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Mai corp aquest any, l'homenatge a afel Casanova ha tingut tan vastes
proporcions :: Mai com ahir, els ag nts de l'Estat espanyol s'han llençat
amb tanta crueltat contra les multituds catalanes
Ferits i detinguts
Són arrencades del monument les corones i trepitjactes les banderes
nacionals :: La indignació aferma;e1 patriotisme deis catalans dignes

EN EL EN DE SAN

rs fu entorn del monument els
sonyors D. GarroW, -Vicens . Ba-

PERE

En mig de la magnitud imponent que ha revestit enguany
la commemoració de l'onze de setembre; la policia de l'Estat
espanyol ha volgut assenyalar, en el calendari patriòtic, la persistencia a través de la histeria, de l'odi anticatalii que nia en el
cor d'una gent que de vegades volen dir-se els nostres germans.
Ahir, en el lloc, mateix que ocupava eh el segle XVIII el baluard
de Sant Pere, damunt del mateix tros de terra i sota el mateix
tres de cel, es vessà la sang catalana en un atac violentissim i
ferotge.
Aquest onze de setembre dé rally 1923; quedarà marcat
com a data plena de significació. D'una manera premeditada,
amb la intenció i amb la fruïció de fer mal, els cavalls de la policia es llançaren damunt la multitud pacífica i sabrejaren els
ciutadans sense armes. A l'escomesa injustificada s'hi ajuntà la
covardia més gran, perquè no hi ha res més covard que l'agressió sobtada per homes a cavall i fortament armats contra la
gent quieta que esteva al voltant de l'estàtua del darrer conseller en cap.
Tots els . que presenciaren els fets d'ahir coincideixen en
la mateixe-ifirmació. Mai, mai no s'havia vist a Barcelmsa una
cosa semblant. I cal dubtar que s'hagi viSt , nrialMs cap banda •
del raen civilitzat o tan solament semicivilitzat. Es evidentissim
que hi havia un Pla preconcebut i deliberat qui sap des -de
manta dies enrera, per agredir en la diada patriòtica els catalans. D'on ha sortit? D'on ha vingut •el pla sinistre? Qui ha donat les ordres Per aquest nou assalt al baluard de Sant Pere, en
el lloc mateix on es produí la més sagnant i tràgica topae, de la
lluita del dia onze de setembre de l'any 1714?
Els catalans—homes i dones, joves i vells i eriatures i tot
—que ahir van ésser atacats sense previ avis i sense esperarho, per una folla cavalreria, no van tenir, com els catalans de
l'any 1714, la possibilitat de defensar-se. Com es. dey ien, algar,

llestee i Xavier -Caseta? de la
Comissió -organitzadora, ' els
quals feren els honors als portedbrs d'ofrenes.
Darrera 31 MonunTent •s'hi

alcà una gran bastida.
Les corones j rama . eren diaositals al uaderate del monomaul, a la bastida; als arbres

l'entorn i a tarro; al neo
del monument.
Aviat , a mig metí , queda
tot cobert; al migdia creus tants
de

els que no hi cabien, que el
dos eslava materialment obert d'ofrenes. .
•
Enguany, l'estàtua de Casanova mi ha estat cohorte.
AHIR AL MATI
Des de ben aviat; l'afluencia
de •pateiotes fon immensa. ColIdeats tots entorn del dos
apilaudleis : coratjosament cada
ofrena que: es pOrtava al marlir
do ...b1"Vi..ttr!

L'ANINIACIO

Corre rada any, el palriotes
han desfjla! pel davant mop amela de Rafel Casanova per
?et re-li homenttlge -dipositantl i una corona o un rara de- flóeß
O dr llorer.
'
•Enguany
'masato, ha estat mol, rrebs gran
q ue els allreS anys.: L'oiga-uva
d f ge nt reeanqUerida per . la
,eause nacietrigkil s'hi ha -vist

ialuternent

zne nearea

..;/

nit. ' ja es
altar las

re-

Hi :ana y en
diputats seagora Valles i P uIjx l.s , Massó i
Llorona, Puig i
Nous'. i
Gemid, Mari, De.
-Caraben
i RosSend Pick.caeomagnyals
del mestre de reerimonial senyor Utrillo. Portaven una corona de la Mancomunitat, una
de cada Diputació i la de PAjuntament de Figueres.
•
El senyor Valles PPujals saludà la ComisSjci • organitzador a en don/
dient
que tonien plena consciencia
de l'alta ideatitat il'aqtiest acto,
qué significa el desig de recebriir les Ilibertats perdudes, i
s'aterí fer el que' caigui per a
aquest fi.
• E.1-.Senyor+414,,,aeat

Fou .trobada fent excavacions al Molí Vell, situat al;

capdavall del correr d'Ali - bey.

LA FILLA WEN DELCLOS
Una nota de les mes emoeio-

A ACCIO CATALANA

UNTERES PATRIOTIC
Per l'interes propi de la dia-

da, acrescut pel fet d'havers'Iti de celebrar la reunió per
la constitueiú ,de la "Triple
Allano", Pestatge de la magna
.Associació de patriotes
veiä

g ith 1"
t-

da per la Banda municipal i
cantal pel

Després d'haver dipositat
l'artística corone que hi portà,
el senyor Maynés digué
com cada- any, l'Ajuntament
unicorria a la commemoraeiú

de l'Onze de Setembre de 1714,
que significa la pèrdua de les
llibertat de Catalunya.
• Din que grädids nette
renaixement .patriòtic tornera a
recordar aquella data, que foil
o/dictada; i a y ul-- es un stinbol
vio i erimeionant:
L'Ajuntament venint ,en corporació vol dir que hi- :ve tot
el poble de Bareelciria,'Ea
,pempat, l'entusiasme ,vagi
xent i que la plegg no sigui
oran gran a via t -pee a plegar- hi
tots el patriotes quo aleshores
significarä que tot Catalunya

"IRMANDADE R AZONALISTA °ALEGA"
1Per -d .iticultäts do darrera
hóra,' n' o pogut arribar el
LA

delegat . de _la "Irmandade Na-

zonalista Galega", d Corunya.
llanta la constituí quau s'obrí
-Al s'ha rebut upa
pas en mig de.la multitud una eart5; del conseller suprem .de
nena d'uno 8 anys, que portava la "Ermapdade", senyor Risco,
un ramell amb la inscripció "Do saludant cordialment els rela presti estala als märtirs de la
units i fent constar l'adhesió
Pätria". Tot, seguit corregué la mes . decidida als acords que
veu de que era la filia Amelia prenguin.
del patriota empresonat, DetLES ADHESIONS
enía. Les Ilitgrimes lraduien Pe. S'han rebut mollea adhesions.
rnoctó en- el semblant dels : preIlen's aquí la primera 'lista:
sents.
Federació de dones patriotes,
de Bilbao; Centre Catea; de

deS'Ide:pri-'Cifren , eStes-dele
que per tot el-quo fes . 1a Man- J• nueces horas del matt.
'NeMbrosos, i significats naques a Catalunya se seguien comunitat tindria el poble_
Fan a l'altre. L'entusiasme que (terrera.
• cionalistes dc Barcelona i de
•
les comärqueS • catalanes acuregnava
indescriptible.
dien•a •Aeciö Catalana per casaF oren mollea leo dones i els L'AJUNTAMENT
*bentar-se, en Cl possible,- del
nens que portaven cdrénes,
DE BARCELONA cure det la reunió, dernostrani
com obrera, que eren aplaudits
Al cap de poc arribä l'Ajan- l'interès viví-san/u que aquesta
amb més entusiasme ' encara.'
Els Pomells de Jovenlut tarnbd lament de Bareclona, - precedit havia despertat erren do la
guärdia municipal do avall nostra torra.
hi eoncorregueren, n Ies nenes
i de pea i de ' nirteers, essent • En una de les sales ¡st havia
amb la capuxeta i el nois arnb tambel,
Ilargament ovacionat,
:expoSadea
barretina.
FIl anaven - els -tinents d'alEntre els portadors
coro- eable
• LES CORONES.
senyors Maytus, Maton,s.
ne i ranas cal e,smentar, cona i Nonell
i elS 'regiders . senyors'
Toguany
• oh i • havia tres. La
t'Os .simpaties, les ofrenes de
dones que . no podent-les 'por- Esteve, Massot, Escolä, Tus- de la "Triple .1liattea", de gran
erriá i Viera, ternany, magrafiea, arnb una
tar elles per massa velles hi quieta'. Sabatcr,
.del mestre. de ce- Meada triple, a baso dels coanaven neta seus.- Els depen- acompanyats
rimänios senyor Ribd.
lora de les- banderc..i nacionals
deqts del Ciment Sanad hi traCom la Mancomunitat, l'A- d'Euzkadi, Galísi t i Calaturlytt,
Meten un immens i artístie juntament fou saludat en arri- bellainent, Contiriamid-i. La necoixí de flora. • Els empileats bar amb l'himne .nacional, to- gada . euzkara portava la seles .nostres llibertats. ' Eta e i s-

invisibles, les ombres dels catalans, d'aquells : menestrals, estudiants, homes de lleis i obrers nostna que en aquelles hores luctuoses van caure allí! Com devia animar-se el bronze del clarrer
conseller en cap,- -i com-deVia tremolar l'espasa blincadzi! . •
Oh! Ad el teniu, catalans que encara creieu en. les soluciona de concòrdia, el p/et que vosaltres imaginen. Quina piedejants són aquests que envesteixen els vianants indefensos,
que carreguen damunt la gentada co m . si aquesta fos un exereit enemic? Quina llei estranya, quins procediments judicials
són els d'un plet que omple de sang catalana els centrics carrers dels autionnibus, fdetls quals hi
anä una crescuda representade :a nostra capital?
hi portaren una bella coPlanyem el centenar de ferits que ahir hi hagué. Planyem
els nembrosíssims detinguts. Tots els catalana que tenen cor rona.
Un immens osen', de CatalusentitOnt4 i,tots els hornea honeefos, encara. que no. siguin catalzns, -els acompanyen amb llur fervent simpatia. Que l'enemic nya fet, de flore, an-til orna-no es faci la illusió que l'assalt d'ahir hagi esporuguit els pa- menta, que roa collocat entre
bastida i el monument, era
triotes,. ni que hagi fet recular poc, ni gens la .rivada fornsida- la
l'orrena del Grup Eancari de
•
ble del moviment catalanista.
Barcelona.
Ben al contrari: els fets sagnants d'ahir, d'una gravetat
Es irnpossible descriure els
/toques vegades vista en esdeveniunents d'aquesta natura, por- rama
les- corones artistiques
taran una accentuació del moviment nacional. Les darreres es- que hi iveierem.
Ceses per la sep erances dels catalans que s'obstinen a mantenir les _solucions va elegant- senzalpsa, llares-per
de concòrdia van ésser ahir bestialment trepitjades per les po- la so y a forme i pee la combites dels cavalls i trencades en mil bocins pels sabres bàrbars.
nad() de les flors, toles són
Feina inútil la dels policies que ahir al vespre, fusell en dig,rtes d'ate/1dd.
tnä. arrencaven les corones que la, fervor patriòtica deis . cataQuan ante a visitar el monnlana va portar al monument de l'home-Símbol de la nostra lli- nuca el patriarca • Angel Gui- •
bertat perduda! Cada hot-tatgrietica Bancada ahir per terra mera, els a¡.) I a u im t s i els.
es eonvertire en mil flors. Caca llada catalana esquinsada vil - visques • al/gel-tentaren. Els ha=
bunt es multiplicarà en mil Eaeades amples que ompliran els mes zutrib elle capells i les dones
baleons de la ciutat i els arbres dels carrers i els pits dels bar- amb elS mocadors
el saluda.
celonins. El combat d'ahir al baluard de Sant Pere, el triomf
fàcji damunt la gentada sense defensa, costare car a l'Estat,
Els Muntamenla de CaletagaireM1 tota hm/11eleven el.
que és el culpable de la guerra miserable i innoble que es fa a
se:u
liótnetintge,. Els de Terrassa,
la Pàtria nostra.

l'hunalp a

LA DIPUTACIO . : '
LA MANCOMUNITAT
A' migdia hi 444 la Diputar- id
de Barcelona corporació,
portant la repitilserilació de la
Mancointiattat i de- les quatre
Diputacions. La comitiva fou
ovacionada.

güent inscripció:
. "Enzkadi, Eutzkotarren Aber-

rijak—Casairovalarr ErrapelCatalunya'ren Zifiopeari."
L'altra corona era la dele
catete/1s resideuts a Bascenia,
Dula -una llaçada amb els colors de la nostra bandera • i
aquesta inscripció:
"Els catalana d'Euzka-di."
tercera corona era la
d'Acció Catalana, esplèndida
com la dels catalans d'Euzkadi
i tambel ami)* unallacacia de les
quatre barres-.,

-Montevideo; Bloc Catalanista,
de Vilafranca del Penedès; Joventut Basca, de Bilbao; Crup
de -catalana de Manxester;
Nacionalistes de Felanitx;
mandado da Fala", de Corunya;
El crit da la muntanya, de Yaleneia; Agrup.acid „do .nendfge--laleS;.".de Bilbao; J__....,
0YenWt pas -

Ca-Baraéa-1491;--j5ank5iteGnsa-,
nova, diputat de :In Manoomunitat; Centre Nacionalista del
Penedès, rIo Vilafranea del Penortes; "Irmandade Nazonalista
(talega", sl ,c Corunya; . Catglans
do Lisboa; -Ceferi• Rodríguez,
Enric Pandes, etc.
LA SORTIDA
. DE LA COMISSIO
A la,una, hora anunciada per

portar les Corones, hi havia una
enorme concurrencia clavara del.
• Ibeal d'Accie.Catalana;
En aaareixer les corones, han
estat' sanidades amb nodridfasima aplaudiumints, lligant - se
amb l'ovació tributadas la presencia dcla-delegats :de la "Tri-

ple Alieno" i altres personadilata que han estat portadora
de les -corones. Aquestes eren
col-lacades en dos automòbils, i
aixi han erribat al peu del me-

ntonera, següides d'una gran
.
gentada.
L'ATAC A LA

COMENÇA LA CARREGA DE
LA POLICIA NO ES RECORDA UN CAS DE FURIA SIMILAR

-Poca moments abans de la una del
migda, i quan la immensa gernació
esperava impacient l'arribada deis representante de . Bascänia E Galicia junt
Axt mateix ha :sertit, d'Acció
amh el Consell d'Acció Catalana, es
Catalana el rana 'de' 11cagey del produi un moviment sospitós a les fiCentre Nacionalista • de l'Em- les del mantenedors de l'ordre — de
p
• ordä, de Figueres..
rordre cspanyol.
comissari de porcia que comaLA REUNIO PER LA
nava les -torees crida a cOnferencia
"TRIPLE ALIANÇA"' una colla d'individus d'aspecte proa
(*marta d'unze ha comert-eat, sospitós perquè niAgn.pogués dubtar
Pe.1:1 bona
estit catalanitzada 1 aviat vedo- la rumió per .establie les bases de, qué eren, andl • ets quats
de l'Atinara de estona a l'encreuament de lo Ronda
de ,
brarem les nostres llibertats.
amh el carrer de .Méndez Núñez.
• El senyor Garrobti agrat l'ha- les cirganitz:ieions -necibtralis,
Rebudes les instruccions, els esmteOataln
tea'
cr-Etizkacti,.
siatericia- i també féu vot pe,rque
tats subjectes dci distribuiren pel3
Papiot, Tarragona; Sabadell, ' arribes aviat ei dia que hita els nya. '
i a. la poca.estona en d'eitg
lit -luan assistit eIs senyors: grups,
catalana -sentin mor. a, la, ausPral de' Llobregat-i -Mollet
snicià una discussió.
Jamne
Jiofill
1,..itafas;
tro.
.11ibertát.
Vâllàs, h"aItsistiren cornoUna 'ven digné: "Sla tret una pisvira i Visgill, Leatutre Cervera
ració; 'el de TerrasSa anava
I" Pt-ti-ti públic, 'conscient del
i Pelai Vidal de Llobatera, d'Ac- to'a
preceda, de Macera I Taconeaque
podía passar. aplaudí per tal d'oEL F. C . BARCELONA
ció Catalana.
nyaven el dipute-la a les Corts
fegar la disputa. I tot seguit les forLa Junta del-E. C. Barcelona
Al fred Sorrioga. Fretieric Za- ces
nniforenades de policia de .segured'Espanyet pel districte senyor portä al monument un immens mora,de la ."irmandade da
tat de peu i cavall .s'apraparen a's
Palet, i Barbe.
escut del Club, fet deers.
Cordnye„.
,Totes les delegacions d'Amè'Enes de Callaztegui, Josep grups.
El president,,seriyog-Gamper,
El que passà immediatament foil
meres ofrenes a l'heroi cabdal rica de l'Associació Protectora saludä a la Comise-1. en • pom Dorningo Arana,
Echevarria
Catalana, con/ deis esPortjates desite la pró- i Manuel Egnilleor, , del ..Partit Itorreirós.. Els que 'es trohaven en el;
Üg
de d'onze de setemhee cle, 1711. de nsenyailea
grups
tenien encara l'esperit prou seré
IX Centre de Dependents del elEs aires tanibei enviaran xima Ilibertat de Catalunya.
Niteninailista Base, de Bilbao.
perqué llur testimoni sigui dubtós. La
Ma
Carpeta: i de: la Indústria, tot la seva corona u Casanova.
Julia d'Arríen t.:lesas
Let- policia inicia una carrega sobtada 1
El senyor Casal 'felicita a
esmentar que enguany a q uella hornos que tot fent es - zaola, de la Cm-nutrió ; Naciona- acaso que ningú sentís l'avís reg'aseguit d'haver-se acabe/ ql míting qué Celebrä. • tui pertä,- atift eeui nombrosos els carrers, port,
lista
Baseg,
do
pilliae."
fan pàtria.
mentarL La -gent.di la banda extrema
artística i grossa corona i PÁLT.„, cotxes i jauttaw,.b. ils, gua PortoP. Manen i• J. ,Riern• i Penh, es,disperse; peró,els_ mes a prop del
havien 'Reta aitsite,,•, veri u;4 9;,,,bájid ,. wtro,d,. laus
ireM qime
de
la
Unió
CatalaniSta.:
eeetre s ' agrupared en el
RECORD DE L'ODI DEL NOS.•
qusè 'se'n. en otrepeas id..
• Fratigrisq :Maciä;
l'Estat
eSment "‘energairehó
tarit ' sdel clos de l'estätUa. .Els poNc'es
TRE ENEMIC
El personicfraiiipreint a de La S MIS el a P a.fi sa. 1 9, tl_Seentleetei
Canta.
voltarett el grup, E novament sense
PUBLICITAT en Otiver-se tirat deis autòssmbtjT.ie p.a,seaven., al -.Ami° aque*ta . sikpit ficatriva
La reunió s'ha Sil:4 PS- ti la avisar es precipitaren. labre i pistola
%MI.
el d'ari enit 'a
.rkeKift ,, es pädla observar al,pou urut,'„a, l'objeata do- portar
en tul. contra, els, pacifica'. manitasper .-dauarit
htimenatke.
tants. Es- cavalis form n Ilançats soefceOlt .f tell r1Ctgo55e1j. ui S'de.L nsiLLmenhì quia hie albarda de no 49:00dM,Jrio ntiment d'.En
Ahir al matí, des de primera aplaudien, alst ecint molts, par-ri, es „eqUee. utilitzte_l'enemic Vate . ttatt 4 a . Peorclent reprendre-lit a bro la multitud Rellie cap miratuent.
Eh labres voleiaven E (melca, de tal!,
libra s'instal.laren al -Clos que rete/s. i , a.ofers .:
t 714 por bombarejae, Barcele•

113101 C32110Ya

,

4

mai de pla, i els que eh esgrimitn na
deixaven pas cerera ni respecaVén ela
més febks, dones, criatures i vells. Eta
que queien sota un cop de sabre
s'aixecaven pos abano d'haver-ne rebut almenys un de cada policia, que '
paseara a l'abast, i es que podien rugir illesos portasen les mäcules de-la
sing que saltava deis ferits.
•El públk es refugia en el dos del
monument: perú els agressors SISE 1:raren a l'assa't. El recitdr, ple
cina'ment de senypres i d'infants que
collocaven les coronen, les flors les
- dates. fou invait per la força cega,
enfollida, sense respectar res i tiraittSe daMunt tot aquell que tenien a l'a-

bast.

Eil sag, per& de la toniúsió
ral, del púnic de la gent, a'guns !tomes
s'aixecaren serens per protegir
vietimes. - Davant de la torea arma- .
da—atinada per la Vei—uns hemos indefensor, desarmats—desarmats per la
mäteixa
aixecaren els brae?s
ami.) imSt protector per Murar de la
cega. luiría les dones i criatüres,•i fa3en atroe.tal.sinsultats..i_ es,eamits.
Vice4,341,11el.er,-4.4e. La_Trat'a,
55
-implorara getat siena
aconseguir - la n p' er cii, E mossin Lluis
Gute 1, fiúe fent valer
la ses- qua'itat .de, Sacerdot, rebé per
úniea resposta—i afortunadament encara—la increpació' d'un energit:mca
que ti cridà:
—Tra.-mos dr(?eu e. .si•ecibsilas, y si es,
te <Cartas te rel-ien/o.
Mentrestant, el públic, colpejat, sagnant, fugia cont podio. es refugias-a a
Ics cofrades croa cl foragllawn altres
potse:, poques sic- .

times, c's autetunibus eren pajits u.
els sabres, burxant per les Ontstreies,.
frien ba'kar els pas, atgers Per: lladear J os en a COi/fllS16 1 l'horror gene.
rals.
I la carrega principal, desfet ja
grup del monument, plena 'a plaça de
policia, s'ara d3v4int en altres car•
regues fragmentäries , pels carnees adjacents, darrera eli . triconis
bles i correetes de les nombroses fürces de la guärdia civil que guarden
l'entrada dels karrers propers, perquè
ells, corn sempre. havien rebut l'ordre,
E com sempre la coMpl'en, de la correcelé més extricta.
Quan arribaren les delegacions de
Bascgmia. de Galicia i el Consell d'Acció Catalana, fa plaça del monument
era poc me%s que deserta; pera els
eapells romputs E ensagnantats, els mocadors verntells de sang. les sabates de
senyora perdudes en la confusió; leS
!Meses, bastons romputs 'eh una in.
útil defensa i altres i a l tres restes de
l'escomesa. ¿en testMtonis Une no pedien mentir de l'entusiasme tainb
qual el poble—tot el piab1eespera9a
la consagraciö de la "Triple Aliança"
davant del monument dc's màrtirs
la llibertat perduda.

• PUBLIC ES DONA COMPTE
DE LA COINCIDENCIA DE LES
CARREGUES I L'HORA D'ARPOk
BADA DELS DE LA "TRIPLE
Cont que la *ger nació que a • la una

en pum romania .a la placa ,esperava

i'arribada de la Comitiva d'Actió Ca,
talana ami) els delegats bascas i- ga,"
Tecs. quedaren Sorpresos en veure QUO
la arrean cducidia amb el moment ea
qué baria d'arribar l'e,smentada Co,
missid.
•
Se sentiren nombrosos crits de "bta,
l'evitaren.' la' Triple Atianea! Ni, revitareur Als guate crits la càrrega
augmenta en Huta i he arrassaya
tot

N I*
A la. Casa de Socorsde la Ronda
de Sant Pece ¡oren curat.s els segllentsl
len nts,

Ramon Negre i galet, solter, de
vint-i-quatre anys. Stach, 7 Ferida
contusa parietal requerir. (Reservat)
-Anead Vi/arrugai Bordas,. de tren,ta set anys, soltCr. Ase, Ferida
pumant..(Reservat1
.(Segeetie • lo /n'Ate. 5)

Dirneeres,

COTITZACIONS D,EL. DIA
BORS1 MATI

•

•

Nord.
A II. ent

Ocio.
• 68.94

Alt

Tafle

Salt

asen) 6823 68'23

Anicant. . .
• 68'35 883) 6a 2 6120
.
Orenses.
• 1843 1E40 1829 1820
Andalusos.
.
30.10 5651 5E49 5641
I3aeeres - .•
. 3313 35'30 33'10 35'50
autemnIbus . . •95'50
91 00
. .
6300 6830
15 2
atetron.
152'

MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA

DIVISES ESTRANGERES

•

BORSA DE MADRID

4200 1
13373
3,'75
Betunes. .
73 33
IntertorC. - • •
ArrlórHtgablo 4% .
sesi
1.11ureli.
7'43
Aniortltzable 5% •
Pelare.
Exterior 1 96. . •
034312
Marca
.
Baile mEspanya.
99650
CoroneS. .
Banc-Esp. de Crean
Base Esp. Rio Plata
Tabaco. . . .
Sucres pret.
Olieres ord. . .
Cadetes. . .•.
Nords • .
Ataranta .
BORSA DE LONDRES
Frailes . .
3231 Lllures , • • . .
Argentina
37
CAdules argentInes
Montevideo
3950
7050
Exterior
3630
lile.
78525
Franca
Iterlin
1325.000,000
45562
Nova York
Copenhague
25145
;13745
Espanya
Yokohama
9/75
25311
Suissa
BelgIca
9465
Cl 1165
Holanda
Noruega
28245
1 0500
Italia
17125
Suecia
221
Portugal

BORSZ. TARDA
Nord. . . .

BORSI NIT

cibra Alt Beis l'ene
, 45
6840 6E451 is'e! 65
6875
18 72

Obre Mt Dais Tane
6370 6E79 68.44 8845
6E40 6843 68'30 seas

Franc a
94i) osas. .

SETEMBRE

Londres.
Bélgica
Espanya .
Holanda .
Mata . .
Nova York.
Portugal .
Suecia. .
Suissa
Argentina .
Brasil
G recia .
Norelega .
DInantarca.

341'30
42 90
9379

BerlIn
Vtene
Praga

.

DE

CARVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

Com. Ornes Prop.
7190
9E15
8310
581.
15E50
250'

ert

ti

raros 78 40

8290
234 2:3'50
08525
57'73
17o'65 trie
469'
31225 311'

Menedes Or AlfOns.
Isabel .
" (tuses .
""" ft.nees
fi
ifi
" mares.
fi
'5 delate.

SUCRES

ci

la
131511.

NEW YORK
Tamo anterior .
onerturs.. . .
• segon telegrama.
Tatica.. . . .

- GAFES
Tanda 10 selles.
Nova York
ov.ponible . , ,
14 112
..
.
938'
878'
Octubre: ,
807'
tw.ellibre
769'
Mace
•
743'
51015
733'
Jallo]

oc tu.

27'85
27 8,
2792

Drtre.
2753
37-34
5764

Gener
27'20
'rol
27;27

Mare
2727
are

Mata

d.
ti

01•31

e'

LIVERPOOL
fama anterior . .
Obertura.. . . .

New Orleans
renca anterior .
obertura.. . . .
sIegon telegrama. .
Tanca.. • • •

ACCIONS VARIES

ACCIONS

1923

Cotitzacions del 10 de setembre de 1923

1E62
1558
1365

Segon telegrarnl.
anca. .
• •

•DEUTES DE L'ESTAT OBLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS FERRO- AIGUA, GAS 1 ELECTRICITAT
CARRILSCARRILS
Arar. Cort.

de seteinbre.

MERCAT DE COTONS

. 135'
„ 138'
; 1857
. 134'60
, 31'
7'10
•

l'apea 10 setbre.
Noca York
,f/a.
453
setembre
•
91325
451
025' 0. 0925 Desembre
032450 m ave • • •
• 381.
890'
Mala
52111

12

IT

27'50

27.18

BORSA DE PARIS

• ACCIONS VARIES

Antr. Corl.
Antr. Corl,
Antr. Cort, Indos. alconolera . Antr. Con.
Antr.,Cort.
Antr. Cort. Bane d'Espanys. ..eur
A71.13•059.1 Cort.
Cort
1717 163
Interior esp.
7193 7163 Villalbes 4%.
I
C. Grl. Tabacs E 1. 5 2223
C. Fluid Elct. 6%. 69'
Interior 4 % A .
88.50 Rana (te VIlanOva . 5,
74 I •
7483 51anresa-Ber ga 4%.
Foment prometat .
Eänprestu 1914 .
28625 2 3Exterior 4%.
ga
1153
il
53
F 2.3 190'
C. Gral. Tram. 4%. ay
liarte
de
Catalunya.
103
C.
Sien.
Elct.
6%.
9950
92'
AlmanseS 4%.
76
'
75
19 00 „ ,1 74'15 7325 • "
C.
Transmedit.
.
"
53V
71
135'
a, 7163 Osques 4% .
Banc Espanyol
5%. 62 76
C. TraSatlantIca O. 103
" "
Manresana
5% . . 88'73
Credlt I Dochs. . 153'
"
C. 3
/8'
71525
C. C. Comunal. . 7423
S. A. Monegal. . . 4a.
795,
fi
n
Oc. Alacant .
D.
7 *J.5 77E3 Tudela 5% .
6%
94'
P. 103'
'reanudes BEG 5%. 92
bff
S.
A.
Damm.
.
FERROCARRILS
611'
Ae.
Andalusos.
7150
»
71
•83
135'
"
4%.
76'
13'31
DIPUTACIO ÜE BARCECanal
Urgen
.
.
"fi E.
C. Gral. Ele). 6%. 01
Nord t.. bip. 3%
6823
Catalana C. u NaV. A mi.
1.. 29)Ob,.
"
7 •8
" St. And. 4%. 73'
La Maquinista. . . 70'
F.
TRAMVIES
6047155 14•25
LONA
OBLIGACIONS VARIES
2.3 213 1
035.
"
715,1 71'
loa
Espanya industrial. 162!
Gil
5 '23 65'75 Sarrla-Barcel. 6%. lire'
5 'Lampare Z. . .
Sarria Barcelona i1015
/3330
Ob. Càceres var. 333
a
6
a!
92'
Antr.
93'
Fer.
Cataluny
cort.
¡llOro.
l'Ebre.
.
43'
510
Exterior
%
A.
6E75
.
-Salat O .
1841.1 1810 Sucrere de/ Segre O
Vigo. .
En2P" 1.1231 g : :, f1,01 79'"
Orense
Pf
• 772'
Acclons
» 5 .•
Nort.
8.•30 138'5%.
Latalaus
160' 150'
63'311 1235
Trasatianttea 4% . 8723 61 . 45
" B.
78 1
13'
''. 13 000,000 B.!
1.. 779
Manresa
Berga
.
"
8E43 83'
67.
% . 113133 105%9 Andalusos.
6355 63 63 AIGUA,
GAS I ELECTRIPamplona.
C.
56'
Torras fer. 1 cono 133
774'75 763
P 13 000,000 C. 7825
..
Pamplona 1..
105'
46.6.3
6%
•
Tejerons
O
Prioritat
.
65'65
Gral.
D.
Islanuf. suro . .
' CITAT
746'50
Barcelona 1..
8791 eral Segóvies
Sud d'Espanya .
o
o E.
5930, 59'75
Urgells van . . • 6E15
89'
AJUNTAMENT DE BAR8'
AstIllers
Tarrag.
A
757
5
Astürtes
Antr.
N'aliad.
51.
1.
Moseco
ier
87'40
Cort.
1?.
.
1
47'
I
S.
Joan.
M.
T.
Filipines
4
1/2%
99'25
C.
Peninsular
O.
,
157'20
"
2.5 .
bir
28'
oint
oirona
.
'75
88-39
90'
CELONA
C. Bar. E. ISOO 5%.
811' .
88'50 8865
sess
Ast0ries 1.5
P.
?abra
Coats
.
.
G
11
2710
/lotel
1111z.
.
78'
Filip.
Tabacs
Alandara . . •
72'
1907 4%. 82
"
75'
se
2.5
"
Sucres 4% . .
S. d'Obres 1 Cona 150 150'
enlutó 1903. .
Amortltzable 4 % A 5910
5 875 27111 .
Carburs metellles 125
54511010. .
C. Ferros. I Trtulas
"1908 4%. LO
1425'
7950
1904. .
"
3.5
estamp.
Un/6 ResInera .
"
"
B 69 25
S783 5T99
La
13ohemla
A
.
97'75
Renta
frene.
3%
22'
.
9.5
"
1912
5%.
Canal
Ebre.
5421
0165
88'30
7915
118'
"
97'50
1905.
.
Bona 6%.
51.2- A. A5%
"
Asland . . .
"
"
832,
B.
7284 1 1690
2450
83>
" 5%
"
1913 5%. 87 75 8750 asuma 5% . .
Villena
Alcoy.
.
"
NO,
83•0
88'
"13 4 1/ % 80 75
1906 A.
U.
Metallürgica
O
..
" U 13 3 • 53
,75350
C.
95.
Nord 2.. serle
"
1920 6% 96'75 96'75
8123
41' I 11.03
05081.
"
73'59
pret.
.
'''
C4%
"
"
E
8s'23
GAS
1
ELECTR1AIGUA,
737
S. A. Cros. . .
"
3.5"
7125 7125 Aigiles Barna. 3% 5350
95'
8,23
1906 G.
" 6% . .
39'
Sucreres O.. .
0E45 % A 66'
•
" 4.. "
" 4% .7153 72'
74150
151'
CITAT
78 50
"
1907 D.
10150
"
E 4 1 /2% 7975 81'
" 7%. .
" P. . .
" B 9E4 06 3
" 5% 8713
" 5.5"
66'
733'
77'73
19)0 D.
13 '8 5 8910
F5%
"
Reg . dc l'Ebre 4%
sa
55
.
.
Mutua
Propleteris
Catalana
9580
MINES
1
CARBONS
"
C
Lzeydes. . •
le'
" • 5% 86'73
748'M
77.75
1912 B.,
102'
78'
0%
F. d'Obres 4 1/2% 1375
E ..
/ndus. Agrlcoies
"
171•
"'
" D 96' 40
P
A.ntries 3.5 .
733'
36.30
4525 4489
"
6% tul 75 102'
16 . 33 6E65
E.
"
1.3
5%.
F pf. 5% 97
01116 Vidriera A.
CarllenlíOreO..
sw.ta
4e
" E 9660
n .oi 1912
Priorat. . .
742'
7425 74'
1912 F.
74*
74'50
C. G.-E. 1) 4 1/2% 74'50 73'
pf. 6% 6425 9450
C. Cot. 1 Aut. 5% 52'
B.
1 55' 193'
F
70'
Reiteres
.
.
.
"
"
9E50
7435
75'
Pamplona
esp.
746'59
83'
1913
vrts
74.2s
"
E
4
1
/2%
..
B.
Unió Vidriera 5%
932.1)
177
1
sondelgs
O.
Cotxes
1
Autos
A
50>
Barcelonesa
.
.
M.
1917A
9.3)
74
7E50
"
Valencia une
62'
19)6 0.
F 41/0% 7430
• '"»
1864 1/9% 5573 4650
Slemens 5%. .
P.
Ebre. 97
01•
3641 9,15 Fl.n.
fi
"
• .
Alacant
1917 E
7833) 7823
95 -3 93'
2.
822
" G 6% .
" 1478 2 1/ 2% 5450 5375
Carbs. Berga 4 1/2 06'
9620
Indus. EIZarlca.
97!
Carbona electrics
L'Electrieltat Sub 95
" C 15 •
re30 78 25
3.5 .
833
1919 B.
54'50 54'
9235 92'50 Colla. Naval 5%.
"
" Bons 6%.
84'
Dlrectes .2 1/4%
255`
Cono. 1 pan. ABCD
del lid .
5115e5
Forces
Motrius
.
" D • 16' .5
1919 B.
7E11 7E25
Caceres
47'
(1)
Atufo. Pub. 13 5%
10153
Deus-Roda 2.1/4%
"
Bons
6%
83'
E
55!
Carbures
Berga
O
"E
689'
5725
655'
1940 8.
7775 7765
57'
.
Cerclobes
"
" H5% srr
fi
Lleydes. . .
A. 1 Graells A 7% 101'
1011'
97'50
sutountams S. A.
P
"
"
falu
var 310'
0981. .
9015 99*3 2
63'
.7
V'
anclam sos
Energies. 5%. .
87'
Orenses 114 3%
173'
B7% 103'
503
Hispano-buissa .
S. Carbonera P.
O. Tres. 4. 1924 A /013)
Const. ElectrIones 971)
177'
37
25
5
H l 3 97 '
"
2.
"
"
6%.
.
95'50
95,
Orenses
var..
1119,8 91.73pla IN: •
"
126'
A
1
T
7%
01.'
119'
O.
"13 101 • 55 171.83
"
9353 91 •
"
19173% '55'
Bolis 6% 95'
94'90 9450 Algües" Barna,
f
i
94'75 Cons. 1 pvIS
5% .
OS.. 137
clf€ rieles .99F. "n A 151'a0 101 30 Generes flx
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1171
87'
1 907 .
E. del Chica 5%.
Badaj oz. • • •
4%
_ ..'
U. E.fiP. tun 5 3/4 92'
II. Minera. . . . 41
C. H. A. Elect. A 38s 885'
101!45
263' 25725
9435 84)5 "fi,,
?
2
:1
0
3
Ced.
Argent.
.
Des RefOrma. .
35.31
0
%.
83'
var.
"
4
94'
3/4
976'
General de carbono. 57
"
B
1923 A 111060 13n2 83 Vase Asturiana 1.*
E. 111. d'Ebre 5%
fi
6%
St. G. de 19e65
73'
84'
.
Unid Minera .
C. Huid ElectrIC 13 10 5'
10060 1 5255
S. P. F. Met. 6% 83' 311
"
2.5
PORTS
C. G. Carbono 6% 105'
- '
C. 93'
643'
" Bons 7% 84'30
olot Glrona 4%.
Cases Barates 6% 73*
73'
tOrt de Barcelona . iafF76
S.
E.
C.
Elct.
0%
76'
5%.
76'
511nes
del
FUI
6%
84
.14e1111a
.
,
101
23
2 '' _"9
7035 7973 II. A. Elect. 5%.
Andells 5%. .
Z% 87
Inl'50 10165
16'
(375
6%.
Secundarts 4% .
119'
T. Fran. Esp. 7%
:;
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fil
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VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE. BARCELONA I
NO ESTAR ENCARA ofcLosos
A 'LA COTITZACIO OFICIAL
12.14r.• 111775
tractIon 7% 1921..
Tractlon prererenis .
117
C. E. Co1onf1zael0 0%. .
18140
Femen) 0. 1 C. 6%. .
9E25
lbsos ExpoSlei6 6%. .
99'30
F. Catalunya 63 ,
5951
E. Cremallera 6%. .•
35111a
S..A Guell
' 7%. .
5.PelaSsa
L
8.11ria
8E5.1
0. tdetrop. 6%. .
0.. T. Barcelona 6%. .
Motel Ritz 7%. . . .
• 93'
sinnunuent Sevilla 9%.
9475
Prdd times Plrelli 6%. •
95'74
Galle ga EiectricHat 6%.
97'
UnI0 E. de Catalunya. .
9450

101'
115'
9350

99,50

101'
94'
93'51
9175
9625
97'50
9435

Soler i Torra g erm a ns
Banquers
Bitllets

i, iiineesos, 41'75 Per 100,

Anglasos, 3305 pessetes.
1talians. 32 10 per 100.
Belenes, 34 per 100.
Suïssos, 134' 50 per 100.
Percugueses, 0'22 pessetes.
Altmanye, 011001 per 100..
Anztriacss, 00 12 5 per 100.
holandeses, 280 pessetes.
33-olcia, 183 pessetes.
Noruega, 1'10 pessetea.
Diegmarcs, 1' 2 5 pessetes.
Romania, 3'20 per 100.

Turquia, 350 pessetes.
Estala IhZits, 7 40 pessete,
Canadh, 7 20 pessetes.
Argentina, 2'34 pessetes.
truguais, 510 pessetes.
Xileno; 0. 75 1/653,ete5.
Brasilenys, 015 pessetes.
llolivians, 175 pessetes.
Peruani, 25 pessetes.

Praguaia, 010 pessetes.
Zapo
' nesos, 200 pessetes.
Argélints, 4073 per 100.
Egipte, 5 305 peasetes.
Alipines, 325 pessetes.

OR

Alfons, 140 per 100.
13950 per 100.
4 i 2 duros. 13050 per 100.
1 duro, 13050 per 100.
Isabel, 1 4350 per 109..
0.
Franca, 13950 per 18
Pediera, 720 pessetes.
33'50'pe09etes.
Libres,

(j'Ah., 7 15 pessetes.
Mejleit nou, 143 per 100.
Venesuela, 188 per 100.
Mares, 17 2 30 per 100.
•
llamenl de lieleneie
El jutjat de primera instänela del
dilitriete dc Llotja d'aquesta <j uba ta
aaber a 14 Junta Sindieal del Collegl
¿]'Agents de Canvi Borsa i de la
Berna Oficial de , Coreere que La acori
da rale lilileat de la retcn c. i.5 de les
ogigiteloila de la :Junta d'Obres del
ron de Barcelona enalscia de 1008
teneres 21081 a 88.

IVIERCAT

BANCA, CARVI, VALORS
TelAfrens 123 0

1231 A.

LLOTJA

ne amiumnizmz e ziz zzameaumszszazzzag er E
fe

Faves 51a54 vel/es. ..
72 " 7
Blanca arrugats altarnates 5 8/6 O de
83 " 85
de
BLATS
,69,9
Faves Extrem. o andanista noves, de
81 de
" 83
_ Blanca arrugats alfarnateS 60/65
77 " 1311
Aragó 1 Navarra. . „ . ., de • • . . • . . . . . Favons Extrem. o Antlalusla
e
Pelona .
de
1.05 " 130
All •
1.1aalles.: /4.1:.....dastena 1,.4an,sa . .... . •...!de,- 40 ..1i2 a ,i4
F5YPI1.5-pireifer=5
••
•
•
.
42 " 43
8 '' 38 11 • Veces ,agarra . . . .
de
4 2•_._gage.•
431ilse8 . . . . . . . . . de
Extremadura . . . . . . . . de
33 " 34
39 -~
fe " `Y" •-• (Preus en pessetes 100 kg am13 sae
Vece.5 Andalusla noves .
de
Andalusta dur . . . . . . de
• 42 " 43
Veces verdeo. . ...
de
Mamut carro aqul.)
(Preus en pessetes 100 lig. sense sac
33 " 34
Veces ebtrangeres
de
damUnt sag6 origen.)
62 " 83
Escaiola Andalusla
de
GARROFES
52 " 53
Esca101a Plata •
de
FARWES
40 '' 11
Herps
Xfpre 1 Creta
de
de
36 a 37
43 "34
Tltus . . . . ...
Negra VInar00 nova . .
. de
de
34 " 35
de
Force
90
0'a 100
. ele
Negra Castelló nova . ,
33 " 34
•
Extra loca/
65
"
66
(Preis
en
pesseles
100
kg.
amb
sae
30 " 31
Negra
Matafera
suya
.
.
.
de
Corrent local. . ..... d e
62 " 63
damm31
carro
aqui.)
negra
EivIssa
//ova
de
25 " 26
manea extra Gastella. . . . de
64 " 65
Mallorca nava . . . .
25 " 26
. de
Blanca corrent Castella . . . d e
62
"
62
1/2
•
reus en rals 42 kg. sense sac daBalas . . . . . . . . . de
40
"
43
LLEGUMS
(Pmunt carro aqut.)
. . . . . . . . . .
(Preus en pessetes sao de 100 Eg.
Arrea
claintlni Carro aqul.)
9O
FARRATGES
Bomba
de a-;110
69 " 63
. Especial
de
Alfals primera
de
7a8
60 " 81
DESPULL E S
de
Selecte
Alfals segona
de
6"7
60 '' 61
Matisat
de
Palla Ilargueta
de
Nemero :3
de
5"6
57
"
58
Bell-lloch t)
de
palla curta
de
de
Numero 4
4"5
23
"
94
Trencat
de
Falla d'ollvera
de
'13 " 4f
Segones
7"8
de
20
" 21
de
18
" 19e Trepadella
de
Terceres
0 " 6 1/2
. . de
.
(martes. . .
17Despulles
"
18 (Preus en pessetes 40 kg. damunt
d'arrea
(Preus en pessetes sac de 40 kg. da.
Ferina . . . . . . . . „ de
46 " 48
carro aqul.)
munt carro aquf.)
Cilindre (farbasses) . . . . de
10 " 20
Escatliat , . . . . . , . de
Menut (prims)
de
Polpa remolatxa.
de
27 a 29
18 a 19
de
T)irt6 de coco
27 " 28
Segonet
de
Mohgetes
17 " 18
Ferina
'Briosa
*
.
.
.
.
.
de
26
a 28
Segó • - • • • • • • • • 4,1 16 1/2 " 17 1/2 Castella.. . .. .... do
110 a 112
(Preus en ralo quartera de 70 Iltres
crees per 100 kg. amb sac damunt » ‘
blallorca
de
82 " 84
neme sae darnunt carro aquf.)
carro
aquL)
Prat
de
85 " 87
Estrangeres
de
75 " 76
CEREALS
•
VAGONS ARRIBATS
C10 porta
Moresc Plata nou
Esynclo Al. 8. A.
de
51 a 31 1/2
Moresc Plata vell .
.
• de
50 " 30 1/8 Sabe. . . . . . . . . , de
40 de blat; 1 de civada; 1 d'ordl.
Ordt Extremadura 1 ¡llenita. . de
Blanca arrugats a/farnates 44/46 de
29 " 80
118 a 118
Chute Extremadura . . . . de 30 1/2 " 31 !
Manes arrugats alfarnates 48/50 de
ESTACIO DEL NORD
106 " 108
Fas es Llobregat
Bienes arrugats alfarnates 52/54 de
de
8 de blat; 9 de ferina.
44 " 45
88 " 88

a Alll11011

del

Naciollalisla tälricie

RONDA SANT

PAU, 36, PRAL.
a
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GRAN MITING
de Propaganda Nacionalista
• Dijous dia 13-setembre -- A 12s deu de la nit.
se

ORADORS:
a
•

Ramon Civit Cosas

Martí Esteva

Ventura Cassol

M. Carrasco

Manuel Masn Llorens

A. Rovira i Virgill

Impressió general:

Nacionalistes, assistiu.hil

Mercat bastant animat veient-se bon nombre de compradors forasters.
El morese seguelx un xie ferm en el preu, degut a la poca existència disponible al nostré-prirt.
Les llegums Inés sosting,mies en llurs preus; en canvi garrofes i ferratges sofreixen més baixa.
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GASE

Me
Sants d'aval: EI Sant Nom de Ma-

Aquest Banc a la seva Central i a la 1 ria ; Santa Leonci i Dizeri, màrtirs.
Sucursal número '1, continúa realitzant les
,S
p aels re dbeonm oc 21
UASCON
seu
I operacions de Compra i Venda de Valors,
i preus limitadissims. Sant Pau,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agrenúmero 52-54, primer.
gació de Fulles de cupons i Revisió de 'lisLa directiva de l'Associació de
Mestres Matalassers de Barcelona i
tes d'arnortitzacions.
el seu radi posa a coneixement dels
Admeten dipòsits i tota mena de valors
seus associats i del públic que, des

AVIS
. Amb motiu de l'EXPOSICIO DEL MOBLE, i per donar facilitats al públic, ELS TRAMVIES DE BARCELONA, S. A.,
inaugurara el dia 13 dels corrents una nova línia que, partint de
la plaça de Catalunya arribi fins el Palau del Moble pels carrers
de Corts Catalanes, Llansä i Lleyda.
Aquest servei extraordinari només tindrà un trajecte d'anada i un altre de tornada, a 0'25 pessetes.
Barcelona, 12 de seternbre 1923
LA DIRECCIO

naves i C. 3 , S. en Cta.

gembla del Centre, num.
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Oc illdiloolli

'JUSTA
Es-ajadant 01.1 Dr. Laperaonne, de Parla

Tructament especial!! repld del tracoma
(granulacions); me/antes externea;
fenece«) de tolo eht detectes
optleo - vtsuals.
De 4 a e I horas convingudes
CUL.1.116I2LLA, 2, ler.

d'abans d'ahir ha quedat reglamentat
el treball amb la jornada de vuit llores, d'aquesta manera: de vuit a dotze i de dues a sis.

No us

deixeu sorprendre
Ni donen cap.quantitat a intrusos especuladors que pretextant concertar abonaments
oe conservació, usurpen el nom
de l'acreditada fabri2a de portes, de Fills d'Alfred Santamaria.
Unic despatx: Ferran, 34.

.A 1 la •Secretaria del Centre 13eneijco-Social Parthenon ha quedat oberta la matrícula. per al pròxim curs
escolar de les ¿lasses gratuitos diur.
neo de Pàrvuls, Elemental i Superibr,

i imeturnes de Ciències i Lletres •i
Dibui.x, que soste dit Centre, podent-

T

A

se sol-licitar la inscripci6 tots els dies
feiners fins el 3o del corrent, de dos
quarts de vuit a dos quarts de nou
de la nit, fent-se avinent que només
s'admetran quaranta alurnnes per classe.

Per a València i la seva proadmeträ representació
seriosa en els rams de teixits,
confeccions, gèneres de punt i
paqueteria. Referències satisfactòries. Direcció, Josep L. i
López, Apartat da Correus 9.12 1.
València.

LOCAL
da al desenrotllament del eentit tnéteje i del sentiment ríttnie, de l'instint tonal i de les facultats de realitzaci6 artística, constitueix una excellent preparació i un cornplement indispensable als estudis musicals i a la
fortnaci6 de les noves generacions.
A més a més dels cursos normals
per a infante, senyoretes i homo, poden seguir-se a l'Institut cursos pedagògics especials per a mestres
mestresses. L'Institut té cursos combinats amb els de piano de l'Escota
Blanca Selva. Per a tota mesa cle
detalls i inscripcions, adreçar-se al Pa11551 de la Musica Catalana.

¡la.

RESTAURANT BOYAL
Saló de Te

cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 al:t.
D'un baleó de la placa de Regomit
va catire al carrer el nen Antoal
Chamhan Ferrer, de 3 anys, causantse contusiono en diverses parts del cds
i commocions viscerals:

Podeu comprar cales& completament de frente. Espl6ndid Bazar. 71, Salmerón, 71
L'Institut Català de Rítmica
Plàstica, patrocinat per l'Exem. Ajun
tament obrirà, primer d'octubre, el
cursos d'enguany. Sola la direcció de
mestre Joan Llongueras tindran 'loe
els estudis de solieig, improvisa ció,
‘rítmica i plástica animada, i cançons
jocs d'infanta, segons el Mètode Jacques Dalcroze, universalment apreciat
i reconegut.
L'acció d'aquest Institut, única entre nosaltres, principaltnent encamina-

noves assignatures que completaran el
pla d'ensenyances que s'ha proposat la
dita Secció. Per a detalls i programe)
a secretaria, Sr vuit a onze de la set.

VI ESPUMOS BAQUES I
Ei motor xampany n•atata
Ci.eaRD1OLA DE FONTRUBI

Prop de la font de la' plata de Tefou ti:01) 1t un fetus en estat de
descomposicia.
00011

JOYEs VILANOVAUNI0,6
La Secció d'instrucció i edticaci6 de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular ha erlitat ja el programa de les classes que
pel corrent curs es donaran en la dita

entitat (carrer del Carme, núm. ro).i que enguany aeran augmentades amb

A tata escala del carrer del Tigre un
goa va mosseg,tr el noi Jestls Gare3
Millan .d'onze anys, oeasionant - li una
ferida incisa a la 11111nyern esquero'.
Saltan hiel tramvia en marra JoseP
Soldevila Mitad, de 32 anys, ya cinto
a la eantonatla 'delta carrero de Tauld.

Catalunya..causstatee erosiona ab ge
bravos inaaeautent general. -nolh,.

!
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LA S. DE LES N.

LES

g discurs ileMr. to3grave

DEL Me
,

REPARACIONS

'bite ardrg.ile ! out
ordant cessac de hl resislicia
.

duplas de fidissid

Després de la teffible
catäg tole renaix

la vida a les-

8

firlauda
Calib ra. i. — El resultat de la voaria nominal en l'Assemblea de la Sra
artat de les Nacions en qua fou acordada l'admiasió de l'Estat libre
fou ;molla amb Ilargs aplaudiame que es repetiren en entrar la
&legada irlandesa presidida per mist a- Cosgrave.
Mr. Cosgrave pronuncia un discurs,
as punta principals del qual san els

EL CANCELLER ALEMANY PRONUNCIARA

AVUI UN GRAN DISCURS CONTESTANT A P0114CARE -:- CONFERENCIES ENTRE L'AMBAIXADOR FRANCES I EL ÇAP DEL GOVERN ALEMANY -:- UNA REUNIO SECRETA DELS GRANS
.
INDUSTRIALS

niientsz•

Irlanda, que ja estava almas unida
les altres nacions per linos de
cultur a , s'hl aneja arta a la vegada
formalment i efectiva amb nous llaços.a
Es compromet a exercir el poder de la
seva sobiraida per tal de facilitar la
pan. la seguretat 1 el benestar econaaja mtellectual i moral del genere llama. Tenim el desig mas sincer de colaborar en el sí de la Societat de les
nacions a tot esforc que tendeixi a
realitza r arme ideal. Estem segura
de poder afirmar que la forma amb
qua la Societat de les Nacions ha santa aquest ideal. ha cantraMit poderosament a atrenreMs al seu si.
Termina regraciant la benévola acoó.
llada : que es feia a la delegaci
El delegat d'Esaania féu lis desaras de la paraula per expressar nonrnent la simpatia al anea que acaba
d'ésser tan durament castigat. i proposa aixecar la eessia per tal d'exprestar aquesta simpatía. El delegat
japeaès, senyor Adatai, (Vana les grades en termes expressius.
Fon aixecada la sessió en senyal de
¿oh:
En abandonar la sala els delegats
saludaren la delegada, irlanaesa.—Radal.
Ginebra, sr. •—• Com ja és sabut. el
Censal] de la Societat de les Nacions
havia acordat tractar. en una sessió
ulterior, de la competencia de la Sor:Cal de les Nacions. pera sembla que
al vista de la coluda del conflicte
hala-Trae no s'abordarà aquest greu
¿rial -sinó és amb. una gran circunspeerió 3 en un moment en qué no pugui perjudicar robra de la elotnäc'a
interaliada.—Radio.
EL RESSORGIMENT

TRIA

Berlín, 11.—Es guarda gran -reserva en els centres oficials sobre les
negociacions de pau a la Ruhr, pera
tothom ,enda y ina que es tracta d'arribar a una solució.
Hora diu que el ministre d'Afers
estrangers ha ofert començar alegociacions verbals a Brusselles i que ha
estat cridat al ministeri d'Afers
trangers Yambaixador de França a
Berlín, per tractar d'aquest assumpte.
—Radio.
París, raa-Comuniquen de Brusselles al perledic "L'Oeuyre". que es
creu que d'un moment a l'altre, potser aval mateix, el Govern del Reich
remeta una nota als Governs de Pa'
res i de Brusselles, la qual implicaria la cessació de la mistar:tia passiva.—Havas.
STRESEMANN PRONUNCIARA
AVUI -UN DISOURS
Berafn, 1 1.— El canceller Cu
no pronunciarä demä un dls.,

curs.
Segons noticias de procedaneia autoritzada lee visites canviades entre l'ambaixador
França i el senyor Stresemann
ho forera durant tL formació del
seu Govern.
recorda que les relacions
entre l'Ambaixada de n'anea i
el Govern Cuno, cessaren p.cr
complot durant els darrers dies
de la permanencia al poder d'a-

quest darrer.

S'anuncia que tots els detalls que circulen sobre les
conyereaeions canviades en
aquestes visites, es basen unänintement• en impressions per-

D'AUS-

sonals.

La Premsa governament al
publica una neta de caràcter

G;nebra, sr. — senyor Gustan
Adour ha fet aquest mati una detingoda exposició relativa al ressorgiment- financiar d'Austria. subratIlant la
eitänntancia que aquesta reconstitució
fnaaciera constituía l'obra mis notable portada a cap durant l'any passat
per la Societat de Nacions.
El senyor Adoor recorda després
qiii-durant el primer semestre que
a l'adopció de les mesures adop:ades per la Societat de Nacions, el
déficit austríac ion de vuit-cents mil
mi l ians de corones, quantitat inferior
a les previsions f eles per la pròpia delegació de la Societat de Nacions.
El senyor Adoor acaba dient que
era d'esperar que el daca mensual
de la dita potència serä reduit conapleMment a fi del proper any 1924.
El* discurs del senyor Adoor fou
molt aplaudit.—Havas.
LA S. DE

-

T

la

ofieies.—Hayas.
Berlín, 11. — Un comuniaat
d'origen oficiós fa ressaltar el
to de conciliació emprat pel
president del Consell francas,
senyor Poinaré, ,en el diseurs
Per elil pronunMat diumenge a
Datrailliers. '
Afegeix el dit comunicat que
el -canceller Stresernann d e tallarà el vinent din-sacras els
partís de vista del Goyeen del
Reich, en el qüe es refereix a
novas proposieions d'Alemanya
als aliats.—Havas.
Berlin, 11. -- El canceller
Stressemann pronuneiarä un
discurs contestant al d'arrea
d'En Poincare. en el (mal farà
oTeriments definitius.— Radio.

N• 1 LA QUESTIO DE

ENTREVISTES ENTRE L'AMBAIXADOR DE FRANCA I SRE-

FUME

SEMANN

Berlin 11. -- L'Ambaixador
França.
Fran :a. Mr. De Margerie, ha
fingid durant ele darrers dice
algunes entrevistes amb el can-Miar Stresernann.
L'arnhaixador i el raneeller
celebraren ahir una conferencia.
En els verdes autoritzats
s'assegura, no obstant, que al
Reich no ha forroulat enuara cap
oferta precisa per no haver terminal encara la resistencia passiva a la Rular. -- Navas.

Ginebra, sa.—EI senyor Markovitela segon delegat de Sarbia a
la S. de N., ha exposat a un represent de l'Agència Hayas el punt
de vista de Iugoslàvia sobre la
qiiesti6 de Fiume.
Es inexacte, manifesth textualment
el sensor Makovitch, dir que lugos Cavia té la intenció de rcrúrrera la $. de
E. Inguslävia s'até a les estipulaeions
all trartat ele Rapallo an lea quals
per, en per al a-as de diserephru les, l'arbitratge del prealdent de la Confederitiú Helvética. tinícarnant en el cas
que ltälia prengués iniciatives contritries als aciales JZ 15 d'aquell pacte

ELREDRECAMENT MONETARI
D'ALEMANYA

es podria pensar eventualment en TeNacions. —Haa /a Societat

Gabinet de l'ImpeBerlín.
-ri ha adoptat per unanimitat una de-

Kerer

cisi6 acordant que la qüestió nionetäria hauria de resoldre's per mitja de
la creada, d'un Banc que emetéa ballets or. El a dit Busse guadiria d'una
completa autonomia arta: Mica i seria
absolutament independent de l'administració cl'Hisetula.-aHavas. .
ELS GRANS INDUSTRIALS NO

eitat del Goyern un anticip de mil vuitcante milions de gens per establlitzar
la situaeld financiera. .
A Toquio cona/2am lavent-hi molts
pues estraugers, essenta per ultra -cante. molt dificil l'acces a aquesta etpital.—Havas.
LA RECONSTRU0010 DELS

PAISOS DEVASTATS

.0saka, Genero japones ha
decidit destin l r ciraceents trenta- miBoas de yens (2 mil Initio/as ale faenes)
per reconatruir els palatal devastats pel
terratrémol. Aquest acord fou pres en
la reunió d'ahir del Gabinet jai-antes
malgrat les dificultats de l'hora present el Govern erm.poder terminar els
treballa ami) la quantitat esmentada.—
Radio.
32,500 CADAVERS PER LOEN--

LES LLUITES ITALIANES
HONORS FUNEFRANCA
BRES PER DOS FEIXISTES

TIFICAR

Toquio, as —La policia judicial cha
traslladat als dipòsits militara d'Hondo, an hi ha trenta dos mil cinc
canta caalavers per - Identitiear.—Radio.
LES SUBSCRIPCIONS ALS EE.
UU. :: QUATRE MILIONS DE

MORTS

DOLARS

Radio.
PREU DEL PA
. • Et.

BAIXA A

FRANÇA

París, 11.' — Ha entrat en
vigor el deeret prefectoral rebaixant el preu del pa a 1'10
finitas el quilo. — Radio. •
LA VAGA DELS GASISTES PA-

RISENCS

París, — Els obrers de
les fabrique de gas es reunireta ahir ordenant continuar la
vaga . — Radio.
EL COMERÇ EXTERIOR DE
FRANCA
Paria publicat les estacastigues sobre el comerç exterior. Han
estat importadas d'Espanya mercadea
rics per 308.578.0 00 franca, i exportadas per 535.90, 000 franca—Radio.

PUBLIOITAT

Núm.

16

Louis Hémon

Maria Chadebine
t

parlar cap setmana dal forn nou
que ara urgent construir, i que,
en veritat, havia d'haver-,se comenead sense més retard; pena
per una ,desgràcia inaessantment renovada, cada viatge oblidaven de fer venir el ciment a g
manera que sempre-Ce8$arijd
callen dues i de vegaldes tres fornades per nodrir durant una seta-lana lea rieu boquee de: la eaas- M aria 'encarrega va invarialllemen t de la priniera Pomada; invarlablarrient taralaé, quan
la asegapa Pomada era a punt i
fa In at‘iençava, la mara Cha p*lijare deja, earitatiVa:,

•

-Ja leal pata anar a dormir,
Maria, ja vigilaré la segona
cuita.
Maria no l'esponja res; sabia
prou be que la seva mare anava a estirar-se en el seu
vestida, per reposar un alemana 1 que no es despertarla
fins al Mati. La noia s'aeontentava, dones, revifant el foc quo
teten cada nit a la valla gaitaefa foradada, posava al forn la
segona cuita anava a asseure's pal dintell, ami) la barba a
les manis, servant a través les
hores de la nit la seva Marchanrible paciencia.
A vint pasmes de- la casa, dl
forn, cobert del seta pe- tat sostre de llautaeti, feia una taca
fosca; la porta de la Har no
ajustava del tot i deLeava passar una ratlla de Huna verMe11a; da -Rinda negra del bogo
s'acostava una -mica, en la rtit.
Maria es quedava immòbil, gustant el repòs i la frescor, i sentia mil somnis confusos girayoltar al sen entern com -un
vol de encales.
Altre teme, aguaste; Opera
en la nit, nornes era un mna
endermiscarrien t , i no parava de
desitjar amb paciencia que IR
cuita. acabada li ,perme t- de el
són; des de que Efanaesc Parad& 125atia pa tee, f1.11- üarg a yelr'

50 VICTIMES

11. — S'Itan regletrat alguns terratrèmols a la
India. A Bengala l'accident
ocasionat Mnquanta víctimas.—
Havas•
Calcuta,

ELS VAIXELLS DE GUERRA
NO FOREN DESTRU1TS
Londres, in—L'agregat naval del
Japó a Londres ha rebut un telegrama de Ealmirall en cap de l'esquadra japonesa, notificant-li que els vaixells de guerra japonesos de la base
de Yokohama no. foren destruits per
la marea com es digué.—Havas.
UNA 81,1BSCIIIIPCIO A AUS.
TRRURIZL.11.9900 ; LLORES. Ea-

•

TERLINES

Melbourne, ti.—S'ha obert una subaeripció a favor de les víctimas del
terratrèmol del Jama, assolint ja la
suma de dinott mil Pitares esterlinas.
—Hayas.

UN RUMOR :: HA

ESTAT ASSASSINAT TROTZKIT

L'AUXILI FRANGES DES DE
INDOXINA

Londres, 11. — Telegrafien
de Berlin als diaria rentase eco
d'una noticia arribada de Moscou segons la qual Trotzki

París, Ir. — Comuniquen d'Hanoi
que el governador general de la Indoaina treballa activament per trametre
socorsos al Japia
El vapor "Cordillere" sortí de Salgota el dia 7 conduint importaras estocks de serum i vacuna anticolarica
i antidiftèrica. El vaixell porta també un carregament d'arròs.
El governador general de la indoxina ha enviat dos metges militars al
Japó, un dels quals podré, a consegabela d'haver viscut molt tetnps a
Toquio, informar degudament a Indo'Una sobre la manera més practica
d'auxiliar els japonesos i la colònia
francesa.
Aviat sortirà un altre vaixell de socorsos destinat a Yokohama.—Havas.

estat assassinat-

No es té cap detall ni confirmació d'aquesta noticia. — Ha-

Vas.

EXECUCIONS CAPITALS A EL.

CAIRE
El Caire, it.—Han estat executats
els conspiradora Nazir, Dessuki i
Panas—Hayas.

TAMBE A BATAVIA...
Amsterdam, as. — A Batavia aha
descobert una gran irregularitat en la
policia. Han estat detinguts el cap de
la policia i nombrosos agents, els
quals es dedicaven al contraban :de
l'opi i a l'explotació del joc.—Radio.

LA

Washington, tr. — La•Ilista de les
subscripcions obertes per tal d'acudir
en auxili dels damnificats amb motiu
dels recents terratremols del J apó, encalca ja un total de Més de quatre milions de dòlars.—Havas.
TERRATREMOLS A LA INDIA

'

xada, nombroses personalitats i
rnolts feixistes.
La policia havia pres moltes
¡ale-curca, tement que els nombrosoe comunistas itallians residents a Paris intentessin pertorbar l'ordre.
No hi hagueren incidents.—

lla setinanal li era plaent i dolça, perqua pocha pensar en ell
i en ella mateixa sense que ningú yingues a interrompre • el
curs do les coses felices que
imaginava. Aquestes coses aren
infinitament senzilles i no anavan gamas Illttny. EH, -tornarla a
la primavera; atquest retorn, el
plaer do tornar-do a vetare, les
paraules quo ell ii .diria quart
es lornessin a trobar sola, les
primores gestes d'amor que els
ajuntarien, ja era difici l per a
Maria de tigurar-se clararnent,
eom podria esdevenir-se tot aixä.

Ho pro-va ya, no obstant. De
primer, repetia dues o tres rentes vegades el sea norn sanear,
cerlmoniotsament, tal com els
nitras el pronunciaven: Francesa -Paradis, de Saint-Michelde-Mistassinl... Francesa Paradfs... 1, de -subte, intiman-tela:
Francesa, -Fet. Heti's-el-aci, clavara d'ella, aMb la seva aleäria i la Seva força, la SeN1e figura cuita pe) sol i reverberació da Ila neu, i ele setas ulls
ardIfs. Ha tornat, falla da vetara-la altre cop i Sella també
d'haver .;mantingut les sayas

prometertces, d'haver vibscut tot
un any com un bon,rninyó, sanea renegar ni beure. tildara no
hl ha blauets per venir, ?etque.

comil de

Els

La Ordtta dels $ e1 cou trier)diatts - 35 mes i X

lila e Loros

elons.
Els establiments bancaria han so111-

VOLEN DESPESES

ELS EE. UU.

Gfetlit

i es considera solciont
EI
dalas lloro, UNO la d

major pari dels dieToquío,
ras han repres la seca pubileaeid
han comentat d'aribar als mercats pública; queviures en aran abundanda,
reatabliat-sa räpid'ment les tranatte:

Dusseldorf, 11.—S'ha celebrat una
reunió secreta de grans industrials,
presidida per Tue Stinnes.
S'acordà no pagar eis jornals mas
que als obrers que treballin.—Radio.

París, 11.—A les nou del mal'església
ti han tingut Illoe
de la Magdalena els honore fúnebres a la ntembria dels des
feixistes Lombari i Jeri, assassinats pels comunistas.
•Ili ha assistit. Painbaixador
d'Italia, el personal de l'Ambaia

ITALIA'

RECONEIX EL GOVERN DELS SOVIETS
Reval, It.—Estänia ha reconegut

ESTONIA

la República dels Soviets com a República de dret.---Hayaa.

es la primavera; però trobeu
una bona excusa per anar-se'n
plegats pel hose; ell va al cos.
tat d'ella senas tocar4a .ni dirIt'res, travessant ells älbers que
comencen a cobrir-se do floras
rosa, i numes d'ésser aprop l'un
de l'altea els y e a tots dos tina
mica da febre ala poleas i sels
estreny el cur.
Ara s'ilan assegut sobro un
arbre tiaigut, i vol-aquí que ell
--No m'heu enyorat, Maria?
Això sera, de segur, la seva
primera pregunta; perb la nula
no pot anar mde endavant en
el san somnie porque quan arriba aquí una estretor d'at u ra.
Deu meul -Si Miura tingut temps
d'enyorar-lo, abans no vingui
aquell momentl Encara -cal travesear tota la rastit
la tardor, i tot l'hivern interrninubla! Maria sal p ica; pare) la
infinita pacienciade la seva raç a ii revé, avig, i comença
pensar en ella Inatnixa i en el
que les coses signifiquen pea
a
Mentre era a Saint-Prime,
una de los SeVeS cosines. que
havia de caSar-se pròximament
li va parlar diversas yegades
d'aquest matrimoni. Un joy o del
pobla i un nitro do7 Normandia
l'havien festejada albora, i iota

UN LLAMP DESTRUEIX LA BANDERA ITALIANA DE ÜORFU -:- COM CAL INTERPRETAR LES
CONDICIONS DE MUSSOLINI PER EVACUAR LES
ILLES OCUPADES? -:- LES DIFICULTATS PER
CAPTURAR ELS ASSASSINS DE LA MISSIO
ITALIANA
Londres, 11.—Als caretas diplomäties es nota satisfacelá
per l'acció de la Conferenoia
d'ambaixadors i les seguretats
donadas per, Itàlia a Grecia.
Queda ara per resoldre l' ev acuació de Corfú, que poiser no
serä tan ràpida com hom suposava en alguns cueles ja que
l'enquesta-sobre l'assassinat de
la Missió italiana requerirà algun terrips i l'Alt Tribunal internacional . no podrir pronunoiar-se sobre la ,quarttia de la
indemnització abans 'de posseir
tots els documente necessaris.
—Radio.
—o—
Roma, 11.—"La Epoca" diu
que los forces italianas han
ocupat la illa de Le-ros.
UN LLAMP CONTRA LA BARDERA-; ITALIANA
Londres, 11. — Comuniquen
d'Atenes que un llama, ha caigut en el fort de la lila de CorPal, destreint la bandera italiana. — Radio.
EL CONSOL BRITANIC DEL
PIREU ARRIBA A CORFU
Roma 11. — "La Tribuna"
din que , ha arribat a Corfú el
ebrisol britänie del Piren, amb
robjeate, de informar sobre l'ocupació de la illa pels italiana.
— Hayas.
LES DIFICULTATS PER COMPLIR L'ACORD. :: EL. QUE DIU
LA PREMIA

de fixar un pla per a les satisfaccions
que Grecia deu.
L'"Eelto de Paris" dits que ala planejat una fórmula de eompromla. Eu
el es que els culpables no signa] detingute. Itälia abandonarä Curial quan
rebi l'informe de la Ecuniesitá Internacional Investigadora, qua hacia d'haver
afabat els seus treballa el ala 27 de
setetubre, certificant que el Govern
d'Arenes ba fet tot el possible per do-,
use suficiente satisfaccions.
Aquesta fimmula ea molt elästiett 1
tant pot desee d'origen italia csut d'oragea francés, japonés o anelés. Els mateixos intereasats poden moaífie:r-la
ha jutgen oportit.—Radio.
MUSSOLINI' NO ESTA CONANGLETENT DELS DIMOS

—1:—
Paris, ti. — De les Ultimes informacions rebudes sobre el naufragi
set eontratorpediaers nord - americans
—a qua es referia una informació nostra d'ah'r de San Francisco — resulta que el naufragi es prodtd en un
momcnt que els vaixells avançaven
molt impedits per l'espessa boira regnant. Els radiotetegrames es creuaven
amb malta confusió; i eta aaaixells mara
sanen en formaci6 de batal'a amb una
velocitat de vint nusos per hora.
Segons Le Journol, aquests contratorpediners sortien eta auxili de/ paquebot "Cuba", que havia naufragat
a la regia rocosa de San Miguel.
Mal informal pela radiotelegrames,
semble que el comandant cometé
error de vuit millas en eitabe La idtunci6 deis vaixels.
Es confirma que el nombre de morts
és de trama cam, i de trenta uu el de
desapareguts.
Sembla que la posició deis vaixels
fa inútil tota temptativa per fer-los
surar novament.
Els set contratorpediners eran de
Eúltim model ipodien arribar a una
y elocaat de trenta sis nusos per hora.
—Hayas.
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Londres, II. — Et president del Consell, senyor Mussolini, ha declarat al
corresponsal a Roma del Daily Mail
que li ha produit alguna decepció la
rnajoria de les opinions amases pels diaria anglesos, els quals han manifestat
una enérgica oposició a les justas peticiona deis italians.
Comprenc perfectament—afe g i Mussolini—que la política anglesa tendeix
a protegir a Grecia. La posició ¿'aqueda nació en el Mediterrani oriental fa desitjable una alianaa per Anglaterra, pera la posició d'Italia es
tan favorable com la de Gracia, i la
nostra amistat seria tan útil per Anglaterra com l'amistat de Gracia.
Evacuarem Corfix—acabh dient en
Mussorni— q uan les penalitats imposades a la nació grega hagin cstat executades.—Radio.

París, 11 . — Els diaris comentant la qüestió g reco-italiana, relleven que la sola dificultat que encara existeix estriba en la fixació de la data en
la qual ha d'ésser evacuada
Corfú. La C. cl'Arnbaixadors s'oDE MADRID
eupä d'aquest punt en la reunió
d'ahir.
-El "Petit Parisien", comentant la
frase continguda en el telegrama d'En
QUI
. ADOR. Cl_ -ES EL GOVERkl,
Mussolini,ler-qtaala diu-que abans d'a-VIL • DE BARCELONA?

EL PRESIDENT

Radie,

UNA

Ja esta designat el nou governador
civil de Barcelona., gl.Govern está.
pendent d'una consulta amb l'interesa
sat i per aixa no pot donar el nom
a la publicitat.
Si, com es creu, la resposta a la
consulta as afirmativa, s'avisarà per
telèfon a l'Alba, i aquest, en despatxar dimecres amb el Rei posan ä el decret a la signatura.
Cap dels noms que s'han citat
aquests dies Ea el del nou governador.
Es tracta d'un diputat a Corts, molt
afecte al marques d'Alhucemas, i que
té ain títol nobiliari.
El ministre de la Governació Ita dit
que no hi havia res del governador
de Barcelona, desmentint el rumor que
!acunen alguna diaria referent a qua
los En Fernändez Cancela.
Ela MINISTRE DE. LAL GOVERNACIO ABONA A LA POLICÍA DE
BARCELONA
El due d'AlmodAvar, parlant dela
sucessos de Barealona, ha dit quo la
policia havia donat els tres toa datencid reglamentaria i cons els manifestante seguissiu realitzant actes que la
força pública no podia tollerar, es veid
obligada a dOnar eärregues.

durant una pila do mesos, i es fa més gran; -el,. i(ent del
havien anat a passar casa se- Nord-est fa oscillaf una. mica
els dms dells pibete ainb un
va la vetl‘hula del diurnenge.
estunava a lots (Me- remoreig fresa que ds dol:, d'escoltar; un mus sol cri,/a unes
y a confessar a Maria—. I ein
penso quo a Zotiguo l'estunava guantes vegades seguidas, cada tiop nada lluny. Encara /19
ancla; paró se'n va anar a far
,s'endevina ell fred que precedeix
el transport al riu Salid-Maui Maria se sent ben fei-ice; no tornaria abans de Visliç, asseguda al dintell i guaitia; aleshores Rotneu va _damatant,la ratlla as Etun vermella
nar-pue 1 li he contestat
que vacilla, desapareix i Ilúu
Tumbé l'estimo forra.
de nou, al peu del l'era.
María no va dir res, perni va
Li aembila que algú li ha xinpensar que hi devia haver easaments diferente. d'aquest, i xiuejat molt, de temps que el
n'estä 5 5 ' L L'amistat nada i la vida eren coses griarta
ses. La rutina del treball quoquo Francesa adis té per
tidià, troncal . ale plaers incoanella, ida d'ella per MI, per exempiale
i passatgers; ola anys que
ple, és una cosa (mica, solems'escolen, ~Adoras; la trobisne, i per dir-ho ajad, inevitablIc,
lla
d'un
joy o ben Bemblant. als
car és impossible do concebre
Mires, el festeig del qua!, paque les coses haguessio pogut,
anar d'ultra manera, i ta.ixò aso- cient 1 alegre, acaba per enloridt i escalfarit per a. sean- tendrir; el casament, i després
un: Narg seguici d'anys quasi
pro lar vida enterada de cada
Sempre havia tingutla in- iguals als precedents, en una
tuida.") confusa quo havia d'e- altra casa. Aixf es viu — Ii deia
la veu. No es pas terrible, i cal,
xistir algun a casa, d'ailuaaza
mena: alguna cosa de semblant en tot, cas, solmetre-s'hl; parta
de aprotat, entelat i fred com
it l'exaltació de les Tflie3eS ran4
ludes, a l'embriagu,esa d'un lurll un oamp a la tardor.
Tal això, no és veritat. Madia assoleiat i ventós, al gran
aeontentament d'una bona sor! ría mou el cap en l'ombra, arnb
un inconscient sernriure d'èxo a la promesa segura d'una
tasi, i pensa que no als yeritat.
•
riza collita. .
Quan pensa en Francesa ParaEn la enlata: de la nit,
bruel de las easeates s'atmeaa dis, • en 01 seu aire,-en S seva
dos,

INVITA0

PER ARAD

A AUSTRALIA
Sydney, 11. — L'Associaddl
de Laien Tennis d'Austràlia hai

invitat nombrosos jugadors,

entre els guata l'espanycd Sr.
Alonso a visitar Austrälia, garantint:-los les despeses do la,
visita. — Hayas.

DARRERA

bandonar Corfú esperara que Gracia
hagi executat les reparacions, fa notar que si En Mussolini ha volgut dir
que l'ocupada, ae Coriú serà mantinguala fins que alta acomplert la darrara satisfacció alemana, as a dir, fina
que els culpables hagin estat castigats,
és clar que aquesta ocupada) corre el
peral de perllongar-se durant settnanes i potser mesos. Els assassins poden restar amagats, sense gratas dificultats, a les muntanyes albaneses.
Aquestes dificultats provocarien novas i importants complicacions si no
fos possible interpretar el llenguatge
d'En Mussolini en un santa menys
rigorós.
L'essencial per a Italia és que tingui
la seguretat que la recerca dels culpables sera portada a cap activament.
Per aquestes raons espera que En Mussolini, posat al corrent pel seu arnbaixador a París, es mostrara inclinat
a donar una interpretada menas rigorosa ala sa ya tesi.
La evacuació de Corfú podria reaa,
litzar-se quan la Comissió d'enquesta
hagi donat a. conèixer a la conferència que les investigacions que es realitzen estala en bola cama Si aquesta
solució transaccional és adoptada, la
Conferincia d'arnbaixadors es trobarä des d'ara en estat d'aprovar, no solament lcs instruccions donadas a la
Comissió, sima tamba en disposició

0001LIDGE

"HUMIT"
New York, 11. — Es parla de
la possibilitat 'que el President
Coolid'ge.faci modificar el ré-s
gira seo que ha de fer eomplir'
ara malgrat ésser partidari -dei
les begudes atcohöliffle;--4

HORA

DE BARCELONA

a leslival pairidlig del Mitre

Ha estat un 2..xit lompletr
El -tetatr-e.era-pleati-aaaaka. --El pablic ocupava totes les localitats i uta
nombre immens d'espectadors aren
drets als passadkos. Hi assistiren
tots els representants bases i galleas, i tiodrides representacions de
tots els grupa nacionalistas catalans.
A les llotges, nombroses senyores
Iluien Ilaaos patriótica.
La representada de les obres enana
ciades obtingué grans ovacions; foren
aplaudits nombrosos parlaments deis
personatges, podent-se considerar, no
solament un axit patriòtic, sinó talaba
aun verdader èxit de Matra.
S'ha representat primer l'obra patriótica "L'anau", que ha estat molt
aplaudida, essent cridat l'autor a escena. Tot seguit el char "La Violeta
de Clavé" ha cantat diverses composicions.
Finalment ha tingut Hita l'es-'
trena del drama patribtie en
tres actas "Pels nostres fills",
que ha. estat un sorollós èxit.
Acabe, el festival amb el ball
de l'Espatadenza, pel grup -de
nacionalistes bases vinguts era
pressament per aquests actas,
cantant-se per últirn, a peu,
dret, el "Guernikako Arbola" i
"Els Segadora", acompanyats
per l'orquestra.
El públio desfilä ordenada-A
ment, cense que a- l'hora de

tancar l'edició hagi ocorregut
cap més incident desagradable.

preséneia, el que són i secan
l'un per a l'altre, ella i ell,
quelcom s'egarrifa i crema,
tot alhora, en la nota. Tota la.
seva t'orla joventut, la seva pa-n
etMcia i la seva
hab vingut a parar aquí:
aqnest raig d'esperança i
desig, all pressentiment de -l a-a
legrta miraculosa que s'itcosta.
Al peu del foral, la natilla de
llum
i s'afebleix.
"El pa deu esser cuit" —
pensa.
Peral no pot determinar d'al4
par-so de seguida, temorosa del
rompre aixi el Somni fellç que
tot just comença.
(Contintroril)

4
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CRONIC A
SOCIAL
ARTISTES I EMPRESES: SENSE TEATRES
A la vetlla d'inaugurar-se als nostres tea tres les tenecirades de tardor,
ha sorgit un conflicte entre empresario d'una part, i musics i chorisies de
les sales cm venien representant -SC
eertealee musicals, per l'altra.
Csera sigui que dels tres teatres que
ara funcionaven, en el Bose i el CGraje es necessita l'auxili • dels dits,elee
menee. les representacions han hagut
de suinendre's. Quant al Novetats, que
aystai s l'únic que funciona, continua
emb els espectacles de circ eqüestre,
però trine música. El Dorado, que havio d'inaugurar-se amb -sarsucla, ha
ajornat l'obertura anunciant-se ,qee , la

sisase-iza companyia interpretare- comedies. tot esperant que el cenflicte ara
serias tingui una saludó.
Segons sembla, l'origen d'aquest
tà, en el Següent:
L'Associació d'Empresario va "denunciar" • les bases de treballs esta-

hlertes l'any passat i les quals consideren ruïnoses a la präctica, dificultapt -el .ssegoci i -les aspiracions artistiques.amb que cada- empresa organitza el seu certelL
Cadascuna -de les entitats que integren-les diverses manifestacions de la
vida teatral, presentaren unes contra-

bases; les del Sindicas d'arestes meresqueren l'aprovació dels empresaris, al
contrari de les dels professors d'orquestra i choristes. Aquesta darrers
demanen un augment diari de ,to cantus, i els música insisteixen en treballar en les mateixes condicions f ins
:ara, mentres . que els empresaris volea rebaixar-los el sou en un 20 per
a part d'algunes abres variacicns
regim interior del treball.
Les parta- litigants ?han posat en
un terreny de tanta intransigencia que
hora preven que sere. difícil l'arranjamen: del conflicte, pu'x en noc de
cercar directament un punt de contacte i harmonia, les dues formt no fea
mes que mirar d'estendrc . el lconllicte.
Sembla que els empressaris 'han ob- tffigut l'ajut de la Societat d'autors i
la • d'aetors a Madrid; en canvi, eis
professors i choristes han obtingut el
deis Organismes auxiliars (trasnoistes,
aptmtadmi i maquinistas), els rival; fa-

rarr el balcot a tots els empresaris
Ahir no es eeià pas cap selució;
tot al canteara la situada s'havia

agrenjat.
.Aantahnent sals funciona el cire
eqüestre de Novetats i algunes sales de
varietés. ; llega creu que els diversos
trames que enuncien per un dia d'aaaesta „la -represa. de la :temporada, la
suspendran indefinidament.
_
Relácionatamb aquest conflicte, va
rematase .1a Federada del teatre acordant .1a ruptura de relacions i beicia
tote e l s.adherits a l'Associacieadampresaris pública, retirant-los ' a , tal
afecte el personal que pertany .a la
Fideraeita. a
, Els empresaria per la seva part,
canea ale no estan pas disposats a
transigir ni a gotmetre's a les exii2c3.es de que ells es consideren víctima-a.
MOVIMENT SOCIETARI
El Sindicat del Ram aletallargic té
eleprajecte' de gestionar l'aboliment
del veil COStUM que els installadors
han de Pagar-se les eines.
Per tal de canviar impressions
propòsit caaixa, es convoca els cleatrisisteS perquè passin pea Instarge social, Mercadees, 25, qualsevol dia d'aqu'esta setmana, de dos quarts de sis
a dos quarts de set de la tarda.
Denla, dijous, a les nou del ves-

are, els manyans d'obres celebraran
una renda al carrer de Mercadees, 25.

UN MITING
Aqtrest vespre, a dos quarts de deu
re celebrarà al Bose ini miting a fa\ os- deis processats per la mort d'En

Dato.

.•

S'anuncia que faran as de la Pa
ran.els companys Rueda, Monteagudo,
Reina Raiga i Pestanya.

SUMARIS CLOSOS
,Pet jutjat especial han ca tat remePOS' a l'Audiència els sumaris' instruïts
per temptativa d'assassitiat, en el qual
figura processat Renten Ros Auge, i

dos mes per tenencia in/cita d'armes

contra Alfred Rivera i Isidre Pta.DE ,L'ASSALT A CAN SALISACS
Sernbla'haver-se comprovat que una
boina i uña gorra ocupades en el 'loe
del fet pertanyen al t detingut Enric
Atvaeado. La gorra la ;portava a la
autxaca. Uit dia d'aquests s'efectuarà
ea- 'reaorreixeinent en rada de presos

per 'eal de veure si els detinguts amb
motín d'aquest fet van intervenir també er els atracaments comesos a la
Fonda del Ferrocarril, i a lArrenda-

lada de Contribucions.

Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors

sumó/leen com a loe en - celebrar la futura :Exposició d'Industries Elèctriques, el punt,
nes pintoreee 1 proper a la rana'
tettei-el suficient espalda ,peeessi-e
eeetre-hi grane. »televis,'. seeties,e
easseags, miradore, siemalee sao-'
nunletstale, placee, et., etee
Deeprea de l'atiord de celebrar
la primera eeposició monogre-fica, els organitzadors de la
mateixa han poset tot el seu zel
a urbanitzar les grane vies que
Orlen al Paree de Mentjstich,
prbeedtrit-se 'a leadoquinat deis
carrera de Lleida i Tamarit,•des
de la Gran Via Marques del
Duero, fins al 'pan- efe le mune.:
lanya, el primer dels dits carrers i fins al de Lielda, el segon fins a l'acabament.
- A mis, el Cortita i le ComissarM ea preocuparen d'establir
per als dies del Certamen, els
mitjans de transport suficients
perquè el públic pugui trasHae
dar-se cemodareent i económica
des de tots els punts de la- eintat fins a la muntanya.
• •A tal efecte, s'establiran prop
de l'entrada de l'Exposició, situada en les col•lumnes de rA-,
viligud'a Central, -tina parada
finca d'autombbile texi, i un servei especial d'autobusos; que
venint de la Gra-nvia, continuare des de la playa. d'Espanya per
1 - Avinguda Central a Pesmentada entrada de les zollumnes. fins
l'entrada posterior del nou Palee Industrial.
Els cotxers particulars podran
l'esmentada avinguda
i el carrer de Lleida i Els del
voltant, per arribar respectivament .fins l'entrada principal o
fins les entrades del darrera del
•
Palau d'Art Modern . •
A l'obeecte d'eeitariaglomeracións que privin la circulada
nortnei -deis veldcles, oportunament es fixaran els punts d'espera dels coixes particulars.
, A mes d'aquestes facilitats,
ele organitzadors han gestionat
de la companyia de tramvies la
instellaci6 d'una lfnia de via
ampla que porti pel carrer.de
1Leide a les portes de la mateixa
Exposició.
Aquests dies er treballa aetivament per l'acabament de la
nieva D'isla de tramvies, que s'ere
un ellárgannent de les que arriben a la plaea d'Espenya per les
grane vies de Corta- 'Catalanes i
Marques del Duero.
En aquests treballs s'hi han
oeurat diferentse bri gades. a
l'objecte de qué el mateix dia de
la inauguració del gran certamen la eoneurreficia pugai amar
a la írrentan ya de Menteleieb des
dcl Imelts nas apartats -de- la
ciutats•
I.A VINGUDA DEL SENYOR
PORTELA
Oficialment és anunciada per a deata al Metí l'araibada del senyor Portela, ministre de Foment de l'Estat
espanyol.
El senyor Portela ostentar à la representada del seu Govern en balate
de la inaugurada de l'Exposició del
Moble, que, com és sabut, tindrà loe
demà a Moatjaich.
Amb moriu d'aquesta 'tasa vani celarar alar diverses eariferdsnCiee el
cap de la policia i els coronels de seguretat- 1 guardia civil, prenent disposlaioas, segons sentida. per tal d'evitar que es realitzin els propòsits gire
han vingut circulant aquests dies, relacioats amb el viatge de referencia.

Els Teatres
CIRC EQUESTRE
Per al dijous, a la tarda, s'ha
organitzat al teatre .Novetats
una fundó extraordinäria dedicada ab infanta. Ei prendran
part tots els números que integren el programa de la companyia de Circ Eqüestre. A la
nit se celebrará la tercera vetliada, on se presentaran "Els
guatee Warretta", els cielletes
duniee "Robins" i els formidables saltadors , eTitto
Tots els quals " vende precedits
d'una gran anomenada.
MERCE NICOLAU AL TEATRE
BARCELONA
La companyia de Mude Nicolen, de Ja que de primer actor
i director Enric Giménez, que
amb tant d'èxit actea al teatre
Barcelona, anuncia per al pròxim dissabte l'estrenade Pebre
inssa "Gelosia", d'Artzibradiev,
traduce-he .de Josep Merla Jordà
i que en els centree"
tuals ha despertet enteres per
trectarsse d'una olyea de' modalitat completa/nene nova al teatre modem. a'ha pintat dederat
exprafés pele senyor Balite i
Amigó. •
Per la premura del terrips no
pogué presentar-se amb decorat nou l'obra "La flama", en
qué dita eompanyia debate, per
no estar acabat.
Per a després de "Gelosia",
per deferencia a la distingida
primeee actriu Mareé Nicolau,
el vigorós dramaturg- En Juli
e'alimitjana ha cedit 'per a
aquestes sessione l'estrena de
"Cants d'Orient", amb el sol interes artfetie 1 per a distinció
a la distingida actriu. A mes,
tä.confiat el papar de dama »ve ata "Canta d'Orient", la gen-

SETEMBRE--OCTUBRE 1923
Ele tearcelónins i els forestare, ceneixed'ore de l'estat lamentable de la muntanya de
Mentjuich i ele seus voltants,
ea-inerte, brote i aixoplue
lord, de mala Baena, fina fa poc,
tietdran, eseasió d'observar la til , dansarinaTensa Boronat.
,eneggefefea .tränsformaetó iner- ' L'obra estará presentada da_
tela /ella iniciativa dele que plendldarnent,

PUBLICTTAT

dut per la unja de "fowart
rematant el davanter centre CIKON/CA
d'un preefs cop de cap.
El segon gol s'aconseguf amb
1.--SITtIACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
(":ULTURA
7 DEL MÄT1. (Observe/res ,d'Europa, Nord..d'erioa i
idèntiques eondicions que el
rde/aneto, rebudes per teles)rafia sisase fila): -..,.
primer
essent Lambe el davanter
talanti, m'yunto/Mes/4/7er telPion) :
centre l'autor. .
Da general dominen pressions apea a les emites occle
, El eel, e/ Seré 'a tintgrior i p e y otes a la regló costera.
ESCOLA SUPERIOR DELe
dentals d'Europa, aroduit bou' tenips. Les balxes Mil a/
L'arbitre be en la plemera
Di hl Solees a la Plana de '('le-li i a l'Empordä i cantees
BELLS -OFICIS
Nord d'Europa, arar) temporale i pluges a .A,nglaetrra 1 la
part, pece a la segona Sin xic
a Barcelona, Cerdanya 1 vall snitja del Segre.
'•
Durant ele dies 20 a 30
mar del Norde
deficient.
delt.
La temperatura Máxima ha' estat de 32 graue a Flix
de 5 a 7 de la tarda,
1-li ha fortes Imitadas a Bélgica- 1 al Noroest de FrauComponien l'equip guanyador corrents,
1 la mínima de 6 graus a Puigeerdä.
quedaoberta
la
mat
ricula
. pes
Costafreda, Balles, Mareo, Seea.
Pensenyament de les • "Arte del
gura Mallofré, Cascales, Fer- Jardi",
ea
el
cure
1
923-24,
en
nandez, Garcia, Rof, Fonollosa i
la Secretaria d'aquesta Escena,
Bartoll
(Urgen, 187).
Als vencedors seas féu doYA
Lu.h
nació de l'esplèndida Copa do- tatL'estudi d'aquesta especiale
compren lee següents mate,
nada peil propietari, En Benvin-ries distribuides en tres cursos:
gut Olivella.
Dibuix
i Color, Topografia,
—Al metí jugaren els tercers
450.5
equips, corresponent la victòria Anatomia i Fisiologia v egetate I
al Sans per 2 a 0, adjudicant-se Botänicd, Histeria de l'Art, Geo• earb
logia, Floricultura, Georeetrie
la Copa "Ramon Plena".
Historia i concep
La "Copa M. Tenida J. N. E." -descriptiva,'
les Arta del Jarcie Estudi
fou guanyada pel "Nou Esclat". de
gráfica
de jardineria, Pr eete(reserva) al Sana, al cap de vuit
/Ateo
jardeneria.
Stfo
mimas per retirar-se l'aliene ques'de
L'import
de la matr icula es de
set
A
equip quan el tantejador mar-- 225
J a LO
-Rete
pessetes,
abonable la Deie
raya
1
a
O.
a
favor
del
Nou
ESFI
tat en efectuar la inscripcid
clat._e
.
•
RRAGONA.
Alcor
la resta el dia 1 de febrer rime
ATLETISSIE per.
O anulad
iüttG5
tetaahseat
•
`
,
7,
.
.A
MPAYNATS
.41 asase
DE
BARCELONA
4 ier
Durant els mateixos dies
Reunit el Censen Federal de horca resta oberta en la malea
'Motee.
«tema ascha.
la Federad() Catalana d'Atletis- Secretaria, la matrícula per les
me, prengué l'acord de celebrar "Arts de la Fusta", "Arts le
S
el vinent dia 23, a les deu del Terra", Tapisseria" i
S.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sonda pea de l'atmaafera Iliure a les 7 del watt):
mate al Pare de la nostrecciutat, ques".
Altitud, metres:
250, 500, 1000, 2000, 3000, d000, 5000, Goce
els campionats de Barcelona de
Direcció:
wsw, sw, WSW, NNE,',1%/E, NNW, WNW, WNW
1923 de cursaia peu i marxa atVelocitat metres per segan:
2,
I,
2,
4,
9,
4,
3,
Zi
lética, sobre una distencie de
deu quilòmetres.
Les proves comenearan a les
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
nou en punt d'el matt, donant-ee
LES RAONS D'ESSER1
Horca d'observació: 7, 13 i 18 horca
primer
sofald a als marxadors.
SEPARATISTA.
Barbmetre a zero 1 al nivel' de la mar; 764'9, 7648, 764'1, — Termbmetre are: 231, 237, 223. — Termemetre
S'establiran
pel
als
concurSr.
Director:
Mana: 19, 20, 19.
Humitat (centessimes de saturacib) : 65, co, 72. — Direecie del vent: SW., S., feSW. — Vesants les tres categories de seEl
senyor
Massó i Llorens,eione
locitat del vent en metres per segon: 1, 4, 4. — Estat del cel: quasi seré, nuvolbs.
Classe de navols: eirrue; frac
niors, juniors i neefits, d'acord Calella la seva conferencia "Perque
torettmuls, eirrus ; áreas, cireus-strats.
amb el disposat en el reglament soc separatista", i cota que trabo que
Temperaturea ca l- remes a Pombra
aprovat últimament per l'As- fóra del cas que ninga, tant nacionaMaxima: 249. — M'nima: 18'7. — Mínima arran de terra: 16S. — Oscillació t e rm ométric a : 02. — Tem p erasemhlea. Aixfmateix constaran lista com no nacionalista (Somier
tura mitja : 2111. — Precipitació /lignosa, des de lee 7 hor es del dia anterior a lee horesdel dia de la dat:: 00 mita.
les proves de elassificacions re- aqueste encara mes), no ignores els
metres. — Recorregut el vent en igual temps: 70 quilbme tres. — Observacions particulars: boira.
servados al Clubs per equips de punta, o siguin les quaranta i tantes de
cinc bornes.
ratera que indueixen al separatistue et
Proposant-se el Consell que p ubliquessin en un /libret que horn peaquests campionats revesteixin gues portar a la cartera, o si han vol
Palma, amb carrega general i 149
teta la importància que pel gen anar-les puMicant en diverses tules
passatgers. Amrrat suoll de les Dratftol mereix es proposa que volants perque anessin a parar a les
sanes. Consignatari, C.* Transmedil'organització superi a totes les mans deis que no comprarien els 11;-,
terrania.
UNA DESPROPORCIO SI1 efectuades fins a la data i a dit brets parqué creuen que ja s'está be
Vapor cspanyol "Sagunto", de CarUNA BELLA -INICIATIVA
afecte ha nomenat un Comité dintra la sonnissió en que vivire.
tagena, ande càrrega general i 56 pas1VICATWA
La Joventut Nacionalista de la BarNo podan fer gaires escarafalls da- satgers. Amarrat mol' d'Espanya celoneta ha rebut fina patriòtica co- que amb el caràcter de permaR. Prat
a-ant la noticia de la fuga de presos NE. Consignatari, Companyia Trans- municadó signada per diverses dansi- nent tindrà cera de l'execudó i
atendrit tota mena de detalle.
mediterrània.
•
que ha tingut lloc a Oviedo. Es eviselles de
de la barriada, solliritant autoEs posa en coneixement de tots vició pre al
Vapor suec "Yedde", de Calcuta, rització per earir una subscripció per
dent que a tot arreo del mea és pos
emb càrrega general. Amarrat moll tal d'aquirir una bandera de contbat els Clubs i atletas en .general, cursa de 50proper dia 24 una
tibie un episodi d'aquesta :nena, perque no consicierant-se ja en vi- carretera en q uilemetres per
que a tot arreu ea de Ilei que els pre- de Ponent Nord. Consignatari. En- i fer-ne ofrena a l'entitat que repretrajecte de Sansgor
el nou regim d'adquisició de Garraf-Sane,elreservada
berg.
sos pensin amb més força i intellisenta el nacionalisme integral a la
a cor e
Me-Metes. seres indispensable, relees
Goleta italiana "San Silverio", Barceloneta.
gencia que Ilurs guardians en la posde
tercera
eategoria
d'Alghere.
per
a
la
inscripció
als
amb
l'agosta.
citats
sibilitat d'una escapatòria.
Sabem que aquesta idea ha estat
neefits.
Vetee italiä "Orsolina", de Tries- acollida amé entusiasme . per la majo- campionats, estar en possessió
Un cop feta aquesta lleial declaraEn aquesta cursa es colme de
la
llicencia
1923-1924,
que
da., afegirem que el tant per cent te, amb fusta. •
ria de les damiselles nacionahates, i
els segiients premis: 1.
Vapor capanyol "Claudio Lamer i caen sigui que 3611 n'altos les siutt'a- començarà a estendre el Consell diran
de fugues de presos que Iti ha a les
40
pessetes i sm objecte; 2, 2e
el dia 10 del corrent.
presons de l'Estat espanyol, tal' vega- López", de Robe i escales, amb cae- ties amb què compta la Joventut Napessetes 1 un objecte; 3. 15
da es un dels més elevats que en re- rega general i . so paseatgers. Amar- cionalista, acial sera un fet el pro- REHABILITACTO . D'ATLETES pessetes i 1111 objecte; 4, 10 pes.Conslgnatari,
gistren les estadistiques. La qual cosa rat moll d'Espaita'ast,
Acahats els expa-dients incoats pel setes i un objete, 10 passePele de les dones catalanes de la
• -.V.1
, •
Conaefl 'Federal- líe fa" Federació Ca- les ,i,un. objecte. temes es CAll
voldra dir que la diferencia entre la Ripol.
Barcelo,eta:"
Vapor
espanyal
"jaeanto
Verdeguee"
talana d'Atletisme per depurar la res- cediran anees...deis prernies Cene
imaginada i trapaceria dels presos i
ponsabilitat -deis mimes- Joaquim Mi- sistersts en ohjeotes per • als den
la imaginada i vigiläncia dels escar- de Livereool, amb càrrega general i
carlee.
Amarrar
mol
de
Barcelona
guel i Pere Arbula sobre. s-uposta in- classificats després deis ein
cellers és a Espanya més greu que
Sur.
Consignatari,
Companyia
Transfraccia dels Estatuts Federals en te, primera,
enlloc.
Ho pressentiera. Les coses espanyo- mediteraania.
que fa referencia a la definida d'aa
Les , irieeripcions s'admeter,
Vapor
alemany
"Alicante",
d'Hamrnateurs, el Consell ha procedit al seo ja al local social de la Unió Eles, en conjunt, donen la sensació de
estudi i deliberada acordant la reha- potriva de Sana, carrer de Sane.
patir intensameet d'aquest desequili- burg, amb carreg-a general. Amarrat
de 'Barcelona Sur. Consignatari,
bra Els servidors de l'autoritat i de mall
FUTBOL bilitada dels esmentats arietes per no 76, apta els dies, de quatre a
Torraladella.
76, cada cija, de quatre a 'set de
haver lloc a la cid/anda presentada.
la justicia, soben comportar-se amb una
C. S. CRACOVIA
Pailebot
tapanyol
EL
"Joven
Patria)",
constant incúria. Posats a investigar, de . Palamós anat arrrim
la tarda i de non .a. deu de la
DE L'AUTODROM
general.
A
BARCELONA
vetlla. havent de Murar, en fen
investiguen poc. Posats a jutjar, jutHan
eslat
la
adquirits
30
Vapor espanyol "Cabo San VicenL'actuada del C. D. Cracavia en aparells telefóniess ¿'aviació /a inscripció, una pesseta
gen malament. Posats a córner en de- te", de Marsella. amb carrega general
retornahM per al dorsal.
els partits internacionals en que ha pres
terminat sentit, corren poc; posa's a
passatgers. Arnarrat 'moll del Re- part ha donar a aquest Club un renom (Laringofonos), - deis que se
D'aquí pocs dies es publicacarrer en sentit oposat. corren mas- baix. Consignataria Ibarra i
nansiallaran
una
vintena
reparCotnpare
el reg lament d'aquesta cursa
que
eis
elements
singular.
Per
aixa
SR. Posats a vigilar, hallen_
tas per les llotges de les Trinyia.
figuren
en
el
F.
C.
Barcelona,
persisUn liotn,' situant-se en plena paraLESPORT CICLISTA
bunes
amb
Ristra;
dels
abrelata
Vetee espanyol " 'Ratneer". de Maladoxa, diria que és arribada l'hora de ga. amb cerrega general i passatae. tint en la lloable iniciativa de donar- o llotja, a fi que les famflies
L'Esport Ciclista efeetuare
deixar el comandamera civil i el mili- Amarras ineril d'Espanya W. Consig- nos a coi-ajaer a quants equipa del que els oeupin pugetin isotahlir diumenge vinent una excure,
continua es signifiquen en la seva ac- comunicació entre lles malgrat a Badalona per retre aete
tar, als 'ladres i als pistolers, que, natari ,Ramos.
tuada esportiva, ha inc:6s al seu ca- les distiendes i el ronqueig deis simpatia als cicliste s d'aquella
ara com ara, semblen els atlas dipositaris de fenergia i del talent estrae
Vaixells despatxats lendari els dos partits que s'anuncien motors durant les hores .aVes- ciutat amin motee d'haver
tegic.
Tailettot espanyol "San Antonio", per als dies /5 i 16 del mes que sena peetaate. Els aparells restants tal nornenat soci honorari cl
I, al cap d'avall, Déu meu, és que amb carrega general cap a Ciutadclla. fa celebrada, dels quals tindrà lloc al quedaran repartas per la pis- Inés vell dels nostres cedisteis,
ramo de Les Corts.
en certs ordres aquesta paradoxa no
ta per als eerveis de control, so- En Josep Jemes.
Vaixells sortits
L'equip polac esta constituit per dis- corsos, etc. . o
ha començat de realitzar-se?
Vapor espanyol "Urola", en hast, tingides personalitats de Poblada, MsDE FrIR
EXCURSIONISME
.Carles Soldevila
cap a Gijon.
sent alguno dels seus constituients ofi- SERVEI IVIETEOROLOG1C
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El lector diu...,

Full de dietari

La Política

D'HM

PALAU DE LA
GENERALITAT
COMISSIO PROVINCIAL

Vapor espanyol "Salaz núm. 1", en
nasa cap a Gijon.
Vapor .italia "Daba", amb carrega
general i transa cap a Tänger via de
Valencia.
Vapor tunecino "Carthaze", en hast
cap a Torrevella.
Vapor italià "Cata di lacee". amb
carrega general i transa cap a Alexandria i escales.'

En la sessió del dat ro foren despatxats els •següents assumptes:
Expedient relatiu a l'autcaitzaci6
solicitada per la S. A. Minera, del
Llobregat per estallar un cable electric per a carbons de les majes "La
Nou" fins a l'estada de Gerche, del
ferrocarril de ,Manresa a Berga.
—Recurs d'alçada interposat per
N'Esteve Flies contra l'acord de l'AXX. ' Una construcció freqüent cn
juntament de Teil., de 26 de juny dar- la 'lengua antiga i que s'ha anat perrer, .pel qual ton denegat el pernea dent, sobretot en el català escrit, és
per reconstruir i aixecar upa paret la introducció de , l'infinitiu ata!) la
prop duna finca de la seva propietat. reeposició de qtian fa de subjecte
—En la aessió del dia er finen des- d'un yerta .expressat anteriorment:
patxats els següents:
, No -m'era Permès d'anar-hi. Donava
Informe del eenyor governador res- 90 /9 de veure-les. Es una temeritot
pecte dels recursos interposats per ato Sortir amé aquest (enes.
g 'Energia Eléctrica de Catalunya,
Atea generalment es, preferida la
-rampanyla Barcelonesa d'Electricitat, simple • mxtaposició de l'infinitiu subafssaleat general caaigiiee de Barcelo- jecte (Es una temeritat sortir auné
na: Cambra Oficial de la Propicias (seden temps); i, ço que és pajee,
Urbana de Barcelona i airees contra sovint es fa precedir )'infinitiu de
el pressupost municipal ordinari d'a- l'article en lloc de la preposició de
questa Mutat per a l'actual exercici (Es «ea lemeritat el aortir anth aquest
econòmic
te-napa). Notem ad, de passada, que
en general convé de defugir en tots
els casos eanteposició de l'article a
posat Aue aquest, no sigui
esdevingut un veritable substantiu
'fölls en E/ dinar ha estat rsplhdid.
Quant a l'infinitiu subjecte en el
cas d'anar posp,sat al vera-principal
de la areposicala creiem que caldria
Vaixolla entrats construir-lo nonnalment amh . la
ereVapor espanyol "Ampurdanis", de posicie de, o al -menys iris preferir
Palmes, ande carrega general. Amar- sistemàticament la seva juxtaposició
tat moll d'Espanya W. Consignatari, cota soler/ fer -la major l a deis
Freixas.
nostres escriptors.
Vapor 'espanyol "Mallorca", de
P. Fabra

Converses filo-

lògiques

Secció Marftima
Moviment maritim

dais de retad-ea.
A Barcelona. per contindre contra
regule han-grata, 'presentara' els següents elements:
popiel. Gintsa Free, ataren. Cikovski, Synowiec (capita). Zimovsky,
Reyman, Kaluza, Kogut, Sperling.
L'onze del Barcelona es preSentarà
amb tots els seta elerhents.
F. C. BARCELONA A RAFEL
CASANOVA
Entre la nmititud de corones que altir
l'oren portades al peu del monument
a Rafel Casanova, tinguerem la satafacció d'admirar-ne una, ten formase per cert, del nostrc cercle degà.
Cal que tots els cercles catalana i
Federad& en el qual va prénent Cas
la catalanitzacia. en tinguin estnent d'aquest ame, i exterioritzin, com ho ha
ter el 'tercie dega, la seva estidiació a
Catalunya í a tors aquels catalans rete
sucumbiren en la Mu l ta per les ¡libentats del nostre poble.
UN BENEFICI
No estan a l'abast del C. D. Barcanana el poder suportar les ¿espeses
prodeides per l'accident sofert pel seu
jugador Màxim Rodia ha pogttt recabar de les entitats mes assenyalades
la llur cooperada per portar a cap in
partit benefic en el quai hi prendran
par el segiients clubs: F. C. Bareelena. amb el seu potent equip, al camp
del carece de la Indústria; el Club
Derportiu Espanyol, el C D. Europa,
el F. C. Martinenc i el Gràcia S. C.,
atril) la vaina de llurs millors juguetees. que junt amb els dal Barcanona
sera l'altre mata) que lineare amistosament el 16 del mes que som.

NOU ESCLAT, 2—S.ANS SPORANG aais,
Fose la primera pai t• ladeada
a gran tren. per ambeines parts,
eeoriseguint el Nou Eselat el
primer goad'un avene molt ben

APLEC EXOURSION I STA A
SANT MARTI DE'MONTNEGRE
A mesura que s'apropa la
celebració d'aquest Aplec — el
16 de setembre— augmenta el
moviment a les oficines del

Grup Excursionista Bereelonf.
La Carnitedó organitzadoea es
sol-licitada continuaMent p
excursionistas i aheleé de les
dieerses ente als i egrupacions
de Barcelona, els uns inscriure's a la cursa i nitres en demanda de programes i detalls

de l'exeursica

Havent estat molla els que

Iran rannifestat (bastas de par-

ticipar a la cursa excursionista
Arenys de Munt -Montneg,re i
no han recollit la tarja d'inscripcia, l'entitat organitzadora
fa avinent que admetrit inseripcions fins el migdia dei dijous
dia 13 , ofeetuant - se ol sortear
de sortida el mateix dia, a les
den de la nit. i es remetrh el
número als corredors, mitjancant la presentació de la tarje
d'inseripeló.
Hom recorda a les ent.itals
excursionistes i Inhibe els parLimitan que desitgin assistir a
l'Aple c que s'edmetran els enrecrees de ballets del f. c. i
Ómnibus fins les dotze de la
nit del dijous, dia 13 del corrent.
La Comissió organitzadora
facilitará programes i detalls
tole els dies, de nou a dotze de
lannnf. i ,isicr
t, i aul diseu
3. eseettge, carrer
s
01OLISS1F
UNTO DSPORTIVA DE SANS
CURSA PER A TERCERA CATEGORIA 1 NEOFITS i
Lis Secció doliste d'aqueete
important enlitat te en organit-

*Eus
En el partit jugat alar entre eh
equipe F. C. Gladiador. de Barcelona

i el reserva dels Reus Deportin, re-

mata vencedor el segad per 1' gol a
La primera part transeerregue senainterés per part del púlale a cansa de
la deficient tasca deis equipiers,
regona. interessant , es distingiree
Prinyanosa, Canoa, Margalef, Faulet
Jcarel i Borras.
Els equips els formavent
F. C Gladiador,—Prunyanosa. Fajades. Bartula Navarro, Lozano, Gro,
.Aranda, Ponsa, Garriga, Corominas
Reus Deportiu. — Gimenez, Bon-hs.
Garreta, Margalef. Faule, Gonzalez.
Callao, Releehre, Orlas. Oliva i je:teil,

OLOT
L'Avenç bat el Barcelona
per.3 a 1

Olot, 11.--e-S • ha legat el tereer partit de fillbal dels organitzats per a la Festa Major.
corresponent entrar en Heita el
F. C. Barcelona i l'Avenç- de
l'Eaport.
El resultat final de rementre ene favorable . a l'Avenç

per tres gols a un, la qual enea
fissi que St lt adjsidiquée la copa
donada pel diptitat a Corts senyor Ventds.
et11111111111111111115tIllaillatille1111111111
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LA PUBLICITAT

1, Onze de setembre la Triple Mala a
L'acte d'homenatge als representants dels nacionalismes peninsulars al Metropolitan Hotel .°. El miting de dilluns al Centre Autonomista de Dependents
en la unenimitat de cada nació. i de guerra, per-ara 1 per-des-,
L'enemic interior es el nostre prés. (Aplaudiments.)
La riostra pau, cosa aquell mot
problienta: Es 'referik noeamerit,
eerbi tant particular, vol dir,
a les simbbliquee ferides del
patriota Doinbrowski i pregunta alhora, pau i justicia. La nostra'
si les bales quo fertssin els guerra ha d'ésser una guerra;
nostres patriotes no vindrien per la llibertat. (Aplaudiments.)1
El senyor Rovira i Virgili
del nostre p'afs mateix. (Aplaubä saludant a tots -el que hartl
diments).
Nosaltres, cont a hornee som assistit a l'àpat,- especialment1
humils, perd com a catalana a les dones, que han d'eneorat. n
serie- orgullosos. Volem consti- jar-nos i ajudar-,nos a l'hora
tuir una triple Cianea peninau- del sacrifici.
Patriotes —din— quo si aval
lar, perb no Voleas ser nous
Bisrriarks. Bismark, traduit al ens hem reunit per conurtento-,
catalä, ja ha fracassat. No ve- rar la Ilibertat perdud'aj AMS
lera l'allanea per l'imperi, sine; aplegui hep aviat la Ilibertit rel'alianea per la llibertat, una conquerida. (Gran ovació.
aliança que ens uneixi, no sola hom, a peu dret, aclama l'ora-,
en els avantätges sinó en els dor,n i es canten els•"Segadoril
perjudicis, si n'hi han. (Aplau- en mig d'un entusiasme indes4.
criptible.)
diments).
S'alça a pariar,. tot
Reivindico per a nosaltres el
norn do u nacionalistes", tant senyor
bescantat. Es- clar que a França
EGUILEOR
i a Itàlia, per exemple, vol, dir director al'"Aberri". Pronuncia!
una cosa contrària al que defen- en étrzkera les seves primerea('
sem. No hem d'abandonar, pee), parearles i segueix, en castell
el nom. Tenia raó aquell repu- e l eme disours, explicant le;!blicà illustre que combatia el raons i l'abast del nacionallämal•
nom de "catalanistes" que y o- base. Els nostres cognoms,
nene donar-nos. Ilesa tinésser nostra tradició; els nostres cose+
"nacionalistas" de totes les pà- fume — diu
ene empenyen'
tries, sense tancar-nos en el a la revolta contra l'opressor.
nacionostre ellos- A Itälia, els
Qué hem de fer, essent coas
nalistes sen, només, italianis- sornesinó alear-nos contra l'Es,
tes; a França, francesistes. pany-a que ens oprimeix •
Nosaltres volem la llibertat de (Grans aplandiments-)
•
totes les pàtries del món.
Així com aquella torre de
Melles vegades nahe preocu- Babe/ va ässer desfeta amb
.
pat pensant en la red que ens aquella providencial confusió
vespre.
"El Patufet".
imposava l'hegemonia del poble de llengües, aixf la torre d'orEn el monument el senyor Folch i
castellà. Na fa gaires dies "Abc- gull i de injusticia que bastees,
Torres dirigí unes breus paraules,
Les des benderes
mi" publicava el mapa deis te- l'Estat espanyol eaurä per teofrenant
a l'invicte conseller els rams
Ahir onejaren a la façana del dels Pomells de Joventut de Camlu- rritoris de la Triple Aliança. A rra, al so de les nostres.11an:,Palau de la Generalitat la ban- nya.
les vores del mar es veuen les gites nacionals. sena alçat .
dera d'Espanya i la de Catalufaixes sotmeses; al centre, el
de la revolta contra el Les banderes feren atalante- st tres
nya. 'Per haver rebutjat l'As- vegadcs "davant l'estàtua de l'heroic país dominador. Veient aquest bandera
poble que ens domina. Aquest
la
Mancomunitat
sertiblea de la
mapa;
an
s'adora
que
a
les
gueovacions
del
de
les
mig
poble
que
no té altres terres.sinsii-,
en
màrtir,
proposició dele diputats d'-Ae- palie
rree defensives tenim l'inconve- estopes desolades- En traeres,.
i de visques i aplaudiments.
ció Catalann, t'oren hissades les
nient. de qué no hi hagi una car-les, atusa, dèiem: . eiern és
Es cantaren "Els Segadors" i els
banderes de dos deis pobles que Himnes
frontera coreó. Aexe. Va fer que possible que sigui aqui la me:
dels Pomells i dc Joventut.
lluiteren com enemies lanzo :de
en 1640 no trioraféssim junt que ens ' oprimeix. (Grana
acabé de parsenyor
Folch
Quan
e/
setembre de 1114.
amb Portugal-No obstant, en aplaudiments.)
Sembla d'as que la . bandera jan esclatà una Ilarga ovació.
una Muna ofeneiya, Ist nostra si,
-Vertirn aquf-a-fer una aliançal
haeia
renx_eseetMigets_deetete_ela_
.griel
ert.
del epsieedbiL Itda
tunal() geogräheä ens seria faen nombre de mes de 880.
internacional -de nobles que han
mer casal de Catalnnya . signi- Pomells
vorable.
(Aplaudiments.)
cTéeser
independents. Hem vist;
en
arribar
que
en
redEl mateix
fica que el catalans aePeptem
Se'ns ha arusat d'haver fin- COS.P9 grans, a Catalunya: la
rar-se, els l'amena foren aplaudidisel venciment. No seria aixi
gut mella part de culpa en la barbàrie d'una noticia criminal
s'hagués acceptat la proposició sims.
perdua de les nostres llibertats que no respecta l'altar d'un
de la minoria d'Acció Catalana.
SABADELL
per tal de no haver ajudat, ni màrtir, i remesen; patriótica. de
La bandera catalana, onejant
dia as, Sabadell commemorä Catalunya, iii Galicia, ni Euzka.2_
tot im noble. (Aplaudirnents.)'
de
la
Maneo-façana
sola a la
la data histórica anda una munió d'acel poble castellà quan perdia
Deis vulgui que quan tornerret•
munitat, hauria estafe ensems, tes dignes de la nostra ciutat i dels adi,Villalar
els
seus
"fueres".
Urt
a Catalunya no guera abraear4
la protesta contra l'opressió
en parlaren en vinents edicions.
quals
entalle
gloriós,
Ferrer
i
Sitges,
nos,
lliures ele braeos da carie..
quo sofrirn i l'esperança de llinque havia defensat diente el brav nes• (Gran ovacheicrits de "Go -e
Al matí la Rambla es veia tota anorar-nos-en. Qui pot dubtar que herida,
de molts balcons domilitar, l'any 1713, la guerra raEuzkadi".)
hauria representat malt millar massos penjant
de bandera catalana i onejant
contra Eepanya, dele que si no
El senyor
eis sentiment del nostre poa les entitate patribtiques d'aquell
värem ajudar als castellana a
ble?
SOUZA
panostra
la
bandera
de
la
miardar la seva llihertat,
Hauria significat, almenys, Passeig
eeeern, tampoc, en eanvi. Con- delegat de lea "Irmaedades de
alguna cosa. Que ara l'hissa- tria.
A la Casa de la Ciutat, des de priFala", de -Galicia, saluda tate
tribuir a eneorrar-la. Pot dirment de les sities banderes no meres hores del metí la bandera ca- se el mateix deis espanyols que els narionalistes, i evoca al
representa reS. L'una neutra- talana, hissada a la faeana de la pie- PA llençaven contra la nostra costat de Rafel Casanova la fililao l'altra, i no en queda més ea de Pi i Margall. i així mateix ene. pätria? (C/vació.)
gura heròica de Pardo da Cela,
que un t'Ad re.gust de provin- java el drap nacional a l'Acad è mia
Compara remeció de. les joFa alguna anys, uns homes
eialisme.
Católica i altres entitats patriätiques
Catalunya, seguint un cerní ventuts que aquest mate retien
De l'onze d setembre no en da Sabadell.
errat, van córrer Galicia i Euz- homenatge al màrtir amb'' la
commemorem la Buda entre
Durant tot el matí els ciutadans a kadi, PrOpagant l'Espanya gran. freda crueltat deis que vetllae
els exereits de dos, pobles que corrua reta cs traslladaren a Barce- Unes qüestions econbmiqueis, ven
per un ordre que elle eón •
el tenme ha" curat d'agermanar.
duent magnifies rama 1 corones -van rompre una arnistat, molt ele primers en troncar:- (Apia ne
Els catalans tá p ela vençuts i lona,
Casanova, notant-se
mas
eagrada,
que
tot
ebriagloriós
Rafel
al
.
diments.)
1
rom vençuts se'ns tracta. Fini- cona nodrides representacions i rotule - (Aplaudiments.)
Diu que se'n va de Catalunya
da la guerra armada, perdura Sinns d'entitats i agrupaments sabeFa
veritat
que
el
concert'ecoamb
la
satisfacció
de
veure
cota
l'estat de guerra moral.
prenien el tren per vetee nbmie china avantatges a Euz- s'abranda a casa //ostra el nto-e
Es vol res mes; il.lògic que dellenques
Onza al mártir de Catalunya.
baste per() perquè beta de eom- viment nacionalista, auxiliat
siommemorar la pérdint de la humea'essent d'escuelita:- una comissió de batre aquest trae-te'? Tot al mes conscientment pels que el entue
Ilibertat dun poble hissant la regidors
l'Alcalde
de
Sabadell,
que pedem fer és desitjar-los baten.
amb
bandera dt l'opressor? I bi ha
en nom de la ciutat al monoper a nosaltres. No ene sàpiguen
Que quan torneos a Catalme
qui pot ter-ho en non/ d'un in- ducal d'En
Casanova una grandiosa
greu eerts privilegie. Ene-era
rient
nya flill—poguem trobar-la
comprensible nacionalisme?
sanb
ur.a
ampla
IlaIit
havia
110
corona
de
flore
fa
50
anys
ben "rica I Alcem lea
Ei eenyoe Puig i Ca-da -tale pot
bascas. Tan' tdeleó fas aixi, avui banderes. Catalunya fl A pels eacsta'r content: la seva test- de eada.
en dial Tantetebó fos stist. (ata- talans, Euzkadi pels besare, Gae
be, a Catalunya la Galicia. Sen- líela pels gallOCS. 'j'erra rio-,
se soldats bascos, catalinas i va!" (Gran es
eis,-eues a
gallees, tuse quina gent feria
la guerra el rei d'Espanya?
El senxoe
(Gran °vació.)
ZAMORA
Treballern per fer la Triple
aliança peninsular. Soratres po- delegat gallee, llegeix uns ver.A
bles, indbrnit l'un, aspen l'Ore, sos tie Remen- Cabanillas ex&
dole i enyornelfs el tercer- Dole eón aplaudidissims.
1
El seuyer
1 enyoradts però amb una pordinar, un tereet.,interprelä
tessa
rom
Rosalia
de
Castro
que
LEIZAOLA
de
delegets
Lcs conirrencies
sica populer- deis tres països.
Presidien, junt amb En Rovira i deia "probe Galicia non debes— n le In Conmaió Nacionalieta
oaeionelistes
Virgili, els senyors Puig i Sais chamarte nunca española". Jo Basase, va. pronuncia", en enzEls representants del nacionalisi Leerideefiervera, d'Aecid Cata- us die, patriotes catalana, besi- kera, unes parattlee que van;
lana,-tels senyors Leizaotre Za- tos i gallees, en noin de la poe esser aeollides emú- eniasins'e
me català, base i gallee es reuniten a primera hora del matí per
mora, Sonsa. i altres represen- bra Catalunya i la pobre Gallcomenear la conferencia que té per tants ele Galicia i d'Euzkadi. Al eta i la pobre Euzkadi: no volVa assistir a l'acta un grep,
mal, per voluntat, de "espatadantzaris" que can-e
fi qn primer cansi d'impressions dafons,, darrera la titula presiden- gueu dir-vosApl
audirn
t
se)
e
spanyol
s.
(
i
uns hinmee nacienalistessmunt el qual s'editiquin actuacions
cial, hi havia les banderes naNo velero ésser el Piamont bases, i ballt, per fi, al .futlit
pactes definitius.
eionals. ríe Catalunya, Euzkadi
d'Espanya.
No
volem
ser-lui,
El
Ele greus esdeveniments retardade l'hotel algunes danses
Galicia.
Piamont tenla al derrera sen
ren i dificultaren , -l'acabament de la
del pafs que van presa' ese
A l'acabarnent
rill).al•
trossos d'una mateixa pätria. Es quise
Conferencia, la gisal es continué desl'admiraehl 1 l'aplandimeat
el
senyor
Leandre.
Cerparlat
prés de dinar finse a les darreres ho- vera, que ha donat comiste de pot ser Piernont de la ndlllia tothene.
nació, no Piament de la nació
res etel vespre en (lul se suspengul
diverses • adhesions rebudes, en- dele eltree. (Grano -afilandila sessió per continuar-la aquest
tre ellesla dele catalana de Lis- ments-)
rima
boa i la d'el iliari separatista
En proclamar l'amistat 'deis
La - poticia lomeo' en acole la le
base "Aberri".
4`acte del Metropolitan
Tot seguil s'ha alçat, en mig tres poble- que as eetmeixeis
tul% entre ells una senyarata
Aliit• , a la lisies n le la tarda, d'una fortnidable °vació, el se- aytti ET elimina Ofensiva i deA lea vuit del vespre no havia
fensiva no podeia dir que sial Metropolitull Hotel. va tenir nyor
guem eis Pobles mes semblante. ras minvat ni poc ni gaire
Boa l'àpat arnb que heetió CataA. ROVIRA 1 VIRGILI •
Ja ho ha sin En Nieolau d'01- ció al vedta it de l'estatua d'En Ra: lana bornenatjä els • delegats nat a fe/ Caaatiova. No cal dir que el tema.,
laerniennigoileal:Ispreertzt,neenixe 171 .ger ranelea'il,/
eionalistes 'el'Enzkadi i Galicia- el qual ha començat el seu dis- w
preferit de les converses girava •e
Assistiren a l'àpat uns 118() eo- cure fent ..ofrena _de l'ispett ala
feto ororreguts a asilemensals, entre els quals hl ha- delegats de -Galicia i d'Enzkaili i rerteinim ennul_ Ene agermana l'entorn dels Melignacsid
era general.
via nonihrosissimess representa- onmentant ss l ial earacteristie tambe norme l treesall i l'amor día i q ue la
Pee) es veo que ta noticia nat
In llibertat. A base d'això, hem
que no hi hagi difieultat en- l'adone irentitals naitionalistes
Catalunya 1 d'e feira. »sentid el llama de les tres natriena, eied abefee el- pee-iee-un petate de Tau teatava . pess CUATA der tez satisf«4
-.111

lee dues baniferes ha reeixit;
d'una manera brillant: Podrà
aiagir la resposta que hl ha donat Espanya, 'per mitjà de la
seva 'policia, al "memorial de
greuges" que llegf a l'AesemMea de la Mancomunitat.
rits i els detinguts.
Deeenganyi's el a p oyar . Puig
Pece moments abano, el diputat a
mume Pasqual Garcia (guàrdia
i Caciafale i amb ell els darrers
Corra senyor Rahola, tot i allegant
r.etrretat). Ferida l'e n.
fidels de. l'Espanya gran. No hi
Francesc Comes. de divuit anys, la seva investidura de parlamentad,
fa res .que de Catalunya surtin
passar pel
erlandina, 3. Ferida contusa. (Re- s'ha vist privat tambéade
veus
de germanor. Som vermuts
dit carrer i d'arribar la delegació.
--reas.)
i se'ns odia. Estem opresos i
nostres
s'avenDel
grog
d'alinee
Tremps
Pasqual,
de vint-i-Tomas
se'ns fa sentir. Els greuges que
En- -Massot i malgrat els precs
GUTS
tees anys, casat. Ferida contusa, (rie-- eä
rebem d'Espanya són,injustos,
respectuosos que dirigí al caporal
si l'agressió deis indi-- però són lògies. No es just, ni
Com
..,ervat)
manava les torees, no sols no
no los prou es !Ole, en canvi, contestar els
vidus
de
la
poljcia
Jaume Martí Segura, de vint-i-dos que
pasear sinó que en allegar
encara, mancava cli tractament greuges amb blincaments d'esanys, Arage 342. Ferida contusa. (Re- aconseguí
la seva condició de Conseller de la
inhumà del comIssari de la De- quena.
servat)
fas, greument injuriat pel
Ciutat,
legació del Passatge Ortigosa
Eduard Masada, de vint anys, solELS POMELLS
funcionad, en tale termes que
dit
per
arrodonir el quadro magntter. Tigre, u. Ferida contusa, (ReTenle els Pomells s'associaren d'uIi prengué el número i saben que
DISPENSARI
fic
i
glorieta
que
pot
apuntarservat.)
manera ben brillant a acsasenatge.
segurament portara l'assumpte als
Els lento eren duts a la delegació se amb la data d'ahir el cos de naA
.Crescencia Rosa Raspall, de int - i - Tribunals, per detentar el càrrec co
dos quarts de vuit oiren una
abans de dur-les a la casa de socors, policia.
Fleridablanca, 76. respectat per qui havia de fer-ho.
sis
a l'església de Sant Fern de
sense commoure's en veure'n alguns
No cal di r . que foren nom- missa
Ferida contusa. (Lleu.)
Puelles, amb l'assistència de nomdesagnant-se.
broses les famflies que allí va- les
Assumpció Prat Cebrià, de vint-i- UNA NOVA GESTA
pomellistes i de Ilurs
Es diu si alguno dels detinguts
ren -anar durant la tarda per brosissims
(Matra ans-s, soltera. Excitació nerhi havia ele senyors
DE LA POI.ICIA
foren posteriorment apallissats.
tal .d'interessar-se per indivi- Folch i També
viosa, atropellada per la multitud.
Torres i Serra i Ustrell, preTELEGRAMES DE PROTESTA dus que hom suposava detin- sident i secretad respectivament del
Un deis ferits sentí el significatiu
(Lleu.)
impuls dc conocer un mocador xop
guts.
Angel Castanyer, de vint-i-set anys,
Ha estat tramès el següent teleDirectori. Les noies colaren capotan
Se'ls tractà amb una desean- i els joves portaren a l'espatlla la
solter. domiciU Gavera civil. Contu- de sang al peu de l'espasa del cab- grama al ministre de la GovernaEl
mocaCasanova.
en
gent
que
En
Raid
impròpia
dill
sideració
sió heu.
cid:
barretina vermella.
es te per educada; ells Veten
Gerard Mufloz, guardia de segures dor estigué alli fins a les cinc de
"Esquerra Catalana protesta enèrEn finalitzar la Misas, en manifesquatre
hores,
nacap
de
.Al
per
"orden
superior"...
la
tarda.
anys,
ferida
lleu
cinc
trenta
era
set, de
gicament injust procedir guàrdia se- que
tacid que era molt vistosa, degut a
turalment, la pedida descobri aquell guretat en acte commemoratiu OnAls periodistes, si be ens esa la mä dreta.
blancor de tantes caputxetes i a
capàrem del tracto incorrecta la
Joaquim García Villaverde, de qua- trofeu de la sera gesta i resolgué - ze Setembre. El president, Isern
rajar de les barretines, els pomellisde treurel •n oficial de la policia
del que foren victimes alguna tes es dirigiren vers el monument, porsanta anys, polidia. Ferida contusa al
Dalmau."
avisé el cap de la guärdia 'urbana
farniliars deis detinguts, no ens tant prnp d'un centenar de banderes.
miele esquerre. (Lleu.)
DEL DIPUTAT SENYOR PERE
ion posible d'obtenir la relació Els presidio el Directori, i hi havia
Josep Maria Suns-ol Alguadé, de que cura de l'ordre. al peu (lel moRA
HOLA
consultant-ho
amb
el
qua].
nument,
d'aquests fine a les nou
(liman anys, salten Ferida contusa a
també les redaccions d'Amfora" i
ELS FERITS
• ee Guiu Soriano, de dissuit anys,
sr, Consell ele Cent. 97, pral. Vecontusa. (Reservat.)
joaquim Amigues Nadal, de divuit
:ays, solter, Anbau, ao. Ferida con-T. (Retervat)

Forella esquerra. Ruiz de Padró.

torre.

Claudi Fasceii Robert, de guinse'
arlYs, netter. Cerdenya, 248. Ferides
contuses al bree i espatlla. Pronistic
*reservat.
Artur Boada Esteve, de. trena dos
anys. Passeig de Sant Joan, 31 Contusió ares hematoma " a l'un esquerre.
fLieu.)
Tots aquests ferits foren curats pels
metes de la Casa de Socors doctore
Segur. Mantee i Coderc, ajudats pels
sinetges particular! doctore Solé i
Josep Maria Pein, Josep Maria Gi-erma i Leandre Cervera.
Molts d'altres ferits i eoritusos ir.ren-,çorats a les farmàcies prZeziracs.

DESPRES DE LES CARREGUES
Quan l'automòbil d'Acció Catalana,
amb eis senyors Rovira i Virgili, Massed i, Martí Esteva, arribé a la vora
del Monument a Rafel Casanova, lela
poc s- moments que havia estat do n a la càrrega salvatge. En altres auto
anaven diverses personan--mòlis
- ats d'Aceid Catalana i els remesen-,ets d'Euskadi i de Galicia. La mis
:arta indignació havia seguit les demostracions belliques de les forces de'
eavernador espanyol. Les dones i les
-iättnes no van l'asee respectades, fe,:das pels sabres de la policia. i ;a
gen, indefensa. comentava arnh
Ida la cruel agressió. Per terra jeien
barrets. moneder,, i calçat d'infanta i
.enyeretes, escampats en la reculada
Li multitud. No obstant, en ami. ar ja corona de la Triple Alianea..
escara hi•havia força gent a l'entoru
sie l'estatua. El, delegats van ésser
rebuts amh aplatuliments i aclamacions.
Els representante -d'Aceili Catalana
es dirigiren dr . seguida al dispeeari
je la Ronda de Sant Pere í al Mme
de policía del carrer d'Orrigam,-ter
per tal de veure els irrite i els cleringuts. A tot erren la poliele. grolle.
ra i brutal , impedí l'entrada dele rol ec-,:egants pepulars. Els senyors Ro, Virgili. Bofill i Mates, Mas_
Marti Esteve es dirigiren
seau'da al Gavera civil per. egotescar
euèreicament de tot el que sticee;a.
Ho fin el senyor Bofill i Mates. El
governader no llagué sind paraules
disfressada indiferencia i de compliment ofieial. Els atropells de. la nonas. les carregues brutals, les detene
dons arbitraries. els insults als repre-sentan's (Id noble, semhla que no han
rornmngut gens ni mica el represenms • del Coreen espanyol. Realment,
eCperar gane cosa mis.

Els detirguls
matei>: temps de l'agressió, la
deten ia eIs aenyors següents:
Josep Sahleris Gälves; Josep
ghamrmin; Francesc Sabata;
Franeese Scirribas Enroles; Joan
Díaz Mínguez: Anida Busquets Comelles; Pere Cibriä Roca; Antoni
Catä Simd; Jaume Borrull Torrents;
jpair Balaguer Serra; Lluís M. Baqué:, Alfred Figuera; Reman Ven. tara Mas-, Kanion Grosal; Marlan
Mareó Rosquillas: Jaume Santamslatía Maa; Agustí Jordana Marea];
fosep. M. Sunyol Agnadé;:.Ramon
SurinYach 011é; Artur Boada Esta-re; Emili Ifaranco Torres; Antoni
Mor Claudi Xamich Rosbé.
Josep Barriach Rovira. .
Ingressaren tots ella a. la delegacid- de policía del 'carrer d'Ortiesa.

Els senyors Rovira i Virgili, Masi Martí Esteve gid dirigiren,
despees d'anar a protestar al govern
eivg- Un. cord6 de policía, posat a

sois

l'entrada del careen impedí. amb
forma incorrectissima. l'entrada dels
representante I,' la cintas al dit carrer, però aquello intentaren novament arribar a la Delegació esmentada per conèixer quins eren els fe-

el cap de la . Comissió Organitzadora, resolgué negar-s'hi. Fou avisat el cos de bombees i també s'hi
negà. Llavors la policia feu un deis

seus movIments estratègies acordonant tot el monument i obligara a
fer-ne sortir el públic, i encarant-se

anda un bombee l'obligaren, sota
Merina de detenir-lo i empresonarIn, a menee l'esmentat Mocador -yermen de sang. El bombera /oreas, el
va treure.
EL

TESTIMONI

D'UN TRANSEUNT

Un dele ciutadans que han pree
senciat la' brutal escomesa, refereix
el que ha vist en els tercies segUelAs:
"En front del número 60 de la
Rodda de Sant Pece, dos individus
de la policia pegaven tan brutalment a un jove que a cada cap de
sabre qucia a terra, tornant sobre
eh seo cap en el tnoment que intentava aixecar-se; un -sacerdot ha procurat interposar-se inútilment a
aquesta gens inhumana, fins que de
poc en por ha pogut el jove ficar-se
di',ntre l'escala acompanyat dels corresponents cops de sabre, fins al
punt que un oficial del nefast cos
ha apartat el seu stibordinat en forma violenta.
Els que ho heno presencial, des
de l'autórnnibus de Sant Martí, hem
quedat esglaiats de tanta iniquitat
Si, senyor Director, li pot servir
aquest detall per a la informacid,
estigui segur de la seva autenticitat."

AMB EL. FUBLIC
DELE

AUTONINIBUS

La pnlicia obligava el públic que
ele antämnibus a baixar.
Amb els salines burxaven per. les
finestres d'aquests cobees, avisant
amb l'amabilitat" que honr pot suposar que el públic baixés. Vn cop

ocupava'

baix. els inieliços passatgers eren
agredits setnie consideraeio.

MES DETALLS
DE LES AGRESSIONS
Una senyora de Inés de 6o anys
que . anara amb un iniant de poza
edat, en fer-la descendir de l'autiannibus de forma tan salvatge es desmaiä, pela:, els policies, encegats. l'apallissaren roen als altres
LA CARREGA ARRIBA FINS
AL CARRER DE LES CORTS
CATALANES
A més a Inés deis carrers adiacents a la Mea, la càrrega de la
policia arribé fins a la Granele, atasbraut el paule entre el públic que a
aquella hora transitava per l'esmentat careen El públic, esverat, fugia,
essent víctima de l'apallissarnent general:
UNA FARMACIA ASSALTADA
La ¡aria de la policia ha esta: tan gran que entré áhduc a la
farmacia que En . Xavier Aragó
establerta a la Ronda de Sant Pare,
prop de la plaga n I'Urcniinaoria, i
detingué a guatee o cinc, cori respectant ni els . ferits.
LA POLICÍA PERSEGUEIX LA
MULTITUD FINS ALS ULTIMS
PISOS 1 TERRAT8
La gent, que en l'esverament
la fugida cercava el refugi de les
escales de les cases,'no trobä, tampoc seguretat perquè- da agente de
Verdee, creänt. el desordre, persegu ía et públic escales amura, revol-

ver'en 'me, arribant fine els terrats.

UN SENYOR ESPANYOL QUE
PROTESTA DE L'AGRESSIO
Un senyor espanyol que viatjava
en un autiamnibus, en essen obligat
a descendir del cotxe jutit amb els
altres passatgers, veient que la policia apallissava eis setas companys
de viatge que anaven baixant. per
evitar l'obsequi va recórrer al re-,
cord de la nacionalitat, i en tocar-li
a ell el torn exclamé: "Soy español,
yo soy español", però diuen que no
Ii valgué, i despees de la pallissa,
va afegir a l'exclamació: "Soy espafiol, liceo no hay derecho a hacer
esta salvajada'''.
ELS FERITS SON DUTS COM
A PRESOS A LA DELEGACIO
ABANS DE PORTAR-LOS AL

I Verá passä per alt els atropella
dels.'guärdies envere els infänte
i les senyoretes, no inere.ikent
aquesta conducta 'la mes' petita
reprovació. Si bé anuncié que
havia donat orden,- d'obrir un
expedient per depurar•I'actue-'
ció dele polioles, l'home ja devia preveure (pie serä per felicitar -tos.
LA POLICIA ES VENJA AMB
LES FAMILIES, DELS DETIN-

"Senyor President del Colmen de
Ministres. Madrid.—En sortir avui
de casa meva Mhe vist sorprès per
una multitud que fugia espaordida
davant una càrrega brutal de la
guardia de seguretat. Immediatament adreçat als qui guardaven les corones dipositades en el
monument de Casanova, per investigar el motiu de la furiosa escomesa; i mentre em donaven explicacions ha cstat arbiträriament detingut per un policia. vestit de maisä
i pistola en risa, un jove que hi havia allí.
En vista de l'ocorregut he decida de Visitar el delegat de policía
del carece d'Ortigosa, i un oficial,
acompanyat d'alguns agente, rifho
ha impedit, malgrat d'explicar-li el
mee propòsit i exhibir el carnet de

diputat.

Això palesa que els agents del
Govern, obeint una secreta consigna, estan disposats a no respectar
a Catalunya els drcts deis ciutadans
ni la consideració deguda als seus
repreSentants legítims.
Només em perfneto recordar a
V. E. que el general Prim va dir
un día que els catalans no som .da
la condició InI gos, que Ilepa la m'e
de qui li pega.—Pere Rehala, diputat a Corts."

AL. JUTJAT DE GUARDIA

Rapidament- anaren al Jutjat de
guardia En Vicens A. Ballestee, president de l'Associació Catalana de
Beneficencia, l'advocat i regidor En
Lluís Masson el diputat a Corts sényor Pla i Carreres, i monees altres
.personalitats.

DIU. EL. GOVERNADOR
El senyor Vera, governador
interi, es un borne que d'hablind mi es vol mai coinprornétre. Es una cosa rara que ell
sàpiga res del que ocurre, a la
riostra eiulat; isis seve -s infiere
reacions als„ Periodistes són
aquí
seltes;
sempre multe les
egS,
passa
Per() abur .11i(,iva . esteva tot
rieguitós i disgiietat; nosaltres
de /mil antuvi ene orejees que
el procedir de la polieia era la
causa del can ClinflAl. •
Res d'aleé; ei senyor Vera
tenia l'esperit: atorase-niat pele
exeeesos d'aqiiestaeloVentut catalana' que-no sap refrenar l'explació dels eens sentiments patriòtic.
_La Versió que donà el senyor
Vera del fet, edifieant. Falte
poe per assegurar que ele nacionalistes que retien 1 - bornenatge ale inärtire de la Ilibertat
Catalunya no fosein acusats
de vuigare, pistolero. '
CM' tote les agressions sortiren preeisament del que nosaltres considerävern paeffis;
grujo qu e remedia' davant las Lat ittittEn Casanova.
No havia passat res — parla
el Gevernader inferí — fina a
la una, hora en une romenearen
arribar sis dependents ale com p re (I) manifestant - se sorollosament i voleiant una bandera "que yo no - quiero suponer
Subversiva, aunque no s6 qu6
significa", i llençant morís a
' tort 1-a dret.
ele seny, -c;- Vera espurnejaven en parlar co la
"madre patria"; la Dolida donä
duseavegeflee (?) tres Loes d'a_
tenel6 per disecare la Multitud
cada volta mes amenaeado-i
ra N).
'Naturalment, que) 'ol senyor

L'apat en honor dels Delegats d'Euzkadi i Galicia

s .' imeeres, g .dg setembre
deSprés de la seva gesta d'abans i
a Ilota !mentada, amh el pretext
que el cant deis Sqgadors molestava
al veinat, sense que ningú s'adonés
de cap avis ni advertiment previ,
e 'abalançà tic nou contra els reunits. Ningú Odia esperar-sito i la
confusió fou gran.
La fúria amb que terco irrupció
els agents de la policía queda paleeatia amb els nombrases Ceras i contusionats que hagueren d'ésaer au>dilata al dispensad i farmàcies veïnes.
Entre els primers hi ha una senyoreta, i és que la galanteria policíaca no satura ni davant d'una
dona indefensa!
En la confusió s'oiren quatre dispars que la noticia pretén que altaven contra ella; en eanvi, la versiO
n'és .autoritzada és que 1 arma es
dispara a alguna agents de la policia.
Es practiearen sis detencions; entre els detinguts hi ha un jove espanyol de naixença, el qual fa pocs
dies que es troba a Barcelona i que
DO miren gairebé gens ei català.

ELS FERITS
A eonseqüencia d'aquesta nora sterei'sia baguerea d'esser auxiliats al
penaari:
Agnstt Vilajoana • Carbonell, de 21
anys. del comerç. vol de Bad 'luna: presentara contusió al tarax, de pronestie
reservat.
Lluís Batlle, de 13 saya, nieehnic,
erosions i contusions als dos br teas;
Ilen.
Anna Radia Valles, de Ti anys, soltera, depgndenta. fractura complicada als ;lita de la mis esquerra; greu.
traben Carreny, de 32 anys. ferida
incisa a les orelies; pronòstic reservas,

Joan Mir, de 19 suya del comere , ferida a la regie-angle maxilar; reservat.
Valentf Albert, de 17 etlyS, del comere, ferida incisa a la regie frontal
e la ml esquerra; reservat.
Dionfa Través Serra, de 27 /tuya ferida incisa a la regló eseapular dreta
i contusions diverses; reservat.
Basili Hervàs, de 33 saya ferides a
la palma de la ma dreta; Heu.

Franeeati alarselléi 3 l la gar, de Ti
saya 'forida incisa a la regle frontal
lleu.
Albert Boces Paeade 20 anys, del
comere. ferblea Al eoli,gioquerre j regio
e,
pas- l etal ; neta
MES DETINGUTS
Per acreditar una vegada Inés el
seu zel, la noticia practica ,sis detencions. A primeres hores de- te 1dt foren trasl adats al jutjat de gMärdia, i
són els següents: Màxim Larrosa
Catnpos, 33 anys, de Saragossa; Caries jacas. de 78 anys; Nicanar Carrera, de 77 anys; Francesc Marsellés,
de 24 ateas; Angel Est : vill Abelló. de
1 4 anys; Enric Tarragona SAnchez,
de 17 e.eS.
L'OFENSIVA CONTRA LES
CORONES
Pel que es veu. no estaven encara
sadollats els policies; multes ae les
corones i raros estesos al voltant
'l'estatua d'En Casanova timen destruídes.
• La milicia pretett que això ho prodeinen eh mateixos manifestants e:1
dispersar-se. i es dona la casualitat
que fins les corones penjades a dalt
foren objec:e del saqueig i de la fúrla
destructora que ahir regnä.
Se'ns din que a poc d'haver-se iniciat "casualment" un incendi a algones de les carones passà el cap de policia que obligà a què fos apagat.
Hom observä que les corceles de la
Mancomunitat. de l'Ajuntament i d'altres entitats jeien destrossades 'per
terra.
Corn a simbol de la gran victòria
policiaca lti hachen es capells, mocadors i nitres penyores que la gent 17a..
via deixat e/1 la confusió.
LA

srroAclo DELS DETINe
GUTS

ots els detinguts quedaren al
Palau de Justicia e disposició
del Jutjat de Guàrdia, que bu
era el de l'Hospital, secretaria
lt ins; a l'hora de tancar
es procedia a l'interrogatori

tots ells.

'ida per agrandar ¡'amor' pittribtie dels catalans. Aquestes
manifestacions surten del cm/
del mostré poblé coas flors de
Sang i d'esperança. L'esperanç a ens fa alotar l'espa g a calas/da de Itatel Caaanova•per redreearla, -neta., dreta, brillant
1 Victoriosa.. .1platiclinneni.O.)
El nostre noble té vives les
arrels clavades a la terra maro. El temps pot canviar les
coses passatgeres, no les essendais; pot Canviar el' Vestit, perel no Vänizna; canvia l'arma
que la mä er9punya: no el sentiment que mena el braç. El Rei
Jaurne, al segle XIII, deja que
el noble castellä . era de suelta
ufana i orgullós. Segles clespres
es repetirla el mateix.
. • Jo veig els mariners de Roger de Llúria arrossegant pel
mar lessbanderes vençudes;
veig els almogàvers 'de Rugen
de Flor .vivint epopeia. Els
admiro, pela/ maniono que són
figures d'altre temps, que ja
han passat. Però alta que atavaren 1 defensaven els segasteis.
de 10IÓ i els menestrals de
el ntateix que ataquen
1714.

i clefensen els patriotes d'avui.
Aixt, si: : no falsifiquen/ la bistbria. No creem històries //lentideres. Al 6i0 i el 1714 no
tot eren catalans dignes. Es
trist saber-ho, pela/ ea) saberho. Sind hl havia dues Espanyes, que mai no han existit,
lii havia en canvi dues Catalunyes. Els separatistes de 164O
van haver d'enganyar el noble
per dur-lo per bon cansí. I a
1714, mentre Barcelona resislia, les nitres ciutats catalanes
fugien d'una en una. 1 a Barcelona matear el brae eelesiästic es rendia i el brae noble es
dividia 1 capitulava a la fi. Quedava flamea el baix poble i
aquest tot sol, digne, fort; contra tots va defensa'. la 'libestal de Catalunya. (Gran ovacid.)

.

Malts d'aquells limes de
1714 eren el que avui en diem
regionalistes ,
'renten
l'enemic a l ni ä irna. Nornes cal

recordar aquella protesta que
va segellar la caiguda de Barcelona. La pietat patriótica l'ha
l'aguda de mutilar. Aquella protesta no era una apetia .ció, sind
una justiffeoció de coro .havien
La commemoració de 1714
Discursos dels senyors de rendir-se. La tara Inés grosd'aquell doeument era a les
Quintana, Maca i Rovira i Virgili -:- La Triple Aliança sa
paraules que (linee: "Quedant
esclaus, junt arab els altres espeninsular -:- Enorm e entusiasme patriòtic
panyols". I afegia que havien
" a la Tila mes tard de les
Consell de Cent acabaven a les 'Infla!: per la Ilibertat de tota
deu, que era l'hora anunciada, muralles assaltades per les tra- Espanya. No, els espanyols no
va tenir lloc al Centre Autonopes del Duc de Bersyick, tenyivan quedar esclaus junt amb
mista de Dependents de Co- des amb la sang ste'Rafel Canosaltres, sinó que van envairmere l miting patriòtic en sanova. Era la impotencia, la
nos amb Ilur esperit.
commemoració de la pèrdua de debilitat, el que desfeia la naEs una invasia que encara
les Ilibertats nacionals de Cadó. Es que no bi 'savia nació. dura. IteCordern el gest i la fitalunva. Ya presidir Pacte el Castella ehavia fet senyora de - gura de Dombrowski, cl patriosenyor Faust Casals, acom- nosaltres. Catalunya era una ta polonès, que poden ser-nos
panyat "dels oradors senyors fa nt acote.
exemplars. Aquest patriota, que
Quintana, Macià i Virgili, del
D'aixó ja ten donaven comp"Parenia no es marta:
conseller de la Mancomunitat te aquells patriotes l'any 1713. P er la torea latem perduda, per
senyor Rosnä Sol i ltres distin- Demà nosaltres irem a dur al la torea Piteas de recobrar",
gides personalitats.
seu fossar branques de llorer i duia al coa tres bales simba/liEl saló del Centre era atade roure; ne ens deixem endur
gues, una de russa, una dalepelt fins a vessar d'una enorme peras massa del sentiment. manya, una d'austriaca, que
multitud, que esperava els par- Aprenguem les ensenyances d'aesqueixaven la seva carn com
laments dels illustres oradors quella desteta, encara que si- la de Polónia trossejada. El panacionalistes amb una gran ex- guin dures.
triota polonés no havia estat
peetació. Un cop obert l'acte
Fa guatee anys, catalans, que ferit, peris, per cap bala polopel senyor Faust Casals, el En Bofill deia que el nostre na- nesa. Estem segurs, de no tropresident de la Secció de Pro- cionalisme era integral, incon- bar-nos, quan vingues l'alçapaganda del Centre va pronundicionat, absolut. To t ha can- ment, amb bales d'altres cataciar unes breus paraules as- vial. En ale sagrat d'inde.penlans? (Ovació.)
: senyalant el grandiós èxit que dentisme crema l'anima del
Per ataja us demano que fern
la patriótica l'esta tenia en- Ilustre pohle. (Aplaudiments.)
el -vot de vencer l'enemic integuany. 'Va remarcar el gran
Però nosaltres, en plantejar rior. Irlanda no n'ha tingut,
nombre d'entitats nacionalisles solucioné del plet de la lli- perque l'Ulster no es irlarplas.
tes catalanes de l'estranger .que bertat de Catalunya hern de
Avui tenim els gallees 1 els
s'han adherit als actos de ¡'un- desenga.nyar-nos: No ens vin- bascas entre nosaltres, jo els
g e de setembre: El Casal Ca- drà cona una gràcia. NO Ii est asaludo a tata. Tets plegats hern
talà de Nova York, els de l'Ha- r a, be a Pliereu de Felip V, de de !multar per la nostra respecS vana, Santiago, Guantänamo, coneedir-la. Haurem d'errabastiva illibertat nacional. DexeiuBuenos Aires, Perpinyà, Va- sar-la. Cal, abans desfermar la
me que acahi les meses paranlencia i un sens fi de centres ventada, proclamar la paraula les amb el
darrer paritgrat del
• de tot arreu del món. Els Ajun- viva de la Ilibertal.. Cal espedocument (In c sotmetrem
tantents de Catalunya tambe rar que fruitin les Havors. Al a Paprovació
dels representants
s'han adherit a /a fusta amb costal d'aquestes llavors cal de les tres nacions peninsulars:
mes_ gran nombre que mai. Es- edificar un Govern, una fórmu"Jurem ajuntar les veus
menta finalment l'adhesid d'En la legislativa, ereant, iota la el clam de justicia, en la proRufa' Pelayo, que es acollida mäquina del nostra futur Espaganda. unir els nostres bra
amb forts aplaudirnents i ex- tat. ((lrans aplaudiments.)
ços a la imita, i si cal barrepressa l'aspiració de la ComisAixò no san ,pas visions poli- jar la sang en el saeritiel." (El
sha organitzadora perque la tes- tiques. Ara mateix fa pocs dies
públic, a peu dret, tributa a
ta de l'eme de setembre
eL president de la alancomuni- l' ( t ra do r liii a Ova ció I a rg u j o si• vingui cada segada mes unäni- tat, al Parlament de Catalunya, nta, aclaman!. Acció Catalana
i
Inc.
ens retreta la falta de catalani- la 1W ria.)
El senyor Casals demana un tat dels obrers. Penseu en els
El poeta JOSEP MARIA DE
aplaudiment pel delegat de les cabrera, penseu en els pobles, SACIARRA va llegir la seva insirmandades da Fa/a, .senyor els quals na han eaeoltat enca- pirada poesia titulada
"La
Frederic Zamora, que es a l'es- ra la sagrada paraula. Eseam- Campana de
Sant Ilunorat"
eenari. El públic esclata en una pern-la per tot ,arreu.
(1714), que reproduirem a la
forta ovació i visques a GaliEls republicans nacionalistes nostra edició d'ahir. Va , suscicia. Tot seguit fa lis de la pavolem dur Catalunya a la seva tar una gran evadí) del públie.
raula el senyor
plena llibertat sense limitaEl dadital senyor

Et MITING DEL CENTRE DE DEPENENTS
-:-

ALBERT DE QUINTANA
_el qual con:lene:a dient que pot - .
ser aquesta nit aerls pers tots
coneeptes memorable. Us enganyarfem-si en fer un juran-len
sobre la -lamba deis heralis 'de
171.4 no etercissirn les obligadone de la crítica per vente
con' l'oren perdudes les 'Up efats de Catalunya, ensorrades
sota la prosa venjativa del. Decrea de Nova Planta.
. No era pes .1a Catalunya del
primer ten- del segle xviri una
-Catalunya gloriosa, la Catalunya de les jornades -virils del
Corpus de Sang. Era 'una Catalunya Maneada d'esperit naciOnal massa interessada per
les «Jets de l'Espanya gran.
que prenia partida a favor de. la
-casa 'd'Austria contra la casa
d'Anjou. Era dividisla
plena
d'egoismes, en el con mateix

Baecelona 116 hi havia unanimiUS$ pat r i a/t i r a. Catalans gua-rivale a la influencia opresaora
eslaven disposats a obrar Ins
orteb a Vendaje. Aquelles deWatilina .qtle CISSaaiteaven al

eions, eont els anties federals.
Peras després d'aquesta Iliber-

hit que tara la ?lastra patria?
Davant dol a nostres ulls s'obre
sn ideal Ilunyä d'utopia. Si a
Iota els nobles s'ericen la ma...
teixa flama que en el nostre,
com no 11(!lfl de tetan' l'ideal del
pacte?. Nosaltres no volem saber amb qui paulare)» ni quan.
Víctor Hugo va dir que llame
era un punt que atainea amb
cines ales: alcor i el pensamonl.
L'amor del nostre cor és el pacte federal. El nosire pensament
lambe.
Ara tot just el en litt gaisnireQuen sigui tot Catalunya la
que crerni d'aquest tac, l'estrella davallarä a la lerra i el cenit
resalandirä rIo les foguerek que
cantin la 'liberta t. de la nostaa
terra. (Gran ovada.)
'TU seguit fa I.1.5 de la pamula
EN ROVIRA I VIIROILI
Agliesla commemoració
l'onze de Setembre, diu
ells
prova un (muera d'opinió. Bas, ta tusa _simple usaldfeLa de la po-

FRANCESC RUCIA
>és acouhit amb
aplaudimeras.

Catalans — cliu—, nosaltres,

els aeparatistes, no N• eierfl en
aquesta vetllada altra cosa que
reconeixement a aquells bornes
que van Saber morir per la
p ostra llibertat. Ells han aconseguit, alai, Sa unanimitat admirativa de Catalunya. Dos
eents anys deapres de la Calanda de Barcelona, el poble de
Belgiea dernoetrava el mateix
sentirnent de dignitat, oposants
ce a que l'invasor aulles Ilur
territori. La sang vessada no ha
eatal mai infructuosa.
Cataluns-a no ha lingut mai
una oriental/Id tan bona corn la
d'avui, respecte al seu esdeve-

niclers
M 1714, Catalutiya Iluitava a
favor d'una iinaslia estrangera
que prennelia respectan -li els
seus privilegis. Avui huila iturneS per la seca pleuitud nado;
nal..

ELS DELECIAT8 Detettatir
qu e han arriba t a Barcelona fa
poca estona, apareixen a l'eseetiari i s'assetien a la presi-

clenti.
L'ovació amb que hom els
acuil ds enorme. Els visques i
les . aelaniaciens duren 'Riega
estoma.
El senyor Macla repren el seu
diseurs expressant la coincidencia que uneix lots els nacionalistes en un mateix arthel
de Illibertat incondicionada...
L'orador, per ò , assenyala les
diferencie's que, separen el seu
grua dels nitres. ,
Diu, entre 'Filtres coses, que
no es lant urgent nacionalitzar
Catalunya cosa preparar de seguida paleament,
El senyor Maeiä explica el
sen ideal d'Estat eatalä. Elegtrem, un cop fet tal cena necio/tallista, un Parlament eatalä,
instaurarem un Govern que
pugui resoldre els p ostres pro-

blernes. (Aplaudiments.)
La tasca 'deis nacionalistes
catalans ha sPesser organitzar.
Si quan va venir la desfeta
d'Amista' haguessim eStat . preparats hauriem pogut aprofitar-nos-en.
Demana la formació d'un
front únic nacionalista, i la
concessió deas drets justos dels
obrers.
No valdría—din—que passés
allb de 1640, quart un conseller,
al cerner del Rec, acusava un
obrer de no prendre part a la
lluita. "Dóna'ns pa—digué l'obrer—i ens batrern".
Sosté que mentre no s'organitzi una torea que doni la
cara a l i etlerrlic no pedreas dir:
"Ara, prou. La Ilibertat es riostra".
Saluda cls bases i els gallees
i anuncia que demä no podrä
signar les bases de la Triple
Aliança per haver rebut massa
tard la invitació j l'avantprojecte del pacte.
Dernana als seus que no Unruin impaviancia; compta al ganes aventures dissortades del
Marro° i acaba prociantant novament la neeessilat tIe eonstiluir desseguida un Fetal eatalä. (Grans aplaudiments.)
Abans de donar per acaba(
lacio. van pronunciar brsus
paraules en base i en gallee els
senyors Mies de Gallästeg,ui,
president de la Joventut Nacionalista Basca, i al senyor Ere(leche Zamora, representant de
les "Irmandades da Fala".
El senyor

EL1ES DE OALLASTEuUl
va dir que, a despit de no ser
compres, pactada al pablie
la seva Ilengue euzkera . per TIC
voler emprar la del miserable
opressor. Saluda tots els nacionalistes, i aeabä dient que
desitjava una Catalunya lliure pesque n'es digna pel seu valor.

De

!olida d'o fraifin 8ffib un
iro
SET FERITS
Ahir va ocórrer un nou accident
en un dels pas.sos a nivell que tant
abunden a la nostra ciutat. El tren
que surt de l'estació de al. S. A. a
les 7' 10 , cap a Masnou, acabava de
franquejar el pas a tiivell que hi ha
sota el Pont de la Marítima; el
trantvia de la linia del Poble Nou,
sens dulac per haver-se trencat tut
dels frena arrancà la marxa amb
tanta empenta que va rompre la
cadena del guarda-barrera i anä a
estrellar-se contra el darrer cotxe
del tren.
La topada fon violenta i com que
el tramvia anava quasi tot ple, hom
cregué, en principi, que haría ocorregut una gran catástrofe.
Sortosament no revestí la gravetat que en els primers mamelas slavia dit; al lloc del leí es presentaren
l'alcalde i altres autoritats.
Resultaren ferits, essent auxiliats
als diversos dispensaris:
Joan Ventura Massagué; 47 anys,

earritaire, ferides greus.
Francesc Roldan Maten, 38 anys,
jornaler, ferida contusa parietal dreta i regió occipital oliul, reservat.
Ertaidiga Vila Vidal, 3 0 anys, soltera, ferides a l'espatlla, genoll i a
la cama dreta, Ileu.
Albert Roig Pellicer, 15 anys, esedema; fcrides al braç i al costat;
pronòstic reservat.
Miguel Fonell Soler, 36 anys, jornaler; tenida al colze esquerre; lleu.
Huís Mora Pérez, nimia de seguretat; lleu.
- Joacp Pérez- Gracia, tramviaire;
ferides al peu drct; Ileu.
El conductor, el nom del qual s'ignora, queda detingut.
Els dos ferits primen van ésser
traslladats a l'Hospital Clínic; els
lestant$, a llurs donlieilis.

Catalunya

RUB1
Una querella per InJúries

Donatiu

AqUek -s .s—paraules, que el senyor Massól:Llaaersa va trametre tot seguits traduldeS . al, eatalä, al públic. van esser fortamera aplandides.
El- senyor
FREDERIC ZAMORA
saludäsels assistents a Pacte,
en un brsu i inspirat diSCU1'3.
Ofen i l'ajut dels gallees i demanä. en eanvi, el de Catalunya. Cita uns versos pan/Saltes
de Braflas molt significativa . i
attaba ericlanf: Visert Catalunya
n ceibe! Vises'.
ceibet. Tetía a_noSal (Ovació.)
El seir/or FAUST CASALS
&Sita per arahat Pacte.
El públie exterioritza grans
manifestacions d'en tus iasme.
Tothom, a peu dret, canta sis
' Segada-tes'', Les adamacions
stweeeixen, eixordadores. Horn
desfila ortlettaditment sota els
ulls vigilante cis l'enorme torea
de noticia que esperava a la
Rambla la sortida de la gent.

En la sessió de l'Ajuntatnent l'alcalde comunica' que degut a diverses
gestions tetes prop del propietari de
"Can Cabanyes" aquest senyor cedeix
al poble un tros de terreny de 70,000
paras quadrats per ésser destinats
a l'aixamplament de la plaça del
Dr. Pearson.
—Al jutjat d'aquesta vila ha tingut
lloc un acte de conciliac'ó entre En
Joan Monmany Batik d'aquesta població i En Ramon Ratés, propietari del
bar Bullidor, amb rotiu d'haver nnblicat aquest no artick eii . el periódic
local La Lluiti, que el sefiyor Monmany cregué injuriós per a ell. Per
no haver-hi avinenes, sentida que !a
cosa fanä objecte a una querella criminal.
—Han cstat aprovats per la Superioritat els cumples municipals (Vaquesta vi ta corresponents a l'any 194 - 22.
—Per aquests dies l'Agrupació &amätica Santiago Rossinyol. anuncia el
seu benefici. que t'ndra lloc al tcatre
del Centre Democrátic Republica, un
representara l'obra Don Joan dc Serral:onga, sota la direcció dEi Joscp
i prenent-hi part l'actriu senyo•
reta , Maria Oliva.
—Durant el passat mes d'agost han
estas inscrits al Registre Civ:I de Rubí 13 naixements, 5 defuneions i 3

matrimonis.
—El Centre Excursionista de la Joventut Nacionalista ha organitzat per
aquestes festes una anada al Montseuy
on passaran dos Mes,
L'estnentat centre. per al da 16. ha
organitzat l'excursió per assistir a la
1V Excursió conectiva a Sant Celoni,
essent molts els inscrits.
GAVA
Un automabil s'estimva
Un automebil •ontiiiint 1111 111111 rili10.
ni s'estiala a bis costes de Garrea
sanan' els do a oeupauts ferides de
consideren:la
Pare;; portats aquí per ea altre
eutots:òbi I,

POEDATA DE DELILVEHI
La fasta mejor
La testa majar d'aqueSt noble s'ha
disting't eguany pel tau caracter netament cata'anista. essent un dels nobles de la comarca del Pallars en que
ami) mes isisansa
deseasudjat res-

••
perit nacionalista integral, sobretot
després de la -visita deis hornos d'Acció Catalana..
Se celebraren nombrosos mies i es
clogué la festa atub una gran cercavila tocata la nuia ica ds "Segadors"
chorejats per la gra/1 gernació que els
acompanyava, portant al davant la nostra senyera, que fou v:torejada pels
carrero d'aquesta catalanisima vila.
L'envelat eslava tot guama amb
banderes catalanes.
Contribuiren a l'animació (le la festa moho joves dels pobles comarcans
per caneiar impresions sobre els darrers esdeveniments. sobretot les campanyes d'Acei6 Aatalana. regnant gran
entusiasme ami) motin de la promesa
de la fundació ¡inmediata d'una escola catalana en aquest poble.
Felicitem als amics Agustí Batalla i
Francesc Sanmartí. organitzadors de
tan bella festa. i que continuin l'obra
que han emprès de cata l attitzar totallitem el noble,
SANT QUIRZE DE BESORA
Un fogainer greument ferit
En entrar a un dels IMICis de Ripoll, el fogainer del tren corren tingué la desgräcia de sofrir diversos
cops cine el deixaren greument ferit,
puix el metges li apreciaren probable
fractura del crani.
Quedó a l'Hospital (raque Ata vilo,
continuant el tren la seva marxa
un retard de quaranta cinc minuts.

derr. 1 de la 1. de Teirassl;
dor lifirorta i Dernat J4,sa.; Sladeent de
Dependents de Silatilell; Pere Olivella
1 Frene Mareet; ,Ceutre del Comiere
i de la I. de Beim II. Mestres h Benet Alsina; Centré A. de D. de Barcelona; David Ferrarons i R. eafolst;
Cali) Ultramarina da '1371-eelMaa;
Hernimdez; N. Sureda t ..Amand DomInguez ; Centre A. de D. de) C. i
la I. de Manresa; E. Cases i .
ménez ; IJiga de Corre-loes i Representaras de Becelona: It. Marine i
Roca; Centre de D. del C. 1 de la I.
Che Lleyda; Josep 31. 31orante i Ureacese Terrafeta; Centre de D. del C. i
de la I. de Valls; llaman Gira j ;Toser,
31. Botnet; -Centre de I). del C. i de
la I. de Matare; J . Vidal.
El senyor Domfuguez presenta la següent candidatura, que slaccepta per
unanimitat: President, S. >Droga, de
Termas; Beeretari. Jomep Valldeptiras, de Sabadell ; vo t-als; tu. Farraroas, de Barcelona; Nartits Suretla, de
treelona, i R. Mestres. de Reas.
El senyor Vilarasau prega a tots ele
delegats que reetananin a Ilnrs entitats
que no demorin els P agullents dele seus
euntingents.
Ilegeix una docuEl srlilvo r
mentada memada de lis tasques realazados i de lee que la Fetleracia
en estudi. T.Imbe cinta comide de lea
adhesions rebudes de l'estranger. que
seta: Me. Leville, de C. G. d'Empleats
de Burdeus; 3Ir. Boismon. de la F. N.
d'Empleats de Franca; 3Ir. Fouquet.
cap de Serveis Cooperatius del Hure
Internaeional de Ginebra i del 50tan general de la Federacie d'empleats
te-enies d'Amsterdam, mereixent ambdues. coses aplautliments de l'Assen,
bis/.
El mateix senyor Rieard llegeix els
raports Atte presenten a l'Assemblea,
qual se susp'eu per recotnenear les sestee tasques a la nit.

Segona reunió
Ce/menea a les deu de la venia, amb.
la diseussiú dels raports segilents:

Jornada de vuit

horas

Demanen el compliment d'aquesta
Ilei els Centres de aleyda, :Menease,.
Matara. Tarrtgona, Roes, Valls i Unió
faltramarina de Barcelona.
S'entaula una discussió sobre equest
assumpte, acordant-se la següent con(ansia: Cada entitat d'una intoli tat
on no es compleixi la llei de vuit Sores farh les oportunes gestions .per
aeonseguir el gen compliment i en (ata
(le no aeouseguir-ho per llur esfore
la Federada ajudare amb l ates les se.
7es forres tan justa demanda.,

Descans dominical
Es burlat el que la ha legislat sobre el descaso dominical en les nublaGens de alauresa,Tarragona, Valls, i
Unió Ultramarina de Barcelona, encara que en itiolts casos es &giut a
l'espoeial idiosineriteia del tnauax dependent i a la seca falta d'espera, que
fan impossible tota fiseditzaeie en
ebligar el cumplan:a:1u del repas dominical.
Ting.Uts en (entinte aquests :Mecedents, s'acorda que cada entina procuri obtenir enmplimeut, ja sigui
per mitjh ile l'Instilut de It. S. o eleManant l'ajut a la I leileraeie en el cas
que no assoleixi el onnplimeta d'aquestt llei.

Mercats 1 Fires en diumenge
Raen d'internat
Se celebren encara a Valla 1,1eyda,
Matare i Manresa. S'acorde que cada
cintita afeetada fati au estudi de les
fires i mereats per saber els que saa
concedas ii er Rejal ordre i els que sea
tradietonals. per poder la Uederacie
demanar l'abolició entquests derives.

Regim de vacances
' Reclamet, la desaptaitie cle
rheim d'interuat la Unie Ultramarina de Barcelona h els ...entres de Ideyda, Manresa, Valls i 3latare. flott pres tIc lletigera diseussió co pren l'acord de fer una intensa campanya per
obteuir tala Ilei que aboleixi aquest
eaelm i alelare aixa s'oloingui.
procurar per Sets els initjans pogsibles
el compliment do va legisl ts en aquel,
ta qüestió.

Augment de sou
A L'areelona el tenen conceda per
acard ele la Comissie 7t1 irla del rl're-

ball. per?, roas sigui que no 515 extens
als viatjants, el Cread ile Correders
i Viuditas del C'entre «le Dependents
de Barcelona presenta a la eansideraeiú
l'Assemblea ttquest desig.
s'atorda &tu linar quinar elles coa/
a mtnicutim de vaeanees rada cuy,
s'aprocen aleros proposleions solare
settnan ¡Inglesa h Motnissions mistes. i
auement de b011.
1 1 01161 l'avaneat de l'hora ,e emanan
l'Assetublea.

sin

Tercera reunió
Associació de /a dependencia

VALENCIA
Vaga per solidaritat
Ela tüllM Po ,1; 0(41:11. 1,1 en vaga,
per solidaritat aMh el albo de tratasportS. L'atar (-ornaréis 1 l(5) olirers.

Coa:enea u les deu lleh metí del dinmenee.
En limites estudies saaprova la propasiela deis delegats de Tarraeoua, enenininatla n fer una extensa eampuma
prepagauda per infiltrar als
pentlents d'arrea de Cautiun;. a l'yapelii d'asson al . la.

TERRASSA
111 Assemblea de la Federaoló de

Reorganització del portaveu
"Llulta"

epDendents de Catalunya
Primera reGnió
A lea set del VII,Pre dissalne passat i al local del c. de D. del C. i de
lit I. de Terrassa Migué lloc Pacte
d'obertura de la III AasemLlea de la
rederacia de I). de eataystuya, mesh
tlint 'el president del Consell Esetatia
tic 1 i Federaeia, hin ;fosen nieart,
a eonipauyat dele altres /timbres dl roehu y .
Sanea. 'l'hermana Vives,
Sales. aliret f reata,
Acto varuit tirtatie lloc el Iliurament
(le credenials dels delegats lee diferents entinas. que 011
Gremi de Viatjants de Barcelona' ; Sra
J. Cvaina i J. álallol;
,. Centre ,de .D.

De:mires de Ilota aettat tig pren
cord de que tot depentlent afiliat ve
obligal a Asser attbserlptor
la". minalant-se la reorganitz tele del
rCgitn d'aquest t'irgan de 1,1'0),w-2:Inda.

Agrupacions comarcals
S'aproc t una proptasieie Mas delegats de Sabadell. inte deeitleir:
Primer.—Que
Comil¿i Exemitin
de 1,1 Federaría dintre el tormini de
alease a ,anptar des del die* 30 de
elembre, realitzi ein treballe, necesatris,
i que es troben essrnyalat en el, Es.
tatute, per constituir lote aquella
agruliamenth emuureah., que e, troble
ca eondieuius de crear-se.
segoa.--Cjue lea sassoslauions que

Té'

Teaklñ

cniimapdx-fti Tagrupament70.

itlia.'4r ;Tejí.;
elttítéliamt en,lidte»l4e;if..47guainemutr:
les instrueeions
Camita
-dostit:itqualt'aregrze nat

wetten

Que a
compt Ir des del din 30 de setembra

quedi legalinent tenstituit el Consel!
Federal "Tacotal a lee finalitats que determinen ele Eatatute.
Quart. Que el Comith Ereentiu
immetliatatnent que sh-min complinientats tela anteriors dieords rom enei una
constant actuttele prop dels ag rupamento comarcals cotas-timas pergire •
realitzin reguiannent les finalitats que
els asseuyalen ele estatuts h totes
~elles filtres que a judiei del Comité
Executili puguin fistser de la in c umbencia de rtgrupament.
Partielpaoló deis beneficis
S'accepta una proposició dels delegats de .Mataró demanant la participació deis guanys i que el maja
més a propbsit per obtenir-ho es
portar-ho a les C. M. tan prompte
s'aconsegueixi la seva constitució.

Treball dels nols
Essent inhurnanament infringida
la Ilei que regula el- trel7all dels aojo,
s'acorda dirigir-se a l'Institut de
R. S., a la Junta de Protecció a la
Infamia i als alcaldes. per fer con;plir el legislas en aquesta materia.
Telegrames
A proposta dels aeia7ors Rafols
Cortina, Olivella i iMarcet siacordh
adreçar telegrames al Govern demanant la derogació de la Llei de
Jurisdiccions i la llibertat del cotapany En Joaquín] DelcIós, empresonat a conseqüencia de l'aplicació de
l'esmentada Bel. Se n'aprova un
altre demanant l'abandó immediat
de la trágica aventura del Marroc.

La próxima assemblea
A proposta del senyor Vilarasau
s'acorda que la próxima Assemblea
general se celebri a Mataró.
blomenament del nou Consell

direotiu
Són nomenats per aclamació els
següents senyors per als cárrecs del
Consell Executiu: president, En Josep Ricard, del Centre de D. de Barcelona; vice-president primer. Isidre
Jorba. del Centre de D. de Terrassa; vice-president segon, Aureli
Isern. del Centre de D. de Mataró;
secretad, Fraile Marcel, del Sindic a t de D. de Sabadell; vocal, Joan
Garriga, de la Lliga de Corredora
de Barcelona, i comptador, Miguel
Bru, del Centre de D. de Tarragona.
Proposició del senyor Vives
l'emana que es (lechad incompatible l'ésser del Sometent a tots
associats a la Federació. Es promou
una viva discussió, aprovant-se ,amb
la disconformitat dels delegats de
Valls, la propoata de la taula que
din: donat el caire antidemocrátic
que pren el Somment a Barcelona,
diferenciant-se al de les altres localitata co farä un prec als associats de Barcelona dernanant que
deixin de pertänyer a la dita institució armada.

Ponencia Räfols
El que sotscriu, president de la Seccid Permanent d'Org:anització i Tuehall del Centre Autonomista de Dependents del Comere i de la Indüstria de Barcelona té l'honor de
presentar a la III Assemblea de la Fcderaci6 de Dependents de Catalunya la
següent proposició
Primer- Qu e s'amplii cl Comitè
Executia de la nostra Federació amb
el arree de secretari de relacions internacionals.
Segon. Que tot i conservant 5einpre
la nostra Federac'ó nacional la seca
independencia orgänica. es procuri intens'ficar les amistases re lacions que
fins ara hem sostiugut amb la ceatral
nacional dels empleats de comerç espanyols
Tercer. Que la nostra Federacia
solliciti el seu ingras a la Federació
lnternacional d'Entpleats i Técnico
adherida a la Internacional Sindical
d'Amsterdam. setnpre i quan aquestes
associacions es comprometin a respectar la nostra condició de catalans.
Es pramou utt llarg dehat sobre si
SS O no reglamentaria la discussió daqu ema ponència. acordant-se celebrar
el dia 7 d'octubre una assemblea extraordinaria al Centre dc Dependents
de Barcelona. per discutir-la.
El. editor "alirosa dalia les gracias
per la cordura en que slan portal les
discussions, i dúna per acabada l'Assemblea.

Apat col-lectiu
A les dues tingué lloc l'apat
t'u, en el qual regna gra n Cgreliaiitat•
En destapar-se el xampany el senyor
Mirosa inicia els parlaments adreçant
cordials paradies als assembleistes. El
senyor •Domingnez. en tons pintorescs,
pinta la simaci6 d'alguns dependents
i excita a 1,11 5 . a una aceita profitosa.
El .setryor Weard, en toas saturats
vio Patriotisme, excita els dependents a
fer-se dignes i recontanant que abatts
que depenrinta se semin eatalars. ja
que mai faran una tasca tan profitosa lar l'estament com la de trchallar ver l'assoliment de la 'liberta: cte
Ca talttnya.
iit representació de Ilurs entitats
parla reu els settyors Cases. Olivella,
Vidal, Terrafeta, Alsina, G'eó, Vda.
rasan i Codina i l'auxi:iar de secretaria. senyor Caus.
A provista del senyor Cases s'acortlit que Cl dia set d'octubre amb motiu de celebrar-se l'Assemblea extraordieäria, es faci una visita conectiva
a l'Exposició del Moble.
'rastra ele parlamenta En Bernat Joas, del C. de D. rla Terrassa, quia
I/1011 encertadament glossä la tasca portada a cap per dit -Centre de Dependendents, itcabant-Se d'aquesta manera la
HI Assemblea (le la Federació de Depradents de Catalunya.

LA PIIBLICiTAT

Els

ministres jalifians contra Espanya

L'espionatge a•Tetuan

e• .11111n •••111,

Es

confia

VESPIONATGE A TETUAN
Sol" continua la sera informal'espionatge a Tetuan.
,as
Da: alas Benuna, exaministre • de Eiral3C.-, jalif:a, és l'instigador de tot
snent i que obra d'aquesta maJsgustat per . l'escassa influen,aa -re tenia en - els afers de la zona.
.aaasst ministre ha estat també des. ea diu que no es nomenarà
ja que en el pla d'En Sil-vela
, el fer una reducció molt sevedespesea i està, en canvi, disra
. 1ü reforçar els ingressos, per
.al cosa sembla que arribará a
seleccin del personal que depèn
Alta Comissaria.
7,:pedient contra els dos ex-mies culpables es porta amb gran senerZn sembla que persones dina han intervingut parque el desdament d'aquest aier sigui menys
del que era d : eaperar, aleta el
del qual es tracta.
abjecte de Media comentaris a
•
l'actitud del- ciassol espanyol
• lla plaça, durant els esdevenireae
lacionades amb aquesta qüestió
reunions que resma celebrant
irarscònsols
acreditats, els guate
ti .
• tracten de coutrarestar
se, -esenrotIlen els altres funciona-

en salvar el cuirassat "Espanya"
—A la posició de Sidi-Messand ha
caigut el so dat d'intendència Alfons
Ventero, fent-se greus ferides.
—Els rebels han tirat canonades 50-•
bre la posició de Loma Roja, tense
causar baixes a les tropes.
-- Les. harenes de Bu-Afori ban tirat tot el matt -sobre .coneentrations
enemigues.
---s A bord dii "Lamia" ha sortit
el emnandant general amb el sea Eatat Mejor.
-- Es din que Alid-el-Krim ha fet
gesiions perquè s'ajuntin a Ibarra aleja
eahilenys do Tensamen els tlo BeniFijaseis i Beni-Said.
— SIR oelohrat un Consel de guerra contra e/ tinent Ruiz Tarnador, cap
de la posieid d'Azogar e el mes de
:le 1921. L'ha preablit el general
Aldave.

•elná serii enoesa la caldera petita
per llanear els bota del vaixell.
Els huasos eontinuon llurs tasques.
Tia afegit el president que no havia
parlat enoara amb el -ministre de la
g lovernaelA, i ene, per taut, ignorarla
el resultar de lea gestiona encaminarles
alducenAlmodavar del Valle en ,relació amb el nomenarnent del nou a o' rerndor de Barcelona.
El president ha anunciat que segada
conversant amb els ministres sobre els
assumptes de nurs respeetins departaIIIP/Its.

a

El dia 24 se celebrará Oa- liasen, i

a aquest efecte ?ha disposat que
surti immediatament cap a Saragossa
l'inspector regional pesque informi al
ministre del que hi liagi de veritat en
aquest assumpte.
Ha atabat el sots-secretad la seta
conversa amb els periodistes fent arinent que el que interessa al tninisteri
de Finances és procurar Tse el contribuenr,satisfaci al Ilse el que li correspongui, segons les Ileis, i ha recordal que els rigors que per canseqüencia de la redacció de determinats
preceptes pesaren damunt d'aquells
que apareixien en descobert o haviess
comes errors u omiss i ons s'han suavizat extraordinäriament ansh els decreta que dictà el senyor Vidanueva
i que mereixen entusiastes i nombroses felicitacions de totes les provfncies, inclés de Saragossa puix amb
a'ssä es posä aturador a desmesurades
sanciona que en certs casos portaven
en sí la ruina del contribuent.
—Amb l'exprés de Sant Sebastiä
ha tornat aquest mati a Madrid en
Salvatella.
—En Marcelí Domingo ha visitat al
ministre de la Guerra demanant que
els reus de Benaga t bon siguin
tata. El general Aizpuru li ha dit que
en ea que d'ell depengui Ii planea donar facilitats.

per squest dia es trabaran a r Madrid
els ministres absents.
—Liaron no • artirers vas a la inaugurada de l'Exposici6 del Moble a
Barcelonall —li han pregnut-0.
—Na. perquè tiúe molt de treball 1
cm trotan queleom delicat de la gola.
ELS COMERCIANTS DE
Per alud hi va el ministre de Foment,
MADRID
L'embarrancan! de 112p3iiii
representaut el Gocen).
TRE14.11,I,S DE SALVAMENT
La Cambra de Comerç de Madrid
Si no Id anAs el senyor Portela hi
s'ha dirigit al cap del Govern per reSegons eta tècuies que di- aniria 1o.
cordar-li les conclusions adoptades en
Ira aeabat maifestint que el minisrigeixen ela treb-lls de salvaruelit de
l'Assemblea de Valladolid reunida el
tre
de
Fornent
estudiarii
la
forma
d'haEspaüa", el vaheen uo alta niegue
bilitar &manes obres plibli q ues a Co- juny último
plus esta rompletament empotrat a les
No han variat—diu—les circumsvaleda (Saria). , sale sompensin els
roques.
anejes que decidiren els acords de les
Sisan rollocat a hobl hnnthes per shows produits pel reeent incendi.
trenre comprovat que ¡a
— El ministre del Treban. en re- classes mercantils i industrials quant
bre avui ela periedistes, ha msniees- al problema del Marroc, del qual
més la que es treu que la que entra.
fet dependre la vida de la nació, sentat que halda rebnt tina extensa carA bord del cuirassat hi ha el comanse donar satisfacció a aquesta sal obta .conrebuda en termes euergies. del
dant i 70 mariners.
tenir-la
de l'exterior.
I.:"Almirante Lobo" esta 21 costat senyor herraras protestant que lrgin
Barcelona
sie
El sistema de desgast continu i esestas
exelosos
del
cena
constantment, per si els tripnlants netéril seguit ea aquella zona fou con15,000 eleetnrs, 1 sollieitant es resolCesiten anxili.
nsbla també que respionatge dins
han anat a Tres Forques els remol- gui la reclamacid en el sentir d'ésser demnat en l'Assemblea i-el sol intent
Teman va adquirint proporcions
d'oposar-se a noves despesee, causa
subsanada t I ex n lusia.
cadora quo intervenen en els treballa
A propasit d'aquest assumpte digna declarada de la sortida de ministres,
de s:alvarneut.
serveis que abatas prestaven alés d'agrair a aquests, encara que no
el ministre del Treball:
uropeus i certs moro; que han
—Ja el senyor tairrour preseutii da- corregeixi el mal pie no está molt
LESPANYA PINTORESCA
els fan ara dones que,
Seeció
lluny d'ésser irremeiable.
vant del meu anteeessor i a la
Granatia.—E1 tinent cap de la guar1,-- , e.-dents de Tanger, han arribat en
El desordre de la Hisenda pública,
d'Estadística, una peticia complemen,, nombre.
dia civil d'Albania manifesta ala setas
causa
real de totes les greus inquietaria
d'ineiusiö,
fonamentant-se
en
la
11_ l'acata:cit.) del:, espies es donen
superiora que proa) de la provincia de
/mis de la situació present, obliga el
impossibilitat absoluta eJe comprovar
Málaga s'ha presentat un escamot de
7 ..tunn timáis molt especial:. que
daeumentalment l'excessin tolmera
Govern, ei de bona fe vol servir al
r,S tara no pennet transtnetre.
set humeo, multan: a casad!, amb arpaís, a equilibrar el pressupost reen el termini de sis dies
- 171 es veu , la situaei> 6 a Triaran mes llenarles. i que hm atraeat a l'a- d'exelusioas
que quedaren entre la publicada d'a- duint una tercera part almenys les desqUe cl GOVtr1/ Irell(1111 el nurma d'una cesa de canija, robant - li hasquells al ."Bsulleti Oficial" i la resolupeses i fent equitatius els tributs, les
-c slavia imposat.
taus diner.
quals normes han d'ésser clares i
n tambè alguns detall; del
Es creo que es tracta de la partida cid de l'Audiencia.
el
tercona ara succeeix, pesqué contra la vioeran que slavi u transcorregut
lot pel germa d'Abd-el-Krim
v:
[pm comanda .4 famOs bandolel "El
lencia d'aplicació no queda al contrimini legal, se li va contestar al senyor
s i Marsella. 00. estigué amb
Conde".
Lerroux que sola calda presentes la
buent mis defensa que la protesta en
suptisat. tiruitint-se representant
Ha sortit guivIditt civil a la seca reclamaci6 davant del Tribunal de Jusels termes que assoleix la sorgida
poasecoci6.
, República del Rif. Adquirí maticia i la Junta Central del Ceno, per
aquests dies en les províncies arago. 1 de guerra i al se4 pas per la
evitar la repetici6 del cas.
neses.
francesa contraen. ,soldats per- a
LA VAGA DELS MINAIRES
De tot alai; n'he slonat compte al preLa falta de seguretat per a les perrebel. Aquests contractes es
Bilbao.—Els minaires han celebrat sident del Cenasen i a la Servid d'Estasones i beps oonstitueix fonamentat
fe : en a baso de lliurar cinc pessetes
una assemblea, acordant persistir en das/fea, aquesta es dirigeixi a
motiu d'alarma en la nació, que no
r dia de viatge i quinze duros navasla Junta del Cens i vegi la forma d'irasap si atribuir a la desgràcia fatal o
la vaga.
;atai e itts a soldats.
semblants
,- eae la ejninrerisló_scanketendatsinae dels ama_
prelir Cf1SOS
,EL COMUNICAT.
Governs, faltan sempre d'una modeVAGA FINIDA
-El ceniandant general de Ceuta,
rada acció de policia; el creixent
em limito a respectar les decisious que
Santander—As/lb motín de la vae Nauen estant, diu al ministre de
nombre de delictes de bandolerisme en
ga han esdevingut aquesta tarda al- adopii la Junta Central del Celas.
a Guerra:
— El ministre de la Gorernacia
la rnajoria dels casos amb l'estimad
guns incidente, registrantse coaccions
Uad-Lau el capità Aria. del Tere,
ha manifestat aquesta tarda que en de la impunitat fácil; la situació ha
en alguns cafea.
de
l'Alcaldia
del
cavall,
conduint
un
cona• raure
possessionar-se sie nou
de preocupar al Govern perquè recobri
A la tarda sisa reprès la tranquil' Sniri magullament general.
Madrid el seuyor Rodete (ti -menen,
els scus furs d'autoritat respectable
litat per haver-se acabat
fa
ja
feta
s
reiterat
la
indicada',
: fer raiguada a l'Hoj, un dispar
i evitar que siguin els individus els
bar i
estremès
01
rigor
en
la
o ferí un soldat de regulare.
l
que hagin de substituir aquesta indisL'ALBA I ELS SOLDATS , tenap:, perquè s
.,e més novetat."
inspecci6 deis alimento.
pensable fnció social, per a la seva
DE OUOTÀ
Iguala ordres ha douat a l'inspector
legítima defensa i sense mirar de teS'IlA REUNIT LA COMISDisten des de Sant Sebastià que
de Sanitat.
nir massa cura de compile forrnalitats
aa RESPONSABILITATS
•
l'Alba ha rebut la visita de leaadministratives per fer ús dels mi/Ha afegit el las d'Almodóvar del
'encara que alguns diaris deien
ministre Natali Rivas i En Merry
Valle que a Oviedo continuen realitjunto ' que empren eficaçment les semr avui es reuniria la Comissi6
del Val.
zant-se aeri‘es investigarions per capres persones i béns.
Responsabilitats per escoltar al
L'ha visitat també una cornissió
turar els restante presos que fugiren
coronel d'Esta: Major Guede pares de soldats de yunta, que
diumenge.
EN PORTELA INAUGURARA
. no s'ha celebrat aquesta reIi fou presentada pel senador RióA Santander els obrers donareis per
:, ni hi-ha citació per a dia proL'EXPOSICIO DEL MOBLE
segui. Al rebre els periodis + es, el
acabada la vaga general, reprenent
ministre els ha dit que havia ofert
El ministre de Foment ha manifes-aqueas mal/ el treball.
L'ALVAREZ A AFRICA
a la comissió traslladar les seves
tat avui als periodistes que per, tro—Referint-se als rumore circulats bar-se malalt el president del COn
queixes al ministre de la Guerra i
sell
asta setmana . arribará a
sobre
el
coureu
de
remolatxe,
ha
manique
per
la
seca
part
¡aria
tots
els
de ministres, harta estat designat per
senyc, Melquiades Alvarez.
festat
el
senyor
Portela
que,
segons
possibles
perque
aconseguíssin
les
assistir
a
la
inauguració
del
certaMen
..itida preparará el seu anuaseres pretensions, ja que es faria les dades ofíciala rebudes al ministedel Molde que s'efectuarà el 13 del
arge a Africa.
ri de Eotnent, la situació no és ni corren a Barcelona.
defensor de lea seres aapiracions le"..AGRESSIO A TETUAN
molt menys tan alarmant com es diu,
gitimes.
e.—Dinen de Tafarut que es
i com se suposa no influirá per ren
Ha afegit que havia parlat amb
CONTRA UNS ESTAFADORS
:etinguts a la residencia del
en el preu del sucre.
el president del Consell, el qual
alguna moros de la partida
Anit pastada fou presentada al jut—En rebre es periodistea el sotsha dit que el dia 14 hi hauria Cola--u, autors de l'agressió nocjat de guardia una altra denúncia
secretad de Einances, ha manifestat
sen de ministres, havent-li demanat
, ia ciutat.
que havia rebut un extens telegrama contra els fugitius a l'estranger Sala
eme també se'n celebrés el dia 18,
i Amat.
del president de la Junta de Defensa
"--)TICIES DE MELILLA
ja que tenia que parlar d'alguna afers
La denunciant s'anomena Lluisa Esdel contribuent de Saragossa, contesi nter n aduna' s.
.a. — Al soldat de erinyola,
calona García, domiciliada al carrer
tant a algunes de les dec'aracions que
Ha desmentit el que publiquen els
: aandelas. se li dispara l'arma esde
les Maldonades.
ha llegit sobre les protestes dels elediaria respecte a/ complot de Tetuan
a centinella a Alhucemas, fentse
La Lluisa acudí al carrer de Mesoments mercantils i industrials de la
contra Espanya.
aes ferida a la mà esquerra.
nero Romano, número lo, on els dits
dita capital.
lan ingressat a Fenfermeria
LA JORNADA MINISTERIAL
A aquest despatx ha respost el sois. Sala i Amat tenien el despatx. anunDeus el soldat d'Alara Josep
El cap del Govern ha manifestat
secretan amb un altre molt cateas, cias en tota la Prernsa. Era l'oficina
lgo, amb ierides a la srà dreta i
del qual no n'ha vo'gut facilitar cò- on per cada mil pessetes imposades
avui -ala periedistes que el ministre de
esquerra, i el suldat Antoni Dopia a la premsa, perqué entert que n'abonarien 60 al
. Blanco, de la fractura de l'a- Marina li havia telefouat donant-li
Tenia Lluisa estalviades 2,000 pesaquesta po'émica slia de donar per acanoticies a 13Sfact tc ir, sobre la slaja.
l n raç i ferida a la cama, molt
setes que guardava en una cartilla del
bada en els diaria.
ci5 del enitausat -Espafia",
anal, d60 a conseqüència de l'exMont
de Pietat. Les porté al carrer
El miníateri pres totes les meDio el general Aznar q ue continuad'un morter mentres feien
sures necessàries perqué, si resulten de Mesonero Romanos, on ii abonaren
vea normalment el-5 treballa de salvausa de sir.
exactes les denúncies que slian formu- algunes mensualitats.
ira estat enterrats els tinents ment dej cuirassat. As si shivia hostalDarrerament aso trola qui li reslar, es corregeixin totes aquelles 'nlat una :Otra bomba per a I l exhanrivíctimes de l'accident
pongués del seas diner i anit pastada
justicies que poguessin haver-se comes
menr.
.l-• Nadon
—

presentà la corresponent denúncia per

,estafa al Jutjat de guàrdia.
LES QUERELLES DE L'ALBA
Ha comparegut davant del jutge
de la Llatina el director de i'I.a Acción, amb l'objecte de declarar en
les dura noves querelles que ha interposat contra ell, per injúries, el
ministre d'Estat.
En la declaració féu constar que
no podia dir qui era l'autor dels anlides signats per "El duque ele
per?) que com a director del aliad
assumia la responsabilitat que li corresponia.
Afegí que mai baria tingut el
propòsit d'injuriar a l'Alba, ni com
a particular ni com a ministre, sinó
examinar la sera conducta com a
governant.
Esmentä que l'Alba es querella
ara per un article que el fiscal havia denunciat en moment oportú,
creient sens, dubte que, cas d'existir
aquesta injúria, almea dirigida contra el funcionari
TRASLLAT DE RESTES
Aquesta tarda han estat inhismats
al cementiri de Sasst Llorera; els
restes del poeta, intim de Zorrilla i
ex-ministre, Nicomedes Pastor Díaz,
mort l'any 1863.
Els restes es traslladaren a Galicia.
UNA REPLICA MINISTERIAL
El ministre del Treball ha rectificas els conceptes que respecte a
ell ha publicat "La Veu de Catalunya", donant aquest telegrama
oficial del governador intuí de Baredens, sobre la vaga de rajolers:
"Barcelona.--En la sessió celebrada ahir pel Sindicat Unic del
Ram de la . Construcció, secció de
rajolers. s'acordä per unanimitat que
cesses la vaga que venia sostenint
des de fa ' sis mesos, essent aquesta
l'única de carácter general que
hacia a la ciutat."
En rmant a la suposada confusió
dels pobles de Cervera, ni tan sois
considerara el disbarat—el ministre
del Treball—digne d'ésser negat; pere, conté que quan tingué la representaci6 <Vaquen districte, va anar
alli acornpanyat de l'Alonso Martínez, que liarla estat diputat fine
aleshores.

L'esarril re correccj 1 de

precio ea el ilropi
821'Ye!X pgr

als allres domes
--•
Es un íd. curiós . per al miblic i adhue per als pedagogs
desorienta's per les imposicions
politiques i oficials dallà dan."
que les nene.s que venen a la
Classe Elemental Selecta del Lice u palma n, després d'haver estudiat a l'espanyola i en espa,
nyol, en nitres collegis. al cap
de pocs mesos 'de la nostra ensenyançau catalana i moderna, en
començar dc.) sentir el gust de /a
correcció en eatalä, espontitniament, en fer la purificad() de la
präpie parla, paren més compte
en la correccid del castellä, que
miar. a l'escota espanyola, pros
eind i en del calalú.. 1 és que el
sentit d'u correid es tarnbó
sentit d'honestedat.
LA CULTUTA LINGülS11CA ES .BASICA PER A TOTA LA CULTURA INTEL-

LECTUAL
El defecto Inés gen-eral de la
cultura de les nenes catalanes
prové del confusionisme lingüfStie, de la incutura lingüística que caracteritza Pensenya-nea general de la majoria de rollegis sie teta mena establerts a
Catalunya. Prescindir i negar la
Ilengua natural de les alumnes
éC condemnar- leas a 'un confusionismo que malmet les millors
energies i disposicions llurs. No
hi ha nitre casal pedagògic honest d'aprendre, ádhue les l'engües estrangeres, que la coneixeneur de l'idioma natural propi,
base i apoi de lot estudi, i de
.dignif al cultural. No hi ha cultura poliglota ferrea datatunt la
liase falsa de negar l'esperit lingüistic natural . Només en lee petit. lingüfstio, natural, do l'i-

pot durar Inés el temps d'admetre
les classes per' "guardar" alurnnes. La

tICEU

necessitat cada dia més imperiosa de coneixements i aptituds reclama classes amb

YCÉE
YCEUM

sable. Es necessari que l'escola formi
l'esperit fort i la cultura rica i plena als
al um nes.
ill• "ROM Wat 011 11111111111•••1211111111111111111113111111111111011111111111 11 1111

COM ES CRIA O CON/ ES
MATA .L'ESPERIT DE
CORRECCIO I D'HONESTEDAT
La earaeleffetiCa PS51`1111 id I
Phome, i la causa i efecte de
tela la seva cultura, es el
guatge. El sentit do la correceió,
el seritireetfilidi'el'aentirdlittífie, només peden prodoir -scen
la nena de la classe einnentat,
per la Gorreceid, l'art i Itt denele de la seva acciómés fintamental i general natural, que
es l'expresar-se en l'idioma pr5No Ter sentir el plaer d'enfortir, educar , purificar i .enrtquir l'expressió natural de la
nena, As desaprofitar el camp
principal d'e fer estimar i de fer
sentir la correcció i la precisió
Negligir l'honestedat ' en Pidieme: essent l'idioma el fet i Venció de cada dia, equival a donar
ales a la m à xima negligéncia,
quäl repercuteix més tard en

—
-

LA PSPCO-HIGIENE ES
FONAIWE:NTAL PER A LA
FORW1A0i0 DEL. CARACTER WN UNA CLASSE

-

PER A NENES D'II A
13

ANYS

Una instrucei4 memorís tica
o intellectualista pan- a nenes
d'tt a 13 an!Is döna .resultats
lamentähles. En 'carvi, és n e
per' a uriá—cläi:SW -efe--cesari
mental dirigir i enfurtir. .. fono.-

mentalment la intelligéneia;,

formar el caràcter de, les nenes, i fer-les aptes i el e c tas per
cotnprendre i aprendre Diles
les malicies culturals d'art, de
ciència i de consciencia. Els
exercicis psieo-higiénies que recornana la moderna pecligegia
sön d'una eficàcia " definitiva, i
sein introduits en la Ciasen
Elemental Selecto, del Liceu

Dalmau.
—CLASSES DE CULTURA
GENERAL SUPERIOR 1
COMERCIAL PER A SE-

NYORES I SENYORETES
Davant la necessitat a Barree
totes les accione, en tota la vi- lona d'un centre docent par,
Dentar d'ensenyança ràpida
da, amb' el "tant se Val", "no
ve d'aquf" i mànega. amplal En práctira de comer) i idiomes
per a senyores i senyoretes esla ciass'e Elemental Se'lecla d'el
Liceu Dalmau As -beta aprofitat pecialment t exclusivament,
aquesta fou la primera empreel preciós earrip Ihigüístic d'esa del Liceu Dalmau, assolint
ducacid, de cultura i
, tan bell èxit pels nous elements
tedat.
'didáctica apuntale i pel sentit
modem' de facilitad() i efictérlEL SENTIT D'HONESTEDAT EN LA FINALITAT 1 da. Cine be n toat Itaglié d
ganitzar un Departament d'en.
EN ELS ELEMENTS DE LA
senyament per corren per a tote
CLASSE
hom de Barcelona i cto fora de
Els aclariments fets especial- Barcelona, que no podent con,
per
a
la
base
lingüística
ment
córner a aquestes elasses cene-,
de la Classe Selecta per a ne- dais i exclusivos per -a:senyo-4
nes de onze a tretze anys, po- res i senyoretes, demanava el
drien repetir-se relativament
benefici d'aprendre pe/3 'siete-,
tot- ele
mes del Liceu Dalmau. I avui
, elements i finalitats del
Liceu Dalmau en tés diverses centenars de Persiiries de totes,,
espeeialitats docente que caree- les elasses socials de tot Catateritzen la seva obra. L'èxit
lunya veuen com una merave-r
cada empresa que ha efectuat,
Ila que series moure's de casa
fer
essencial:
a
un
seçret.
obeeix
adqttireixen coneixements .1 apPlante necesSária, que ning,ú. :iiluds que hoin.,é3
mAs fa, i fgr-ela.,ben feta: no- es- -blés en condicions 1 ciretubs-.
catinilar elements en qualitat
tánrieS peiviilegiedes-" O - eXcep-i
en quantilal Fiar en el miracle
cionals.
rnatematic de la bona obra . de
Per les classes persónate do
la millor obra.
. senyores i senyoretes en el LiDalmau-a Barcelona pas--,
retal
EFECTE SORPRENENT DEL,
elassos esNOU LINGVOFONO EN LA Sen, a les llores de
pecials, qúe hi tenen Il loc entro
CLASSE ELEMENTAL
11 del metí i 7 de la tarda, les
Tant com resulta violent i di- més distingides (tatues i damifícil de iniciar les nenes de 11 selles que volea enriquir Ilur
cultura " general adquirint
a 13 anys en l'estudi del franperfeccionant aptituds i conet
cés pels neldodes i materials antiquats, pobres i rnuts, resulta xements d'utIlitat i de distinció
interessant i fàciI Paplicació del social i intehlectuale I Et:las homarenal In gvorono que e7I- Li' res de les classes econòmiques,
ecu Dalmau ha fet fer especial
de 9 a 11 del matí, i de 7 a 9
per classes elementals. Les veus
del vespre, s'hi fan aptes per a
"invisibles", perb dares i autreballs d'oficina un selecto
tentiques de franceses i francenombre de senyores i senyoret os que voten salvar tota dises que s'enraonen amb frases
ficultad social o professional
líen entonades. captiva, interessa; i les nenes aprenen frases d'avui o de domé.
vive:e, de pronúncia perfecta, i
EL LICEU DALMAU OFEde to ade q uat ì artfstic. I és
hut que l'element essencial de
REIX A TOTS ELS CENl'idioma , i l'únie que n'abraça
TRES DOCENTS I MEStot l'esperit, és la frase, unitat
TRES CATALANES LES
viva del llenguatge.
APORTACIONS 1 COL.LAL'ESCOLA PER A UNA NEBORACIONS UT1LS A LA
NA DE DDTZE A TRETZE
DIFUS110 DE LA CULTUANYS RECLAMA LA MAXIRA.
MA ATENCIO
Per manea de caräeter i
Com que l'actuació del Liceu
cultura fonamenta/ la dona és Dalmau ve impulsada per un
exposada a perills molt mes se- ideal de progrés i de cultura,
riosos i nombrosos que l'heme.
amb tot i tenir tres patente, de
I Vedat decisiva de la nena per lea quals una internacional,
a la formad() de son carácter i
deis seus sistemes i material,
de sa cultura fonamental ea; en
oferim a totes lea institucions
termes generals,). entre els 11 i
culturals els nostres serveis
els 13 anys.1 As Un fet lamenta_ material per facilitar la tasca,
ble, que cap Centre docent par- docent i Pestudi. Des de bell
ticular-ha prestat al cas
començament ja linguérem
ció especialfssima que requecompte de dirigir els nostres es-e
reis; per tal motiu . el Liceu foros a fer precisament aque-i
Dalmau, que des . del camp efe lla tasca necessaria i que ningni
l'ensenyanea particular es premes felai puta mai have,rn in-)
ocupa . do les soluciona docents
tentat rivalitzar amb cap pro-,
més precises que reclama la vifessional de l'ensenyança, i avui
da moderna, ha organitzat amb
mes encara esas plau d'oferir les
tots els.progressos de la moder- nostres aportacions a tots els
na pedagogia una classe Selecta
interessats esas modermilzar i fade forma cultura elemental; amb cilitar Ilur tasca Pensenyar o
d'aprendre qualsevol matária do
mitin penaba o senee, Per- a nenes de 11 a 13 anys, que va cocultura general o comercial. I
inemar de funcionar el cura
e/TS plau de veure com ja
passat 'ami) resultat falaguer, el
moltes institucions uf ilitzen
qual resultat ha d'ésser encara nostres sistemes i material aml)
superior cada non curs.
igual éxit, que nosaltres mataia
ade.
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la millor garantia de "direccit)" respon-

dienta propi, potltrobar apoi naDual i -ferra tot estudi dels al•
tres bliornes.
En la Glasee Elemental
-han
beta -del .. LreAt
aleas aquest ptint essencial.

ICE° DALMAU [ICE°
YCÉE
ICEU

C, Valé p cia, 245, (euire P. Cela i EN/ fahlullya)

Teléfon 1845

BARCELONA

YCEUM

Oemaneu aui mateix detalls ðe l'especialitat lqüe us interessi

La matricula de la Classe Elemental
Selecta per a nenes ja és oberta. Les classes personals de Cultura General Superior
i Comercial per a senyores i senyoretes
funcionen tot Pany, i la llur especial organitzaeió, a base d'ensenyament individual, permet la inscripció de deixebles
qualsevol dia. L'ensenyament per correa
per a tothom de Barcelona i de fora de
Barcelona és eficientissim, i •permet de
matricular-s‘hiewtoia ocasió.
11111111131311•11111331118SWIIIIIIIIIIIMS•111111110111/111»
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uf Cada din_ Pisan matinée a- dos
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SALÓ KURSAAL
11, Dia 15 inauguració de la temporada d'hivern,
• mb la Super:-Joia de la UNIVERSAL
•

[ESPOSES FRIVOLES

quadros
i debul 110

iugerrs.

-- Entrada Muro.
NO 'I le s, doll • Varietats i

(Avui,

00 metres 01111110. .I4Okeatna CIICleadOr 'romper:aura dellelOSa.
per a fa: lpalrita c tota. Gran confortSaum
tnIlles. er . vt • I Oerinalo g ir
orars
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..1"'EAT RES'T'entre C g tedie

Romea

Deu úniques ì extraordinär)es funcions per la companyia
italiana
•
aiOLASSO
ni. andlosös espectacles
• SMI 1 alumna
•
Debui.. dissabte, .15 de setem- •
bre. petalls per cartells i, programes.

..e....4444)4444,44-04-e-time+

CINC

Vele, nana, tarda, a dar, quarIL
Ge cinc, matinée c.:pecial.

Nil. ras

Melar

dia

ANTONIA PLANA 4
EMILI DIAZ

1

La flor de

I

1"114.11f.6444444.0414444444444

Teatre Barcelona
4

reas444+84.44444.

Mercè Nicolau

danar -1Ice als assaigs
.
de la celebrada obra

' Vi.

D issabte,

Se.Sospericn les ftincions
fina al prbsim dijous, en
que l'estrenare la el:meanyia de Joan

1

...4411144411,4144+1144+044.6.41‘.

15

Saló

3+11.4.31411+11e+14{reem+
4

'''''49.404.434-43-4144-6.941~~'

Saló Catalunya

de seternbre,

44411+1141/44.94-3414.6e,

Gran Teatre Comtal

—
-Gran Cinema Bohèmia

sep Maria Jordà
,

KursaaI Cinematog afía
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if Liquido a la fàbrica mateix les mostres i
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u
r4 i calçats amb tares que no podem r,
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Iliurar als comerciants
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BARCELONA

u

PREUS

.1 5 111, dimecres. larda 1 nit. granpro3ranles. 1.a denelosa tunoldia El diamant blau; la th y vrtiria n n • Illcula Harold p0:1cla, Al celebre arilsta LI de les ollera:S: la
ennuca Aneu amb compte amb el
\ III u ix epcsodr. de La
celda dels gitano/S, 1 l'inter:dile:trama L'inatint mateen

Ornuestrina Sufuh—Salú de reunió de familirs distingides.
Dissabte, 1 5 , inauguració de la temporada, amb l'estrena de EI
la primera jornada de la super-joia Universa! Esposes fri- •
Cinema Princesa
YO1A13 (exclusiva d'aquesta empresa, pel gran 2 tc,r Non
Stroheim, dividida en dues jorninles i enmnletant rl prograTelefn 1371 A.
Ma la comdia dramiitica Furor passlonal, per l'artista Do_ II
Avui, dlinreres. programa de
3
rbund,
Sonant
el
cuiro
o
El
bcxador
aristocratle,
tz, aldina;
gran
La reina deis gitapel pugilista Regmald Denny; Passeig aeri, oin •nioa, i lea 111 P nos, projorlant--,, Iit; 1 -;
. de Placiste,
sodis;
Vacances
Actualltets Gaumont. Nota: dissabte, 15, de 6 a 8, i dinp u -on
ebra
=erige, en la sessie matinal, de 11 a 1, es drspaIxaran buIrla Maciete; Flor de foc, intetaques numerades per a la tressiii especial de les sis del dmin/Pupiloressant
eetrena de l'alta comèdia Viatge al Paradís,
tal prl tan 11Illisla Frank
pel . a gentil artista Den t Lytell,
D 31avo; A ésser bons nois, uDI1111111111•11ROZBEIREIRRIIIIIIENREBEINIIIIRENLIDEINDEMEIO9. Ea .en dues parts, de bruma eón-

DE. SALDO 1

ta

in Fährica cle t alçat: — LLULL, 21E
ti

(clarr-ra el Parc):
aum11ZialazalifilaCilanizaduausieduarlillilialliiii/Iiii•imid

Em serveixo
sempre

y n o o //AMES

I

d'els

SELECTES

Mili, din/erres, lanla I ruin, pro/t•ra.
mes seleetes: 1 3 l'orino,/ comcdta
El diamant blau; /a pel•Ilculn cniffles Aneu imb compte amb el
yisky1; l'Inlere,›/ml drama 126nst • et .e•teen , I c e aona i linuna tornada del gr 011 /1,5s 111111 El re, dels
trine/31./11;4n

POLVOS
MIREll QUE ES

d'

FORMOS!

ORIBE

de

....+H-14+41elabeeareeO+.40+11.4%
.444.6 •• 0.0+44• 04- 5 445 4****-

e,ai
gua

Els POLVOS d'HORLINE fan una cara formosa
I envellutada, 1 fan devenir la pell fina i agradable,
com la d'un infant. Els POLVOS d'HORLINE son el
millor secret de formosor i joventut,

. Walkyria

AIGUA d'HORLINE (tintura progressive per ola cebolla
bienes). 6. - DEPILATORI (acta i i coleada): 6. • POLVO!, (mol)
oclheren/s): 250 • CREMA (evita les arrugues)- 2 5 0 • A1CLIA
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masover; El venjador; La noretla
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Córdoba

atraacrea, su,. a, les
ORAN FUNCIO

de
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a qui en demani a-da SOCIETA Y
1s7ESTLE A. E, P. A„ Gran.-vio
Las.-elan a. .1 I .—Barcelona.
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LES PLANES
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Hotel Reetaurant Veraalllea
Obert des de lea etne
del inati a untja ntt
n.-rven de catan I a /a carta
Coberts de 750 pta. andarant
Habitamos pet a i e rnbo r a des a
preus eronondes
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Caen ce.n.,,e i a, em. a outurimeas
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i malalties de les vies digestives, es curen amb el

GASTROBIOL ROSSELL
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De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del

FONDA SlNION

Centre, 17, i a totes les farmàcies

MENJAWS A LA CATALANA

6 _vi1 ) ill En/A.
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de Capells i vestits per a :5'11 .yora que arribaran de Paris.

models

X
DE

Veieu la nostra Exposició de Majediques i Marbres artístics
a lli allalliel9111111:15111,15111 1 111111111111111113~111131111111111111111721111111Z1111:114135111111111111111111111 21111111

ara

Cousell de Cent, 340
ROGER DE LLUMA, 49
Llicenciat M. ~CV'

DIRECTOR,
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•gifica cierurade - dedico- sulfatades, varietat brcmo - lodurada, altament radloactivcs. T P Inpacalla oficial: ite Vi de juily al 10 de solembre. Gran Il.);e1-11staut• ant, Xalets, Paces, Bosoos, 1:-gl.sia, feloton, Garatge, diverslons
.,
t thttlitäeße.411filleMell: "EPiceric Centrale", Itambla de Sant Jur.cp, 11',, .1_1.reelfr1111; Carrcr.pcnancia; Administrador del Daineari (per Tärrega).
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