica senyoreta
internacimal.
Sali. Pere de Terrassa cantä amb
continuen. Es fan comentaris
local en un magítIfie establitneat, ben
de regularitat i turisme en circuit desPrimer- Greeri Hawk, 4 C. (2.000),
'Mari/ Gorgot i Jordh, de , Darnius.
Cursa de 200 metres, braça de pit. conegut en la ' ente hi podran parti•
per a tots els gustos; al gú .ereu
nati encert la Missa de Palestrina.
56 nuilbgrams, de Toledo (Long).
A peone:ata : del regidor Sr. Ra- de, orat i amb Ilum . atiandosa. •
—
int«a-naeional.
la
Sagrada
Cátedra
el
molt
en
que
Otaapa
cipar tutea 'es matocieletes, motocic'eque hi ha qui te inteees
Segon. Frera 2.000, 54 quilbgrt.ms,
— En el enticen ‚leimt el elia 27 a
fel Mama rAjuntament Ingtreata einSalte de palanca i trampolí. Interterree canonge de la Seu barcelonites amb sidecdr i autocieles de les cateabandonin la torre eta seas ,es•
l'Ateneu l'orquestra va toèer "Aires
de A. Barreiro (Jitnénez).
tat ha acordat atMpenelre II subhasta
nacional.
ion
Llobera;
Maria
de
reglatnents
, doctor Josep
garles establertes en eh
tadants.
Tercer. Jauja. 4 a. (600)o, 6 2 quia
de 250 plittaas de la Devesa, mentre de la terna", d'En Gin-mella, composiper
00
metres.
rel'eus,
Cursa
de
2
una bellissima i inspirada meció, glosplua
Espanyola
forta
una
t
la Federad() Motocieis
— Ha caigut
cié formad, de fragmenta ja lgullea de
no hi hagi un project° (le jardi apeoE:granja. de V. Pueyo (Romera):
equipo de 6 nedarlors Internacional.
saat els noma Déu i Pätria.
Automóbi Club d'Espanya i tots els
ja, refrescara bastant i la temles alés-conegudes campus noluallus ca
vat i en miau una cousignaeió que
Enrera, Happy, Lucky i Miss Whiinternacional de water-polo
Par:it
A la sortida de l'Ofici s'adreçaren
corredora
dansunt
els
qua's
no
pési
desperatura.
-talnes:.•
te.
eorrespeneui a la totalitat del pressuentre el C. N. Barcelona i el Scui, (le
al Centre Cultural i Recreatiu, per
poble
af3
Camaraqualificació
de
les
indicades
federaAl
ved
Entre l'auditori hi havia un tal Pe—
Gran Criteritun: 20.000 peasetes.
post que per a dur-lo a cap es torParís. frurant tarnhé al prnzraml
tal de dipositar-hi la senyera.
queda, minya que cursa II; carrera micions. cl assificant-se aquests per als
sa ha vist la !leal pública un
r,000 metres. Per a cavalls i eliges
eada
''exhibició de la campiona madame efectes d'aquesta prova en neòfits, no
"L'Atreva".
A dos . quarts de cinc tingué lloc la
anomenat
nar,
el
(mal.
eta
sentir
Itaprimera
nota
per:tulio
— listan ferca avoncades les obres
Bonnet.
festa de la remesa de la senyera.
experta i experts, secano, les reg es dieTot ell ve redactat en catada i
del ivagment de " Els segadors"
la parroquial
de- P2rinaitelrY.'. Pontopcm, 52 quilógrems,.
E' festival començarà a les den en
Ea entrar els padris i les autoritats de restauraci6 nie
parla
de
seva
salutació
comide que assistia a un
sedes en anter'ors proves.
.
tenir
eu
en la
de Ahlarna (Rodríguez).
sin
del
Idereadal.
puna
a:tres acompanyants, foren rebuts
cultura catalana. Den vingut i
La inscrirc ió queda ,mberta des d'aSegara Popo, 50 quilógrams,
lIt eatat elegit president deis euaeert y n aixeear- se i fugi de la sal'aura
servei
extraordinari
—
mt el caut de "Els Segadors".
questa data fina e' dia 20 de l'actual
la. cola • si hagués vist un mal espeforça vida catalana..
Jocs Fiarais que ee celebraran en
tranivies i ea :ómn i bus, sartint aquests
a drets serian, i des de dit dia fins
S iaixeca n parlar En Narcis Mona aquesta eiutat per la tender -l'eminent
— Amb rnotiu de ll i onze de
ra.
F.Tercer
Cde Malí Coach, 58 quilhgrams,
de
la
pbca
de
Catalunya,
davant
del
tal, cont a president del Centre. Féu
al hi 2 drets doblats.
setembre, els Pomells preparen
Dijous al matt caigut de la
D Toledo.
eseriptor senyor Nicolás! D'Olwer.
de
Cerdo.
Eqüestre.
ro breu i patriòtic parlament dient que
l'arE' proa de la inscrinciii será de lo
tenlada del Mundial Cinema un obrer,
gratis actos i uCd rnateix
jvio-rore.nseE
Sog.u; en Bolivar. 54 qui'o'4gs.: Miniii Centre ea complavia en hostatjar
pcssetes
per
als
socio
del
Moto
Club
de
Nacionalista
te
quedant en estat desesper t.
bes Child. so cluilägs.; La Mondaíne,
dida Joventut
MOTO CLUB DE CATALUNYA
sea ¡esta tan patriótica .1 posant-se SANT BOI DEL LLOBREGAT
Cam'uttya i de 2n ntes per als no socia.
Tots aquests dies el cel ha es5o quilógs.: Polv. 50 quilógs.; Bucéen projecte una gran vetlilada
. Centre Estiuenc Sant Jordi
les ordres del Pomell.
El
recorregmt
de
la
prova
rio
ende"
COL
LECTIVA
ENCURSIO
tat . ennuvolat i la temperatura ha baipatriótica.
fa''. 60 nui'ógrama.
ano
quilómetres
i
l'itinerari
Seguidament féu ús de la paraula Jocs Florals de 1923
que
se
de
excedir
xat sensiblement.
El Moto Club Cata innya organitza
— Els • Joes Florals
Premi Madrd (handicap): 2.5oo pesdanant de la senyera, senytar Casaa
celebraran ami) medie de la Ro- una excurs • 6 col-lectiva per als dies 7. será secret. imlicant-se as concarsantl
CARTELL SUPLEMENTARI
— Després d'est . r uno diee entre
a la sor: ida del M. C. C e , lloc del
api-es i Coll. Comença felicitant el
54 qui'hgs.,
nusaltres ha tornat a rarie, on tusa
XVI.—Preini (lel soci En Eranmeetar.és.4 a
8 i 9 de' que sorn, l'ordre de :a qual
meria al Sant Cr:21 de setembre
Prim e8r5. 9 Ru
ble de Gelida per la bella idea de
primer canteo' on hauran de detenir-se se'e'.1 Abad
els eatudis d'arene i composieid, el
cese de P. Alesän. ton peesetes. A
a.., 45 quivms.i
esser . solemnials per
e. eizz)
Tim
será el segitent
ceuat(or
prometen
5-mar un. Pomell de Joventut, i ele
nostre cempatriei En Francese Rita/ i
un treball en vers o prosa de tema
Dia 7. — Sartida de' Moto Club de p a r rebre indicaMons fina trohar a un
l'exit i •oncurs que obtenen.
ieiicita doblement per l'encert que haCatana/ya a dos quarts de tres de la al`re mitro' que els danar" noves insBistre.
Mard
de Hítsars de la Princesa.
vien tingut en adoptar .el- titol de
truceians. i així successivament fins
La Caixt de Pensiona per a la
XVII—Premi dels netas i nenes de
REUS
Tercer. Cauton, 3 a., 57 quilegsi
.n••••n••n••••n
'Segadora de la mala herba". Els .liu
el terme de la cursa.
Vellesa i d'Estalvis ha efeetuat les opela colònia estittenca. 5 0 pessetes. A
Les sardanes.--De les darreres
i A mboage.
d
a
seran
fixes
i
estaAcueste control
que erres/ n'hi ha de mala herba. i
durant la p assada set(le Bareelons esperant-los a
un treball ' en ners o prosa, preferadons
Venien des nrés Formare. 6t qu'Iba
agrari.
rá ca lculas e' sea temna de servei periins dios de Gelida, i aquesta—dioltebudes per impusieions, pesrentment de carácter infantil.
l'estanid tots els pomenistes olaneams; Lusiony, 6o q(ii'ógs.: Lion
al
is
hora
despeé,
de
Incendi
l
caté
es
retirin
mi
es la primera que huyes: de segar.
del
soci
N'AguaXVIlla-Prend
d'Or. 58 minen Gtflerrnine. 57
tina i les seves famIlias, 'los"setes 6§.123• 28: page..des per reintegres,
Ea vibrants paràgrafs els anima a
tí Molina. 50 pessetes. A un treball
L'Agrupació Dansaire está orgaeama.; Prince d'Amour. 50 aulló59,188'21.
taijant-se a _les cases de, pome- ala que 1 ; corresnongui pasear
quedara sense classificar lóg
concursant,
nitzant el primer concurs de classianul r avant, dient-los que s'han de
en vera o prosa de tema libare.
grams; Nohorli's Cbild. 5n quilbgs.;
••
a
que
passin
després
de
retirat
tots
ti
reparar per a la batalla cruenta de
(Mach')
de
sardanistes,
entre
les
que
XIX.—Premi del soci En Josep
diumenSANT CELONI
A. les O del matí del
San 3.fartin. 45 quileats.: Manilas. 43
FailIerament de la mere patria. En
actualment té inscrites i que són
plena resellé- el control.
Goday. A un treball en vers o prosa
ge,
completament
otil'itorams. i T.andlerd. 4 1) ntli.hgs•
Exenie-eeirna.le,,r
dels
Jocs
Florals
huVeredicto
aquest alllerament no us bes' Ja"Pep Ventura", "Neófita" i "Reude tema lliure.
Prerni Chittaaand (tanques): 2.500
sia d'ele. . PP . Captaxins tinged
•fots els treballs s'hauran de traCendel
moristics del Centro Popular
La
Secei6
d'Exeursinuisme
senca", esperant que donat- l'entueatentar en portar-hi el vostre gra
de
la
bandebenedicció
lloc la
pessetes. 3.2 00 metres.
le sorra; no n'hi ha peor ; Gelida ha
siasme que regna per la n'ostra denP rem i o rd ina t. — Flor natumetre al Secretar/ del Jurat, En J.
ra, efeetuant-lo en _representa- tre Autonondsta Dependents del Co'
Primer. Mass Vat e. 4 a. 63
sa será un nombre crescut el d a t / eM. Cid Prat, "Centre Estiuenc Sant ral i 50 pessetes a la composie portar-hi un bloc immena (n ces
de Colmo (Le-vis.
ció deI ist. R. P. - Provincial dels.L._ atere i de la Indfistria assabenta
achfici de la llibertat de CataJordi", carrer de Miguel, 2, Sant
ció número 25 "Les gestes de lles que .es constituiran. per _tal de Gaitilxins de Catalunya, el R. P. els seas consocis que asestir,1 o ficialSeKOn. Santander IT ç a" 74 amiprendre part en el dit concurs.
ment a la IV Excursió Colleetiva de
Boi del Llobregat, fins el alia .6 del -Cupido"..-Lema:
Ya;
Fermd "de 'La-Ctlt'i --eaSent, 'apalina rmis. de Lima (Gthert).
—Ami, motiu de les darreres plul a acabar ices realt antauj'a
bergant".
Cm danya que sota el patronatge de 'r
qtte solla
drinada pels joves En Josep MaTercer. Faite a Circular. 5 .. . 68
de
caes
El senamr Almirall, president del
ges i per la rnolta quantitat d'aigua
Premis extraordinaris:
d'Entinas
Exeursionist
[diga
ria Agust1 i Massó. i la senyoquilógrams. de Triana (Braquere).
TIANA
nalguda s'inundaren les oficines de
Peated, doná les nade expressives gräDe l'Ajunlament, 75 pestrilanya
ce
relebrari/
el
dia
lii
de
se
1.—De
No es eassificaren Laredo. 72 quia
reta Na Pilar de Ventrds-Mir
Jocs Florals organitzats
al senyor Ca .tanevas i Cola
1m/d'ye a Sant Celoni i Olzinelleo i els
setos a la -composirlid número Correus i altres noca de la part bai- de Rocafiguera.
lóg renla ; Le Pharisien. 64 qu'lógs.;
meat li Mur' la bandera, dient:
convida
a
acornpanyar-la
.
66: "El Montseny". Lema: "Les
sa de la ciutat, tno ocorregttent, per
per l'Orfeó retiene
Fobia Post. 61 quibgs.: Lancevood.
Seguirrament se celebra sofortuna, cap desgracia personal.
Per tenir dret 1 hinl e l especn a1 cal
bellese,s".
:ni teme. cen a a f t es • a n . a que i Talpak. 73 quili-tg.
CARTELL
lemne Ofici cantant-se pels
64
—Vil jove (le 25 anys, solter, nael
ballet
provisio.11.-50 pessetes de dos socia
_uvera ; enlaireu -'a bei entina que
inserhire's
i
recollir
lii
Missa
d.
lit
Mana
da
"Reas", que feu una excellent curPremells.
natural.
Premi
de
l'OrI.—Flor
punt
a
la
setural d'Ulldentolins, pose fi
nal a la SecciO Permanent d'Esports i
nl treball número 27, ?Un
a no la pugui e:remarcar, • s i . alsa en la seva darrera sortida. no va
Déni 'do. N'Irle. E' stmon't aná a
amorosa. n1
va vida penjant-e d'un arbre de la
d'horne". Lema: "Ja vaig estar
Excursions del Centre. ou donaran detaca hi ha d'haeor, , 111: sig-,-; de 1 feo a la millor poesia
insistir més. car la seva companya de
càrrec del R. P. Antoni Maria de
, poeta guanyador haurà de fer-ne
Idofinca propietat del senyor F.
beta be de broma!"
talle i progr mes, durant tot • el dia
pensió era 'ai garanyadora ha venerat
Bneenlona.
ofrena
a
la
dama
de
la
seva
elecció,
xamampolles
de
reos,
situada
a
la
carretera
de
Tar111-12
del corrent.
, 1 aquel: Moment In ha una ovaDeapeas els pomellistrs arnmen l'hand icap a cavalls de certa catela
quid.
proclamada
regala
de
la
•
•
•
Nurd'En
pany
Rigol,
obsequi
ragona.
:6 delirant, es canten "Eis Segadora"
gorja, rebent ben poc pes d'ella, el
panvats de les seves famílies i
als
a
ra
els
altres
premia
l'esta,
Bine"El
65,
—El
:sastre
volgut
ande,
el
poeta
del
•seiai
Soler,
al
número
cis
Sece'ó
Exeursionista
de
la
S.
C.
La
5 %desoreja Catahmaa i la.
nornbrosos nacionalistes, es
que prova que els representants o
que en siguin gaanyadors.
xa- n lny Rigol". Lema: :"Es
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ercursionista.
ras
listes van ileon: unes poesies paa de mi
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número 21, "Bodes de plata".
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que
farä
u/1
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Roe
la
"Virolai". Des de dil
tar del tot bé de salut; esperem quo
111.—Viola. Premi del Gremi de
Lema: "Lamentaeions d'un vi- i la seva comarca, anuncia per al el
E l. senyor Roig va 112qir un beil dis- continua litt a den quilörnetres aproximato pelo alomanifestació
Botiguers a la millor poesía religioen el Internacin u a l estará ja restableral
teatre
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du" .
vinent dia n ui míting
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ta i damit quedar en bon lloc la cric
sa o moral.
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IV.—Premi del Retal. Ecinioni de
A. *Vil" Recolons al número 51,
tal de recabar del Govern el comPer a :mi/esta cursa hl ha disposas
goveritable (-Mea d'art
El guanyador del Criterium, "PonTiana. Al que millor canti l'amor a
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Autonomista de • pependents del CosarPn la bandera 'herrada etinJa s'aporta pel Gran Premi del pro• 91," Via foal
número
Tarragona.
honorat
h
ens
pral:sai que avui
tentase l'himne d'ala PornrDs
,r II.
men; i de la Indastria ene preg a fent
Tente
Tema lliure.
"Sogres".
rail"
Lenta:
Per dinlir'nge. Amin l'absència
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../omunitat, dernanant que f os hisSegons es publica a LA PUpodran optar-hi nene o nenes metrits. prea i iliis tela - I d p p .
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fins al ro setembre, en les conTI11,—Un val al número 16.
i ni e . Pi ("inuffit 'manrom.),_
la Copa Davis
A REUS
d'Acciä Catalana, perrinè aviat arribi
niinf senyn , m asvn. mon i els u"diciona. de presentació que aún de
"Ven's-ho-a q ui". Lema: "Sense Judes?l, despres d'haverbatalla.
de Murar una verilable
el dia de la'llibcrtat de la nosträ terg' dols q0fle100IeS senyors de
New Tole, — En la prova
consuettul en aquests certamens.
Reus Deportiu bat l'Atlètic de
lema". El
El dio 28 arribat. diada de la 11n/f/°
final de la Copa Davis, els EE.
El veredicte es publicará el 14 de
X1V.-50 pessetes d'En SoSabadell per un a zero
per causa de la
Una gran ovació acolli les darrelun 11,0 0 da In tarda. al
_ han vencul a Australia. i
UU
setembre.
bretria al númerò 87, "La calor Festa Major,
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El passat diumenge cerbbra el Reus
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vol'Indn n itI nit n 1 a s:s' y — ( 1~1a desert.)
en llur poder la referida Copa.
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La Capella- de Música de Sant PeEn comentar el partit, el Reus sorpufriblic en eras i, visques.
XIX.-50 pessetes d'En Mo.11 passeig Mossén Cinto i al cm-Font llboiìetlrl. hi Migué
bonament
de localitats
Terrassa don" un concert de
'a
de
La
3: "Soma gran tren, efectuant boniques estina audittió de sard'ariPS oil- ti
',nanas patriòtiques, essent molt Jet- der-Teatre hi han fet estada els fi- dest Rigol al número
tempa.
per
a
la
vittent
OLOT
capades
els
dos
extremo.
El
Sabadell
airee atabal lit; i els venedors de me- ni bestial". Lema: "Si non e
cantaires per la justesa
lSlaudits
rre6 de la MUnidipul OIntina•
oposà un joc molt precís (Inc tingué
Pomellista
radi.
Bandera
ver
•..."
de
la
•
Diada
una
bella
losa
i.
eludidos.
result
Ut
EMennjtint,
fenilo
alla ho
la virtut d'elterilitzar tot l'esforç conJaral; qualificador: En Josep
Per a deta'Is dirigir–se
Els . espectacles han estat de iota
La festa mejor
•
•
testa.
trari.
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material compost exclusivament amb amiant i ciment
( Plagues de 40 x 40 cm. colon gris clar i rolg.
PER A COBERTES
( Xapes. ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 i 250 x 114 cm.

E GRANS REBAIXES EN LA SECCIO DE MORES •
a
a
a

a
in

1VIOBLES DE JONC, MEDUI2LA I MIMBRE,
TAULETES, CADIRES I BANCS PER A JARDI
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cm

ea
a
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Ia ARTICLES
a

PER A BANYI

A

•

VIATGE, CAMP 1 ESPORT

a

PER A REVESTIMENTS

E

TUBERIA per a baixades d raigua, de diferents diärnetres

Xapes "13" de 120 x 120, 120 x 190 1 120 x 250 centímetres.

21
o

PREUS BARATISSINIS

DIPOSITS per a algua, diferents cabes
-

•

BATERIA DE CUINA

CHISTU PER A TARA

Uralita, S. A,

I

Oficines centrals :

Pròximament exposició d'arríeles per a tardor amb el 's darrers
models de capells i vestits per a senyora que arribaran de Paris.
•

Plaoa A. López, 15, Telefons 1644 A 1 848*'
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Teatre Barcelona
n5

Avul, dimecres, nit, a les deu:
Eilt craixent deis

60 Pollastrus Comedinis 60

man:

Fred Silvester 1 Cia.
El mes dificil, el mes extraordanal
no executen els inimitables

Les 4 Uessems
Exil dennItiu deis Japoneses; Pontuna s ; 3 Beretta; Les 4 Maryland;
Chassino; The Arquee; Les Otra.
hay; Rivalet, 1 res re, de ia
gracia Pompoff, Thedy i Emil, Nava, i Gerome, Silva 1 Kodak, ele
famosos Clowns Germans Formal.

Dema, 01Jous, tarda, a dos Quarls
de cinc, 'matinée especial

944444444444444.4444ffl4+4

Ach, dimecres, ex/anima de les
novias bellleules siso lillerves deis
Doetors Thomalla i lianinann
L'ALCOHOL RELACIONAT AMB LA
SEXUALITAT, LA CRIMINALITAT
EL VENERI •• MANERA DE

iI

Sessions d'Art
Merce Nioolau
Primer actor 1 director,
Enric Jiménez Debut, divendres, 7 de setembre, a les deu de la nit
Estrenes: La flama, drama' en quatre artes. de
Charles Meré_ traducció de
J. Marquet. Gelosia, drama
en qualre artes. de Artzibraeliev, del teatre modern
rus. tradueció de J. M. Jorda, Cants d'Orient drama en
tres actos, del vigorös dramaturg Juli Nallmitjana.
La muller de Claudi, drama en tres actes. de A. Damas (fill), traducció de J.
Bas. Elena, obra en tres astes i en vers del nostre poeta Josep M. de Sagarra. —
Divendres. La flama.—Dissable, tarda, La flama. Nit, 1
estrena, Gelosia.

>>P4+.+0+MeG•OeMe

i

• TEATRE COMIC

I

LAS GOLONDRINAS

Trlori'd nei notable barito,
Blai Lledó
Butaques de primara classe, 2 Pis.;
de :n'ama, l'ani franqueo /es
alares localitals
Nit, a dos quarle de Seo:
I. • EL BARQUILLERO
II. la celebrada sarsuela en dos

ee

.44444444444444444414+0+11.
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ocies
POSTILLON DE LA RIOJA
del
rolOssal tenor
iTeacin

EL

Gaietä Petialver

ELDORADO

7>34.4.4444.44-6-154-0444.0-504,444 .•

1

Avui, dimeares, tarda, a dos
quarts de cinc. Nit, a les
deu. &wats d'onore do Càndida Suärez i comiat del
quadro d'atraccions. Projecció de notables pellicoles. Exit de Jack Hama i les seves Jazz-girls,
cants i balls anglesos i
americans, Succés del famós malabarista Navarro; el celebres Bartros,
equilibristes, i grandiós
èxit - de la notabilfssima
eaneonetista.
CANDIDA SUAREZ
Repertori selecte. Riqutssima presentació
Divendres, debut de la colossal companyia de sarsuela.

444,464444.44+6114444+

S'omple lo „ s

nits, pel
igeg llos les
conjunt, la va-

meló i els
preus. Avni, 5, a les 0'45, l'apera en 4 actes L'africana, amb in
segona sortida d'Emilia Viñas
1F el colossal tenor Artelll i Montebravo, Fuste, Pionti, Bala Tier, Calvo,
Calvo, Serretti, Taboada,
Borrás, Pomer, ehors, cos de
ball i banda en escena. Preus
tecontnnies: Butaques primera
blasse, 4 rescates; id. segona,
eg; . saients, 2; íd.. segon pis,
1'50; general, O'80 centirus.
Irnpost O •cierree de l'emiircsa.
1--Dernä, Carmen, amb el debut
da la minen! Elena Fons i
. gran tenor Anton) Saludas._
Divendres, Otólio,' pc1 tenor
Ne_LTHAer.e.

BARCELONA

Fäbrica a Sarria
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Monumental - Pedró

Walkyria

PREUS

AGENCIA OFICIAL:

Aval, dImecres, Aventures do Ro-

Crusoe, V/ eld = 0,113: Car
d'acer, per Wiluam nueras; La bella Jugadora; Figaro afortunat; El
delator. Duna, estrene- Aventures de Robinson Druso& VII 1 t NI; 4
Flor de fcc; El blanc vivent 1 alires

4
4.011.4044-044$64+

Cinema Princesa

Ave; t dimecres, es-tupe/id programa: sempre les millors pro-.
duccions: La reina deis gitanos,
projeclant-se el 2 i 3 episodis
de gran ernocití: Primer les dones, romádia en cines parts; Als
hornos, creaciú de la erolnent
artista Gläria Swenson, pretgrama Muda; El valent, interessant .drama inlerprelat rOl 1;m1/1
artista lloot Gibson: Nicomedes
mofeta, cOrnica de gran broma.
Derna, di.jous. tot es/ retles, programa de gran- exit., entre Mis -1
5 episodis de La reina deis gitanos.
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Coris (eran Vía), 499
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LES PLANES
Hotel Restaurant Versailles
Ober; des de les cine
del lean a Pinta ni/
servel de cotert I a la carta
Cebarte de 7 . E0 pta. endavant
Habltaelons per a 'minoradas a
Creus económies
Alela de: Mas Culnibau
Canal especial per d eutombinis
Telefon 7 bl
Proplelarl: /usa Cd (de ranue

GRAN CINEMA DE MODA
Aval. dimeeres, estrena: La illa del
terror, Rotulen lma Lec. El
primer premi, pr ail ereaeiú de i nra.
laurar \Vallare biela; SI o no, per
Norma Talneulgre Saldo de caleet,
remira. Drena, Penenegra, per Si,,bel Normand. Divennees: La molt
entremaliada, I l er Eulal Denum.
Ddei,
aame an, esTrenzu L'espectre
del ceputve biane.

CHAS- - SAIGNE FRERES
Clari's, 43
PIANOS, AUTOPIANOS. 11Al4MONILMS,
ROTLLOS PERFORATS
PIANOS DE LLOGUER 1 D'OGASIO
Vendes a terminis. Pianos cstrangcrs

ESPECIALITAT EN CARROSSERIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.

a
• amemetuamitiagemurmitaluaniusesummiciainive0
iim
Zaiiiillainnailliataliverlainitilliaaranaaanagawilasamaa•amaillaa•Atialiamizialin

lleziu La Publicitat propagueula

e

•

ei44-54-044+048-6.44+424+.44`

Diana-Argentina

Excelsior
i 5: La reina dels giSanos, de La falta d'altri . Directo de París, L'üttim recentament, 511cpmedes carnbrcr.
Avui,

-

•nn•n•••n

B LES ti

e•

Les vostres sabates

WÁTER POLO
Campiú de París
contra

DOLOR D'ESTOMAC

Club Natació Barcelona

>4444.011~>,>

,,

-)4- e-lle4p

Gran Cinema Bohemia

1

de Parle
leelletet-04.44.8.0444.0•0404ea

!-5.4-24.4+944-94.14444-644-1-444.6
AFICIONATS
NATS A LA FOTOGRAFIA
Revela( de planues 1 poLlIctilee
1 tut trabuil de laboratorl. Co romet a les

Casimir

Vicens

TeitSfon A. 5090
Fàbrica: Carrer Benavent (pró
xim a la Travessera de Sane)

BARCELONA
VI DE VANA, a 0'60 pts. litre, pesan
donalchi, colilla propia. J. A. Jordana,
CASA TORRE per vendre, a Norte, cae.
ler de Cortada. 11aÓ Sepúlveda, 95, si"
con. eegona. De Sis a volt.

%ni g2
Gran Hotel d'Espanya
OE MIQUEL MARTÍ
Confort modern. Cambres de bany.
Nombroses espetosee bebtmelei,
Servel acuraclisslm. CnIna CC P• imer Ore.
•
Per enearrece 1 detalle al prope:tarl de l'Uotet, a la -e:picad/de
• Pension". carrer de Pelaye, $.
egn

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA,'12
.Telefon 1378 A.

CASA CASELLAS

Correr de Santa Anne, 4.

(Prop Rambla)

4144+04•414.443-0•04•00.74444-e•

QUALITÄT SDPERIOR
Fabricant: J. ALERM. MATARO

i malalties de les vies digestives, es curen amb el

GASTROBIOL ROSSELL

4

5 HORES

I

I arti-

de construcció

Sabó 'LA OCA'

SPORIING de FROíÇA

ffleaerfretee<»+ftets.~...

c les

BARCELONA

dZinaleamilaalairimillallialanalinalluallanallimililaaaaalaraamiamaalanzaaanam
tindran TRIPLE duració posant-hi les
mitges soles i talons de goma que collo- •
guem a preus limitadIssims.•— Classes
superiors. Mitges soles de goma des de 350 pessetes parell colloeades.— 'Jalono do goma •
des
d'una
pesseta
el
parell
collocals.
—
ADOBS
de
a
totes classes a preus litnitats.—ILIPI- •
RS DESA I ECONOMIA. — RAMBLA DEL CENTRE, 36 - VA BE.—DOLÇA, 10 -HORTA. — TOR- 3
•
DERA, 25-ORt.CIA.

A.vtu, din-lucres, dia 5 , a les
deu de la vetlla,
Mal ch internacional

Avui, El valent, Mores d'angünla,.3 i 4; Robinson Crusoo,
i i 3 de La reina deis gitanos.

Aval, climecres, tarda 1 mili: les pellicules eMnigues Nicomedes °embree 1 L'últim reventament; ergoe ni:
M
l tlina de la grandloea Raicilla La falta d'altri; IV 1 V Jornadas del grandide Min, la Jola elheinatolfredett Le reina dele glte.
mea 1 rinieressent 11151 £1 directo

mee - c_AaRavin ee
(Davant 191—lospital)

ieELOLINIA
• PISIC,INAliCr.,NdBaLRC

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Gran Teatre Comtal i

11111311111111111811.1111111111111111

ESPORTS
INIatacg6

Rajoles de Valencia

Despatx; Tallers, 72

1..4-4444444444-$4-6644,44t4-1404
i

Fábrica de Productes Ceràmics

131311111C•ilIZEild.11111111111111111113111illind11111361a53iii53illi53llIBILIIIEBIZI213111111111111111111•••31111•1111ENINE3

GRANS EXISTENCIES
PREUS BARATISSIMS

VElisnAll.LES1'
41-14.6.94+444+4+4•944.44-0...4

LLULL, 21

(ciarrera e) Parc)
argannallanalliaaaalliallialiaaaaaalinualeaRinaallaiW

-RESTAURANTS

Saló Catalunya

I
V

DE SALDO

Fabrica de c alçat:

iii

a

SIMON

II
di

El

Liquido a la fábrica mateix les mostres
i calçats amb tares que no podegn
lliurar als comerciants

FA

444-~-0.3edeaset-eteso4+e

via Layetana
Telefon 1371 A.

Aval, Maleares, tarda. 'a da: quarls

VENERI I ALCOHOL

COLISEU DE VARIETATS

JOSEP ESTEVA i Cia.
Portal de l'Angel, I 1 3 pral.:: Telefon 3344-A

II

Gran

ni
u
ele cinc. eran inaline'e P
orlar-eb
el grandids drama iire• eri a•actes

14444~444.4444.44444.-Z

Materials armats ab amiant exclusivatnent

r 11181111111W•111111411111111111111111111/111131E11110111111111115161,11111111111111•211i
lanuilluilaaaaaanaalimaailimallailla•Nallaaa a n aaillia
di "

brer 1 L'últim reventament; es•
trena del cine:irania El culpable;
e,frena de la tortuosa comedia Per
haver vist, interpretarla per la relebre 80 lela Vieteria Lepaute ey.
trena de la interessant pel•hecita de
ii.000 mores. El rei deis trinceralees, dividida ea (Mes Jorriede.e.
Orden all
la Prinlera
«d.
•iii+844.44414.$4144.4444+4,-

1

Gran companyla Mica de sarsuela,
Opereta 1 revkles, diri gi da Poi
— primer actor Enric Best —

GUARIR-LO
patrOcinades pel presidint de la
nepúbilca Auetriaea
Dem, clUOUS, 1 lobs els ches. a
la tarda a les cinc, 1 a la nft a les
proJeed6 de les Interessants
pellicules

GRAN SALO DE MODA
PROGRAMES SELECTES
M'Id, dinar:eres, tarda I mi: les pel;lindes ennilques Nicomedes cam-

a

4+ee»4444G+D44~444.4494

Aill444444444.144-04++.44.e
.
Gran Teatre Espanyol

a .A6 La

l

1•11.111n.nn•....•21

CIRC EQUESTRE
Gran Companyla Internacional iterobatica, eqüestre, cemica 1 musical. Director: Mr. Ventura Osunas.

viel

Plagues de 40 ,ac 40 m.
Ptes. 5 . 05 m.

PER A TEULADES

4.~34.44+0+44.».›....**44,,
Palace Cine

14444444-04-4)

eibi4444444-54444444-04+644e
TEATRE NOVETATS

Els artistes mes petits

.11233.Z.

Zed 4:21)

ESPECTACLES

i—TEATRES.-

1

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI•
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les farmàcies

hiel condensada

El MES

