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1,11 CULTURA CATALANA
D'algun tempA ença, la Cultura catalana és, com diu un
amic nostrc, una cosa que fa goig, no solament per la %Tatua indi-

BARCELONA, DIMECIIES, 3 DE SETEMBRE DE 192.1.

LA SOCIETAT DE LES NACIONS

DAVANT LA CINQUENA ASSEMBLEA

dual d'As sena cultivadors i de les obres que produeixen, sitió
(DEL NOSTRE ENYIAT ESPECIAL)
per respecte de coherencia orgànica que va prenent. La cultura
d'un polde no estit formadapCr individualitats deslligades, sin6
per un treball de conjunt, f.t en companyia espiritual. Una cultura un eclifici harmemic i arquitectura!. No la formen uns MACDONALD, HERRIOT I THEUNIS, A GINEBRA. :: LA ' MULTITUD OVACIONA EL CAP DEL GOVERN FRANCES. DECLARACIONS DE Mr. RAMquaflN hornea per ells Mateixos, baldameat siguin grana homes.
La forma ei teixit de lea personalitata diverses, aplegades per la
SAY MACDONALD SOBRE LES QUESTIONS DEL DESARMAMENT
unitat moral que és fina de la comtinitat critnima.
Per aixei no tingué Catalunya una cultura catalana en el
Societat de les Nacions podria probableincid, el senyor Molla,
¡lee espai de temps que va del seg,le. XVI al segle XIX. Per això Ginebra, agost.
delegat de SSuissn.
Lonada denineratica inieiada transformar-se. Polsor aquesta
la torna a tenir avui. I en fer aquesta constataci
ó, cal pronunHeu' aqui les qileslions de
transformarid s'iniciarà en
:ar, revereneialment, el norn d'En Prat de la Riba. Ell fou qui, a Eitropa, ami) els resultals
roctIce del din de la cinquena
St,
denla.
La
que
scttiri
.
samblea
les
eleccions
;ingleses
i
rnpetiyent l'evolució massa lenta de le renaixença intellectual
preseneia a Gineb.'a deis se• asseruhlent
ne S, q ue dia g,s mes forta,
anticipant-se una mica a la maturitat del fruit, dota la roya ha
La qinistiö més important ós
nyors Macdonald i Herriot, la
consolidat considerablement
adiara catalana, encara. adolescent, dels instruments da treball la Socielat de, les Nacions. imporlitneia de les eeleg,aeions lit del projecte ils, • Praetat d'aside les institucions populoses que havien de donar-li el caràcter Aquest organismo ha passat, d'aquesta Assemblea, la trans- sistenvia mútila elaborat per la
Sovielat de les Nacions. Mults
uegän•e i la foro de cohesió.
aquests quatre anys, les cendencia de IPS inicslions
Tenim una cultura catalana. Una cultura pròpia, distinta, SeVeS vaques magres. La (terne_ meses a la consideraeiti deis Estats han donat ja la seva opisud
respecte del projecte: hi ha
diplomätics, demostra que iii ha
ció dels Estala Lnits, primer;
t aracairistica, relacionada amb altres cultures, però que no es
un desig general de donar mes Iota una conetellació d'Estats,
Ehostilitat
sorda
de
la
Franca
amb
cap.
Es
Una
cultura
vigorosa,
incompleta
enjove
i
Mafia
vida a rorganisine de, Ginebra. davant de la qual hi ha Angladel Bloc Nacional, després; les
(ani. pOtser massa tímida en alguna de les seves manifestacions
Aixt i tot, però, no ens lrobern terra, que no areepten el Pacte
(Anonades de Corral, l'any pas¡maese agosarada en tatua. Aquesta contradictòria barreja de sat, esquerdaren una mica Eedi- més que davant d'un inici, d'un d'assistenea i una ultra
cr i d'audàcia, d'encongiment i d'ímpetu, és el senyal d'una fici de Ginebra. Seria ingenu moment de transacció. I preci- constellació accepta, pel contrari, el Pacte de garantia, i
joventut prometedora.
creut e que la Societat de les sament nierqué do un moment de
Dir que tenim tira cultura catalana, és com dir que Cata- Nacions, per altra part, no te transacció no es poden espe- llar: id que defensarà aquest
d'aquesta Assemblea lote punt de vista sera Francia.
gua ya es un nom del mapa de la Intelligència universal. Perú no enernies. En le, i d'importants, rar
iist sttisb és ta
La segona
aquells guanys que l'espera de
etaria bé que, davant d'aquest fet, prenguéssim l'actitud cofoia a tot arreu, principalinent
la Socielat hauria de poder do- del control militar il'Alernanytt,
aquells llore del món en què
dele eptimistes passius, que eón gent intensament perjudicial
Austria. Bulgiuna i iforigria,
nar. Alguna cosa es millorarä:
Societat ha intervingut.
per pobles en procés de creixença, i que decretéssim que tot
sobrotot, la creacid d'un orgaatices coses quedaran iguale.
La Soeietat de les Nacions
va bé i que vivim en el millor dels more. El descabdellament de
Ce pas un somni. ìlti ho fos, seria Potser algú especularä sobre p icnic nota que rigili el (tesarinantent deis paises veneuts, de
.
externes,
aquesta
"transitorietat"
de
rany
la riostra cultura es avui contrariat, no ja per causes
una cosa perfecta. Cona que de
sin6 per alguns deje defictes del caràcter català, entre els quals una cosa pràctica, te els incon- que ve per no P erdr e la P ost - Seguida que les Comissions
luIs ist interaliades de control
hi ha alguns que :eón profunds, de rel etnica, i altres que seo
venients de les coses humanes;
acabin la sera feina.
II, a mes a raes, els inconve- El quo falta a la Societat
superficials, adquirits, nafres d'empobriment espiritual del nosLa tercera qüestió es la dennients de la política. La definíre
mitacid de leo fronteres de TurEl primer que hom nota (111
La reacció contra aquests defectes és un deure de la intel- 016 mes bona que sita donat
quia
i de l'Irak, qüestiú que
la Societat de les Nacions, es arribar. a l'hotel n lo la Societat
pendent la Conferencia de
lectualitat catalana. Els catalana d'ofici inte•lectual, dottant
aquesta: la Societat de les Na- 'de les Nacions es la desolacid
fe-aemp/e, han de ftigir de l'industrialismo egocèntric o la vana- clon; es un meted' , de trehall. dels burbcrates de la casa. En Lausana. La clan d'aquesta
glòria personal per damunt l'interès de la cultura collectiva. Un mètode de treball és stiseep- aquests burticrates 6 5 rillä on qinistió consisteix en saber si la
Han ele fugir de l'excés d'esperit criíic, que arriba a degenerar tibie iresser portat de diferen- hom troba el Veritable especit regid petrolífera de .I Kosul perlacte a Turquia o a l'Irak. Si
sovint en insà esperit rosegador, o almenys han de girar cap tes maneres. Per a un D'anees, do la Societat: són uns conven- pertany a l'Irak, aquesta regid
çuts internacionalist es quo rolala silenciosa autocrítica rinstint d'implacable anàlisi. Oh, quin la Societat de les Nacions serä dejen
sincerament que la Serie- petrolífera entrara dintre rbepany• no es realitzaria si cadascú apliques a la propia persona sempre el método de treball
lat fos una cosa una mica di- bita de la influencia anglesa.
la
pau
humana;
per
a
un
angles,
a les premies obres l'exigtnt criteri que aplica generalment a
ferent del que és. No lenco mes perquè Ami:Interna exerceix el
de la pan anglesa. La Societat
les persones i a les obres dels altrea!
remei quo servir el méttode ele mandat „sobro l 'irak. Si no hi
de les Nacions deraostea que el
La cultura catalana patefx del mal de l'enorme desproporció rnetode internacional pot donar treban, per) el seu espera es pertany, en raid/t. el petroli
sera dels /tires. Aitó és el que
ne hi ha entre la ¡dita tic producció i l'afany de critica. Per bons resultats, millors resultats sovint desinterliksat i pur.
Estan desolats, porqué Ale- lutona ilo dir la Societat de les
da horne que treballa, n'hi ha vint que critiquen, pesen i sos- que raillament tossut i cequia;
Nneions.
no ha sollieilat l'entrada
-son. Per cada gram d'aedó, hi ha un quilograrn de comentaris. però tembe demostra quo la für- manya
La (marta qüestbres refereix
a la Societat. l. Gimtbra
?-er cada treballador de la nostra cultura, hi ha cent espectadora ça que pot, tenir un pais, a cregut que Alemanya demanaria a la ereacid. a París, d'un' in sei'ents i inactius. I la cosa mé.; trista és que entre tanta gent Ginebta.depen sie la sera torva per entrar, firs a darrera hora, Wat internacional de• cooperaAnglaterea i Franca
pretensions critiquen són rarissims els que tenen condi- interior.
da intellrelual, it s it dir, d'una
sdn els dos palsos proponde- Lii demanda,:perh, no ha ringut.
crític.
N., sentida pas que Alemanya 1.7niret . sitat mundial.
ere
raids a Ginebra, perciu.:! darrera
T.PS nitres qüestions san de
L'amplada que va prenent la nostra cultura fa més neces- d'aquestes dues paraules Iii ha un g id triasen pressa per venir
i es refereixen a la rearia l'esmena die; vells costums lletjos. Els catalans hem de .el naralisme atildes i el milita- a Ginebra. Hl ha aleinanys que
trenen que fins quj no s.nagi ronstrueeid eronbrnica d'Ausefxar enrera les influencies deis temps de miseria mora l , i hem . risita° franc6s. La Societat
tria i d'Ilongria, 1 a diferents
denigra Earticle del Tractat ile
e posar en tutee lea nostres obres, però sobre tot en les obres un dula enetnites eje Inhalt que Versalles q ue alribueix la resproblernes de la corma del Sarro
ce l'esperit, el noble segell de generositat i cordialitat que escau manipulen, cadaseti pel seit can- ponsabilitat de la guerra nl son i do la vila Ilinre de Dantzic.
tó, aquests dos palcos. De veganostra nissaga.
Einalruert, zu ing,ti no podrit
pare, no Id ha cap necessilat
des, els : dos metorles PS31111 11.1"1evitar nue la delogacid die Poltquo se snlliciti l'entrada a la
Magef
ton), i de vegarbis guanya
nia a ta Sordetat de les NneiOrlS

VOLT DE LA L'ONCES-

DELS TELEFOYS
- .0r J. Aguilera contenta, en
d'alar del "Diaria de Barcentrarte dele serveis te-

,.clebrat reeeniment.
.1-sr a aqucst trashis, diu:
•H • erio de enajenar esta fat:irana en manos de empre. 7ulares, con mayor razón si
.::jeras. nr, conducirla a una
rInarquia, y siempre implica
• a incapacidad del Gobierno
,rizar y sostener el servies, y sera siempre. en dela autoridad moral de que
7 revestido el Poder público."
IBERTAT PROVISIONAL
17 i 22 del nies rassat follibertat provisional els
•muel Viîdsi Escuder i Pere
• Muna!, einpresanats 33 i
kt., f,ictivatnent. ter it., supasat
• d'una bandera.
:Thcrats alisa de prescular
:17

de

meta al ¡tale instructor
sennr Calarla.

- n

mliugriffer
goiiTi7ie
•

ye2ie*s.
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EL

GENERAL E. IRRER.!
A.1:1 VA A L'AFRICA

Pre fflaitat rel redactor d'un diari !oil' sobre la certesa de! ni:no,- que
agliesIs dies corre assourant que posa ih-upar un elevat ¿Inc a l'A fri
c, 9eneral Barrera, aquest rontrshi
ituneotint en absolut cl rumor.
EL

i7 OVERN.,-: 1 )OR Die

RO V4
Ret allian de "Las Noticias" d'alilr:
'II fin ngo, por !a noche. Pegó a
c iudad de Gerona el nuevo a oh i
tt '» or civil de aquella provinc , a, (Mn
„le Unida. ("El Capitán Verdades").
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Fué recibido por las autoridades loca, les.
El serlor Urquía tomó posesión de
su cargo ayer rr,afnzia, habiendo eserno unas cuartillas para la Prensa
local, en las que recuerda que Cl habla
representado en Corten el distr;to
Gandesa, y que, por tanto, respdara
:as costumbres y la lengua catalanas,
esperando que se verá secundado por
todos en blen de los intereses que le
han s'do confiados."
CENTRES

CLAUSUR.4TS

L'auforitat gavernaliva fon elausurat
el Pamela de la Sardana i el Centre
1:.1- CUrSi n niSt1i ".-17nnt",
illanresa.
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L'ANALFABETISME A ESPANYA
El e5eist,ri d'hrovecid lalbliea ha
putilicat una estadística n'eh analf abets que he ha a les prorincies d, lidtaita,, /ab, i Almería.
En la de Jui'n, amb una poblaciii de
132.2 :)7 /11IbilanfS, n ' id ha 431,949 opte
no saben de Ilegir, o sigui, sin 7292
per 100. En la J'Almería, 255,5:6, entr • 358,144, siin analfabets, o sigui un
hi
7534 per 100. En la de
404,817 anallabels entre 554.301
O sigui Un 7303 per 100. En
hi ha
aquestes tres provinries
nrestres.
•

de regados l'altre.
.Aquesta concepeid "nacional"
de la Socielat de les Nacions
origina bits els seus defecte5.
Cona que és dif:eil troliar una
qüestiú poliliva humana. davant
de la qual .\nglaterea i Fr ama
no prenguiti posieió, eneara es
fa 111.S Iliffeil leobtir aqueli sitoment 510 desapassionament quc
va Iligat a la justicia, i ceetes
decisions de la Societat de les
Nacions han i • stat molt criticados. i Senior,. quo la Socielat
de les Naei ;u1s ha servit d'arma
per eniteagrar una passiO naHenal 11011'111111/n 1 111, litt relatixat
els seus fins ideals. Inútil fer
notar_ per altea ',art, que tots
els contrasentits, les ithsurditate, les coses estranyes que
hom mil observar en l'organisme. són tlegiltles preeisionent
aquest a coneepeid estrella i nacional. Aquesta concepchi ticesta la . Societat ti un Parlament
qualsevol, amb lee seres intrigues, manipulacions sublerritfilos i sorpreses. De regados
hom s'estranya de la presencia
al Censen de certs delegats.
do VP[2:11IPS /10111 no eompren
Vahsurditat fono/tienta! d'una
determinada posicid. lioni vol
expliear-se això ami) els l'eellrsos la lògiets, i co pot. No
lit ha mes eentei que seguir un

nato' ,inés llar g , i 'llavors se
sistiert coses (endoses. De vegades el que setohla it trionif
l5 5 tui', que una clitudiracid per
salvar l'amor proni o a 'auca
41 . 1111 enntrant e lerrildement ustirari.
Entre els paisos que a finebeit lis, tenen una posiciO proponderant. hl ha. naluralment,
matin. !li litt pai.os que (nutre de la sera seetunlarietal, teflen una impon inicia material o

moral i»dublable. Anime, en
eanvi, trinen un non a les gasefilies inf ernacionals perquii es

ter tots eta
pre,sten
de l'un( a, i srin disnnsals a teta
DEMA,

A TRAVES DE L'ESLOVAQUIA ALLIBERADA
per Eugeni Xammar,
IV

articic de la serie: , •

Velles Nacions i Nous Estats

mena de enntrariles do fenoles:
PS OPPS1P11 a Asser insteumont. i
a fei . , arnablement, el diedat. No
és pas ihifrih de }robar persones
0110 niai mantel/ir la SeV11 poi:11Hr', traicionen ele seas interessos. Iri tia ES'n f (1110 tener; una
vida nasse artificial nue la de

edites persones privados.
La imnraatid 6s QUO aquesta.

Sorielat de les Naeions. Això

s.era Ilarg.
Una segena eattsa de desola_
rió és l'allunyament dels Estats
Units. Aquest atIonyanient es
pot rompre a conseqüimeia de
los preximes eleerions antecicanes. Si, peri',, el candidat
na,crah5 no D'innata a les primimes eleecions presidencials, no
hi /tatua nWs retnei que espe-

rar, encara, idee anys mes.

1.a polilira Ilüssia no preocupa pas latid Els russos Ili11011
1111es ceses enormes de la Societaf, porA acoston rada
Aegadit mes.. Els russos estimen
tot el que ataquen. De portes
p ntlins ho tiren tot a terra, i

cle portes enfora no tenen mes
remei que avostar - se a lotes les
coses "butir.eses" de l'Europa
°evidente]. La no presencia 1 Ist
11P tola manera, ajudd

ti manlenir aquest aire provisional que t,". la Sorielat.
.tquest a Assemblea es ressentien de fe' M'a,. La Societat
Deritre tiquest aire
autbarit
rle !liga de racionas que han
guanya/ la guerra que té. Les
seres deltisiOns 110 podran 4ser
mi. s que unilaterals. El seis es-

perit no passara t/II esperit mane. Una nora itaeió
enlrairt a la Sonielal: Turquia;
per) encara una te ristra part.
de torres cl • Europa i l'Ameriea
del NOI'd no estaran representa-

dee u l'Asseinblea.

L'Assemblea d'aquest any
La Soc letal di. les Nacions

(inmensa de

FASsonlitlea i del
Consell. L'Assemblea és EorgaDiStee 111i1X1111: el Consell
l'exeettliti de l'A.ssemblea.

Censen
composa de caletre
Esl al s permanent s. Franea, Angla terna ltitiia i Japú, i de sis
Estals no permanenls, quise ell
aquest ninment eón els segiients: BeIghia, Brasil.
lniu g ual i Espanva. Els sentaire Bourgeois.
lord Parmoor, Salandra i
representen (15 Estats perniorenta, ¡ eta senyors Bymans,
Souzit Dantas, &entina-, Benes,
Guani i Quiñones renresenten,
respeelirament. els Eslat s no
permanente.. El presiden/ del
Consten de la Societat es st sen y or Ilyndns, delegat belga. El

presidont dg l'Assemblea, serà,

plantegi a mplarnent el problema
de les minories nacionals
l'Europa occidental.

Josep Pla
-Els caps dels Governs

a Ginebra
Londres, z—ltIr. Macdonald ha
sortit cap a Ginebre a les onze del
mati, arribant a Calais a les 14'to.—
Hayas.
París, e, — El senyor Hacdonald
ha sortit de París cap a Ginebra a
les 92 0 de la nit. — Havas.
Lió, 2.—M. Herriot ha sortit cap
a Ginebra,—Havas.
Brusselles, 2. ^ El cap del Govern, senyor Theunis, ha sortit cap
a Ginebra.—Havas.
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LA TARA DEIS LLARES
A mida que passen els anys
i els segles, cap cosa hi ha al
m'in que agafi aquest prestigt
que llaga; aquesla suggestiu
que tenen les pedres.
Pne
pensar aquells
l'ornaras que varen ter
dude de Tarragona, ami) el fi
ittilitari d'una ronduccid d'itique despnis de segles i
segles aquelles pedres ataronjades que formen 'hilé que la
gent P11 ritu P11 "Pont tel Dielinguessin per a Iota persona ecusible aquella ;anima i
aquell panteix i aquella grandosa que les vostoirc de dalt a

baix.
Passen els bornes i les plantes i els colors i les formes ¡ ,1
ditrada efímera. Les prdres,
quan saín pedros de debb, i estan posades sòlidament
de la terra, s'aguanten i s'aguanten. 1 a nicotina que lotes
les sil/res coses es van media
i fonda, les pedres agafen 11/Ilt
mica de l'aire i de la vida que
sent va. Per ala), e0111 MeS
sán les pedres , expresSiVeS se'ns mosteen, mes evucadores són per al cor
me. Dintre ulut pedra inaens1hle, al volt d'una pedra
hi estala arrecerades Iota
mena d'onibres, teta mena ite

passions 1 Iota mena

do

riss. Ja
Ja he parlat del -Poni
(hable". Per a mi aquens ares
arrenglerals i solenines, fan
tornar or preciós i esperit invulneralde tot armen 'ros perfumat de terna larragonina.
L'altee dia, vollant per
aquests Inrons venis
'no-

neslie de Sant Pene de Rnda,
ern vaig trobar amb tina de/quemes peches que ne tan pensar 1 fins as fan tremolar. i
Litiguen a la cadena tenebrosa
dels n segles mig esborrats de

tan vells que són.
Imagineu-vos coni es el
salare d'aquí. Un codolar

amb escorrims sie glera argi-

losa, que de tan( ert tata tus fan
ese:anta:des de vinya. d'aqnesla
vinya ile rost que lleva el vi
Inés negra i :luís fort del /1141/,
i fora dele copa, tot es garriga
escanyelida, herbes se/tse sur.,
422. 1. 111/nades i picants, sense
bri benigno, ni una recoliada

mansa. Aquí tot és d'un ceceaque crema, aquestes

. tteisme,

munlanycs que venen sil bloc
deis Pireneus, perquih des aixereeeixi la traniuntana, i que
s'estiren furniant aquesla gra-

pa sinistra que se'n diu el cap
de Creas, sán (erres per a al:
guIse i per a ermitans.

Si no fos la mar i aquesla
lendrissima badia de Port de
Sel‘a, si no tos una mena de
srouritire de sirena, que ve ecgatimant per aquests penvals

esquerps, aqut la natura (aria
por.
Iti ha indrels, per), amagids
de la mar, en ie ,rinyeseocas
segint, quo Un ltom ne lit vea
ras/re de persona nada. 1 quo

el 'robes dintre d'un fondalot
desesperat, i sic albires altea alcada que aquella eres:a de
queixalls e o reals del cas/eh l de
Sant Salvador.
En un d'aquests indrets ern
techara nitre dia; eslava a
qualre passes de vistes a la
Mar. le t rii tut Iltt,ment no %Tia
anta cosa que niunlanya torturada, dalt d'un collet, tot ell
aiapcit d'eseardols i salabrugues i de farigola encesa.
I arrecerada dels ulls do tothom a una banda d'aquel/ coillet raig trobar la "Titula deis

¡ladres". La "'l'atila

deis

formada per qualme
pedrasses monstruosos, que
mg:muden una ipcdrasasa,
pedrassa i Inés monstruosa que
les sities ; un bloc pissarrós

dres" est à

N!. Herriot arriba a la ciutat
Entusiàstiques aclamacions
al cap del Govern francés
Ginebra, 2. — Amb motiu de l'arribada del senyor Herriot, slia produit una grandiosa manifestació, durant la qual la població ha tributat
al cap del Govern trances les més
caloroses mostres d'entusiasme i
simpatia.
L'autotniabil que anava cl president
del Consell avançava penosatnent a
trans
i d'una compacta multitud, que
no parava de cridar; "Visca Burlen!" i "Visca Franen!".
El presidcnt de l'Assemblea, seny« Mona i uombrosos diplomàtics
i funcionaris de la Societat de Nacicuta complimentaren cl President
a la seca arribada a l'hotel on
tatja.
El senyor Herriot conferenciä a
la tarda amb els metnbres de la delegació francesa, sobre l'actitud de
França en . relació ande les divcrscs
ciüestions de t'oree del sEa, — navas.
Ginebra, 2. — El nnyor Herriat
arribat en apesta capital a tres quarts
de watt, en autorneb,!, procedent
Lió, essent objecte de gran, manifestación, de simpatia Pe r Part del públic.
El senyor Mona ha esiat un dets
primers d'acudir a l'hotel tut sloslatja cl scnyur Derritt per saludar-la.
El senyor Horriot conferenciará

.aqucsta tarda amb Li Delegació fran-,

d'un pes i d'unes dimensions
que fan rodar el cap, estinto-

lat d'una manera incommobj_
lile i formant una tanta Hisa
1 perfecta.
Sola eraquesta titula Id ha
litt ailOpitIC per a set o vuit

homes. Les p ersones que han
aturat una mica els ulls en els

llibres d'arqueologia primitiva.
Im amean endevinat de Seguida
que aquesta taula dele !ladres,
no lt s, altra cosa que un "dolmen", i5 II d'aquests simples montuno/de de Deilea que han resista l'envestida de mils i mils
darte, i encara s'agliatifett

fent ile testimoni d'una vida
que no ha doixat a penes ras_
ti',, d'una eivilitzavid primaria,
eshorrada dInlre les nits de
Pantig,or.
pera damunt de • la pelada
definició arquorilegica detalles_
t,', naipes , el poble hi ha anat
filant faidasies i Ilegendes sinistres. Els snno g ats mots

ries "dol-nien” s'han enniverlit
aquests 1110111 eatalarifsMin I S, plIcite 41. COldr, aquests
mots: "La tanta dele, !ladres".

La pedra estintolada ande uns
esfercos desconeguts, el monte.

nidal religids, ara do sacrifi-

cesa a rAssemhIca, tractant sobretot
de la posició que ha d'adoptar davant
els diferents assumptes que Uguren a

fordre del dia.
..(Coul,nua a la käaiva al

vis, qui sap quina mena de sa.1
cnifieist Qui clip quina mona de emites esgarrifosos i impoi
nentsd. La pedra de les reces
mortes ha anal, vivint i ha Itnat
sertint altres naces. Ila anat
agafant l'aire d'aquest paisata
ge desolat, ha anal. °ferial-Se
iota a les psicologies lerboles
o desesperarte:, t's dirà la gent
deis 'tn g lts que aqui sso dia
aixopingít En Joan Sala i Sera
rallongen .1quost Joan de Sera
rallon g it sala aixoplugat i
aixoplugar sola de tintes
Lee plomes de foc del
biterot d'armes( bandoler ge,
nerds_ enriara iirenien la fata1 usa .le Int Catalunya!

Odi eaP les • *51 " P , que ha vist
i ha local aquesta tenla dels
II ast En el lemps que els
ithaIs J a Roda i els Mies d'Erna
peries i el Rosselló es harallat en
ron] it hi . stitto de presa, si ens'
en llamea pogut contar, de
olio i Je (1111111111tIPS, aquest
muda i auslera
0111 sap si per no perdre
SI easlum dele sacrifiris, en
l'ipor,,,a dele bergandalges i di
les 1-•an r ons ‚ide handolers, das'
munt d'aquesta tanta
lii juge.
11 "e/11'a 'neu" l'honra d'una:,

donzella 5 la vida d'un home.

Si en teneo, (U:mima, les pedrea
per a aquell que s'hi acosta
:sial, el respecte que les pedrea
Stiligues es mereix:ml
Al volt ant dAquesta laU111
1101S !ladres hern re p til les onio
bres de les bruixes. i els er:mia
nale. dele pastors aeorralats
per la tempesta, dele pelegrins
ineeruLats p e r l'ascetisme.
Qui sap les amas que varen roSer aquestes pedrea? Qui san
el din que d e sapereix e rit la
laula dels Padres, perque per
ara se'n pot ben riere de les
t ra 'real cines.
V n wa aquest elemental mea

nutnent ibéric. mal que no valguis, sents una por instintiva.
barreiant-se amb una enlodó

sagrada: . sort que a qualre pasg as vouräs la inar a g ota, aquesta mar que renta de lote ele
pera's i que qu...12 es lleva i
tranqui1la et lleva lotes. les
tristeses; sort qua arreeerat en .
sl costee de virrees, ve-urbe el
noble de Port le la Selva, tan
biane. tan delicadament en-uni
manszt que li arriba

peus.

-ralt,dine'qusga
t'iris mis

Josep Maria de Segare*
Port de 'la Selva. Agost.

Full d. dietari
PARLEM - NE AVUI, QUE ESCARA III SOM A TEMPS
Ass:st:nt amb concentrada simpatia

a les captes que hem organitza per
erigir un monument a Angel Guimera,
en algun indret henorable de !a 110Stra ciatat. Ca!, tanmateix, que de boa
comencasnent :litem la veu per evitar
‚Inc l'entusiasme sense brúixola en,
doni un cpitati semblant al que vel
honorar la inernäria d'En Pitarra a
ranrc P:a de es Comedies. Al voltant
de cada propòsit monumental, per vague que s'gui, hi ha una colla d'arlisies que es bellugucu arnb la nataral aspiració d'esser els autors del projecte. No hi ha res a dir. Els art:stes,
com els escriptors o els comissionistes, cerquen comandes. Tothom vol
vitire, tothom ha de viure. Però la vida
esp:ritual de la ciutat és, aixi mata,
una cosa respectable i. dissortadament.
nu :6 Muga que la detensi amb tetac itat comparable al que esmerça
sevol individu en la defensa del sea,
interés mós
Ara encara hi scrn a temps. Potser
d'aqui a un parcll dc meses ja fóra
tard. Abans que na sorgeixi una maqueta :riada per la Cord5sió erectora,
da convenicnt que cada un dels 5C11a.
membres fad un detingut examen de
consciinc:a per esbrZnar fins a quita;
pum cs considera competent per jutjar el merit artistic dels projectes o
dele escultors que hagni de fer - les. El .
ict dIctver estat un fervent admira-

der d'En Guimerft no confereix cap
capacitat espec:al en aquesta materia.
Segurament el procediment menys
falible, puix que abschnament inia/lible no cree que se'n pugui trobar.
cap, fóra el de demanar paren a una,i
dotzcna de persones de gust
mont preval. Tot abans de la com a
da clandestina i el "ja estä íct I".
Una ciutat cona Barcelona, sobressol
turada de menuments horribles, ha;
d'anar molt amb compte. A estor/es
pensat que una manera discreta da,
celebrar esdevenintents gloriosos (ere
de tcfer, en lloc
-icr. Un dia. per
exemple, la ciutat henzraria el teatro
ttrant a terra el monument d'En Pi.

tarra i fent-lo de ami, d'acord amb
projecte enraonat. Un abre dia la Citatat honoraria el catalanisme tirant a

tema cl monument al doctor Rcbett
algant-lit de non, me/1y; origätal, perd
mes simpàtic. mirant d'aprofitar el grup
escullOric dels estudients de medicina,
que no manca d'emoció... Etc'etera.
Caries •Io/devila
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GURT I SERRAT A LA PRESO
Han estat COndulls a la pro-

sci Caries Guiu i Jaunm Serrat,
que estaven detinguts als calahoscos de "Jefatura" des del
dia que foren agafats.
Sembta que els dits inividus quedaran a di spos i e ii dels
jutges militars senyors Fernández Valdas i Linares.
UN HOME GREUMENT FERIT

infanlivols i imneert. per "La Lira Tunisonca".
1 ol dia 8, ofiet a la ThMnedil parroquia! de 11 oc Dona

del P.rt, repartiment tle oremis als nois tle les escotes d st
l'Ateneu. hallo. i fimos artifiVia1S.
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[ O
CH

1 FRIE

1
fAP,,IL.,
lFro
'11
2
L,

4350
Portugal
0100
Amenes*
Breen
31800
lit
tela
41'00

274
30485

SUCRES

281 3
Setembre
Devembro
Mere
Mala

3391

siond descarregant el vapor "Cabo San
Martín", amarras al moll del Rebaix.
- Al/ir al mati al dispensari de
l'Alcaldia bou auxiliat Francesc Ramon. escombriaire, el qual treient esemnbraries al carrer th: la Emita es
causa una forida incisa a la ma esquerra.
- Descarregant un piano al carrer
de la Princesa ' v engu é mal 1.°Mer
Cletnent Oliveres, de 31 an y s, el (mal
iuu auxiliat a la casa de :.,,cnri; de /a
Ronda de Sant Pere,
TOPADA
Ahir a migdia al carrer de Fontanella toparen un carro i 1111 autonuibil, rchent desperfectes.
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Cataban es troba de vendo,
CALDES DE MALAVELLA : PROVINCIA DE GINONA
AZCUE, D'AZPEITIA
a r5 catims, a la Llihreria Italiana,
- Ha estat nomenada superiora
Ouaranta llores. - Esglesia de la
Gran ocasió en seients de
Rambla de Catalunya, 125, i a la LEilel Coltegi dc Religioses de la SaTemnorada de 1 de innig a 2.0 d'octubre
Casa Provincial de Caritat.
jonc,
propis
per
a
restaurant.,
breda Francesa, Rambla del Mig.
grada Familia, de Fobia de Segur,
Comunió reparadora.-Església de
No e+ mas que ni : « 5 1'19 u n lel ne
hars i terrasses, a 15'50 pesse- plantes
Leteres que passuren Instintivala Al. Candida Portal.
Religioses de Mont Sió.
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ment els lesuarers QUA/1 tenen neeessIta:
tes un, i eadires a 1050,
Amb el nom de "Llibreria Parte- Es troba a Vid. el sacerdot, fill
Vetlla en suiragi de les ànimes
O'clietar.
Curtan l'emberäst Rob-t'Ida nt1m. 1
lonina, dissabte va inaugnuar-se
F. OLA YA
del purgatori.-Torn del Sagrat Cor
d'aquesta diócesi, Fu Pece Baque'
cereal l'albutnInUria, dolor, I riSolestle3
tahliment que NA. Campmajó ha ins
Corts Catalanes, número 549 1110108 de Ferias, desenrotila 1 (omites de Jesús.
i Rovira, que actualment exerceix
totuftca 13 nutre I ve•ns•
et
tallat al número t del carrer de la
el cárrecc de dedo a la cituat de
sosa per a Mi par t
I Ilet
BISBAT
A conseqüencia de tes haPades doCorribia. davant mateix de la placa
En te lactancia: ROO-.ida jilus. a ajo.
Santängelo, Estat de Texas, •dels
muna
la
Quantstat
de
Set,
l'enramen
en
A. Vilairanca del Penedès
nados per la policia, durara les nits de
Nova.
Estats Units.
ca,Seltia 5 tnanlewa, rel' a la rucce de la
celebrat un homenarge a la mentódissabte' i dirmenge es practicaren deu des. nutri x 16 Causada pea ralletölitent.
La nota llibreria és senzilla i de
- Ha estat sohresseida la causa
En lar:nades. Autor, doctor aliret,
ri ss de Alada RO i sIs. i. Bruna, funbon gust, i en dl poguérem veure i detencions subjectes coneguts en- plt:sa Cemeteutl. a bercelona.
dadora de l'Institut de Germanes de seguida contra el doctor Manuel
tre la gent de mal viure.
fullejar tota mena de libres i revistes,
Mestres, director de "La Hoja Dola Caritat de Santa Anua.
no mancant-hi res del cauta. Será,
minical", que edita l'Associació
- Per exercir una de les dotedemés, el centre del servei de cobra- EL CAP SUPERIOR
DE POLICIA
dres dc Llengua Llatina en aquest clesiOstics per a l'apostolat popular.
ments i repaitiments que de sempre
- Al Collegi de Sant Raiel, que
Seminari, ha estas nomenat el jove
Acabades les seres vacitnees, ha sorté establert el senyor Cainprnajti.
sacerdot doctor Josep Serrat i Fan- a l'Havana tenen els PP. Escolapis.
nat a possessionar-se del seu darrec el
EXPOS:C10 DE BARCELONA
ha rnort el P. Salvador Catalá,
cap superior sie policia, senyor Iferres.
de Valencia.
1 . 11 0,1-l'h. !! Lx..natilt Delegat
nindez Malillos.
- Ha estat nomenat catedràtic
I Tapioques i
•
dr la Jinda Directiva, en sessió
Eclesiàstica traquest Se- L'e'x -superior general de les
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rito els millors del mAn
ELS (1'C:E NO PODEN MENJAR del iba 30 de juliol darrer, actor- minad, el doctor Valentí Martí.
Escotes Pies, P. Tomas Villas, que
dit que s'obris concurs per a
Ahir a rnigdia fou recollit al pas- Avui arribarà a Barcelona, de des del seu retorn de Roma residia
1.7g7ies Zertreis, mcartcnatadas, atcattnec, !diques, clor:i •
l'execució de les obres d urba- ras cap a Roma, el provincial dels a l'Institut Borrell d'Alella, ha e sseig de Colomb un jove d'uns lo e. .20
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RELLOGATS
Ahir al correr de Flassaders, número 28, es harallarcn Adoli Pares

Al Consultori Medie graluit
del Patronat Obrer de Sant Miguel del Port, de la Barceloneta. a càrrec deis doctors Soler. Bach i Badia, han estat vivisitats, durara el passat mes
M.'agost, cent dotze malalts.

un rellogat seu anorrenat Eran:Tse
Torruella i Masip. Tocó rebre al Parés, cl qual resultà amb ferides als
brazos i carnes.

L'Ateneu Obrer de Can Tunis ha organitzat un programa
de festes per als dies 6, 7 i 8
del present mes .
El dia d. al vespre, es repre•entará "Terra baixa" pel qua.
dro escènic de l'Ateneu.

J0IE8, VERITABLE OCASIO
1 objectes usats de totes olas.
ces. Preu fix. Tallers, núm. 41
ACCIDENTS DEL TREBALL
Al dispensad de la 11w: camela fou
sassistit ahir Francesc Berrera i PUrez d- 15 anys d'edat, el qual es le-

de l'actual.
El tinue máxim i les restante
condicions del coneurs, figuren
extractades en l'aminei vital inserit, al Butlleti Oficiil de la
provincia, i le1 pire tle condicione, pressnpost i restant, e ° taran de manifest per a Ilur
IS X/1 1/1P// a les ofirines de l'Exposiciú, carrrr (1(1 Lleyda, número 2, durant el referit ter/Mili del corleare a les loores

Barcelona, 2 de sei e mime de
1 92 .1.-El sveretari del Co
Exeeutiu Delegat-, Jordi L. de

Sagredo.

EL PORVENIR DE LOS HAS?
Una Scoletat d'Assegurances, que funciona d'acord amb
les l'ele espanyoles. (IL O. de 8 de junid de 1 5?

Però

¿COM FUNCIONA?

Interessa a tothom: pares, pedidos, tutora, protectora
corporaolons, conblxer aquilata nova combinaol6 d'asaogurances. No perdcu temps! Demaneu de seguida detalle
I informaclons a
Fontanel!a, 9, primer, Barcelona. Tel , 3965 A.

all res csports. Autos per a excursions. 6'aralge. TebYfois.
nistració: tiembla de les 1:Mes, 18, Bar,elona.
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LA PUBLICITAT
bach, La Portella, Castell Sama, Coma d'En Vila, La Mata, Taró del
Montean, Co y a Simanya, Els Obits,
Santa Agnès, 1,a Castellassa, La Mola,
Can Pobla, Cavall Bernal, Can Soiä
del Pla i Terrassa. — Sortida, a les
guatee de la tarda del dia 6, par l'estació deis Ferrocarril, de Catalunya.
Dies 6 al 9.—Excursió al Conilent,
itinerari: Ftourg-Madame, Vernet, Xa In dels Cortalets, ascensió a la Pica
del Canigó (2.785 rn3, i tornada. —
Sortida, a les sis (lel mati del dia 6,
vers Puigcerdä.
Dies 7 i 8.—Excursió al Montseny
Itinerari: Balenyä, Brull, Matagalls
Sant Marea!. — Les Agudas, Tu r ó de
riloine, Santa Fe i Gualba —Sortida.
a les 635 del mati del (Fa 7, per
restació de França.
Al local del Centre, carter del Cotns
te de l'Asalto, 22, pral., es facilitaran
di) ans, tata mena de dades.

ELS ESPORTS
FUTBOL
MORAVSKA SLAVIA-BARCELONA
Diumenge vinent, el Barcelona inaugurara oficialment la
se‘a temporada, i no miran:.
avui encara molts adeptos
es troben fora. ha decidil tersa, mitjançant la presentarn"..
del forl equip MOravska Slitvia. el qual ha anunciat ele dasplEament dels seglients
Klein, Koearik,
tors Klein,
Zeithaminer.
Pelear.
Cli I ad,
Orikryl, Rektorys, Leiiltrnann. Simón, llanos, Svoboda,
hurera i Remata, tole ells

que tindra la III Challenge Pene Prat,
cursa internacional qUe so celebrara
cl (tia 7 de desemnre, orgaanzada pel
Barcelona, ha accedit parqué s'hi disputi el Mol de Campiä de Catalunya
de fons.
A Inés a més ha donat permis a
la seceiO-atletica dcl Barcelona perquè el dia 8 relee» ce:ebrar un concites peninsular cratletisme.
BOXA

TO:11AS COLA CONTRA

CAAIZAItES
La interessant ra y a:ni( que
per a dissablo, dia O Je rae.Mal , han eonibinat els organitza.b.ro .tri Para com a penUltim

aran fama.

Per la sera part el Barcelona sembla que presentara eds
segiirtits equipe:
Per al diumenge: Brugera,
m'alter. Surroca. Torralba, Satt :iaaa. Cartilla.
López,
Marti Aleantara i Sagt.
Per al dilluns: Bruguera. Sola. Coma, Bosch, Sancho. Caraila.‘-inyale. Lana. Board. A,.'aritara i Sagi.
VICTORIA F. C.-C. D. EUROPA
El notable equip portugués
Victbrla F. C., campió de Lisboa , que ens anuncia al C. D.
Europa per als dies 7 i 8 d'a-

comba' ,dit la gran vetlladta, que
a base , del marnbat a dotze
round, orgnalizon per al can:pionat irEapanya Id p p s welter. entre Rirard .lis (detentor), i Jitar Moran ehallenger 1,
,ha eausat axael•lent, iirpressiú
ent ra
nostres
"Marian M' ollero. que al principi s'havia tlit que seria l'adversa/1 ale Cañizares, serh
sal

davant del cerina.' plorna

quatre rounds. sera posatata
yant de Villar. da Badalona.
JIU MORAN
PaultIeS Ve12,14109
troluir hm Moran en forma tan ex-

pralem afegir solament

que l'aimid faaa sPguida sempre

ami] visible interés, sobre tot el
personalge central, aquel! "Angel Daldomiso", que des de les
primores escenas captivä. Vandifori.
La traducció caletiana que
n'ha fet el senyor Vilaregut, és
força acceptable, si bé el Han,
guatge no as compre prou ajustat a la categoria dele personatges.
Janme Borras tingué mo_

ments de gran encert. i demosIra haver-am sabio identificar
amb dificil contés que té el
protagonista an aquesta obra.
El secundaren torva bit les
senyores Empar Frirrandiz i

LAcueesionasmis

Francisca L'iteras; i

La Secció dr Mtmianya del Centre
Excersionisia Barcelonés té en proj...cte, per a les vinents fastas, el següent programa d'excursions:
Die; 5 al ro.—Excursid a les Altas
Valls de rAriage, d'Auzat i del Balira Oriental. Sortida cap Puigcerdà.
a les 7'51 del mati del dia 5.
Dies b al 8,—Excursió a les Serres
de la Mata i de Sant Llorenç, a:1lb
el sagita/a itinerari: Terrassa,

CURSA DE DIVUIT HORES
A L'AMERICANA
Vist assolit en la prova
de les 24 horas de diurnenge
passat. sobretot per I aclimató
lo l'aquip belga Dewoeff-Stockelyink, la 1.. E. de Sane, donan(
provee del sen gran entusiasme
ostentin, i per tal que els nostres aficionats .puguin maya,
morir gaudir dels emocionazats

Llnis Teixidor, 'tutrani Estrams i
Antoni Navarro.
El n o ntbr A s pahlic quo os reuni al Poliorania prodiga ele
aplandinionts al final tal cada
arte.
ELD3P.400: Domà, dijous, s'inaugurarà la temporada.

Despres d'une dies de fasta,
que han estat aprofitats per re-

pintar la sala d'espectacles, fin
hi han deixat uta real el san hon
gost neerdits drama-pl ises, es torna o obrir denla. dibms, a la nit,
"l e.aqtielai t p at ro de la plaea da
Catalnnya. trinple dr les varirInts. ol minl ghbire sriguirà cuttivarl amb la seriositaL 1 aten-

1 "F. C. Farce

~manis produits en les provee

ICCXLITAT4

de la passada cursa, n ha organitzat p o r al vinent diumenge
una ultra de 18 horas a l'ame-

ció deglutes.
La ma y a emprrsa. de eréctil
i solvAncia reeonegudes, domara
amh fr -te pr,Va dels sous pro-

Ele dies 2 i 3 seran Iliunades les localitats corresponents alls abonaments

pasas do rornpla tire PI ved ir,
fent desfilar por l'esernari d'Eldorado les Psitine llos ale onplet i
les atraccions de n'es fama i

setinanals: els dies 4 i

I;
; e

probablemant,

l'arre, el gran sprinter.
La cursa començarit les dau
dal maff de diumetiga. arabara
a les quatre de la matinada.
ATLETISNIP:
LES NOCES D'ARGENT DEL
BARCELONA
1..4 III CHALLENGE PERE PRAT
La Federaci6 Catalana d'Atletisme
reconeguent la innegable inniortáneia

E

nrimbaa iie risprosentaiiions.
hi a d'En Pirando' lo ja Pliavia
donada a ooniiivar en iispanyol
En Morano , i so'n ocupa
extensa/liar/t el n'Isba eritic,

arHont eora ha que ha adquirit,
després do la sa y a Harpa propar aoió per al roncha( que ha de
disputar a Iliaard dissabte
a la nit. Avui &lía Jim Moran
dóna una fort, impressiji do
forca i resisténeia en Ilurs enIra/cantal-11s.
-La lilao antropométrica de
Jim Moran. és la següent: Coll,
38 oto.; parimetre toräxic, miorimum, 100 cm.. mínimum, 100;
lira( • , 35; avanthraç, 28; vintura, 78; onixa. 7,5 cama, 35; pes,
66 quilos; ito.icla 170 cm.; envergadura. 17 5.
UNA REVIST A MANRESA
Ha sorlit a Manresa el primer número de la revista al esports "A ple aire", a la qual
desitgem 11 larga vida.

qué compta.
En el darrer campionat el Victòria aconsegui el primer Roe,
,-egut a la bona n oluntat d'equipiers com Josep Santos, interior esquerra, molt intelligent
: gran marcador de gols; Ernest Viegas, portar de condicions exultante, i Octavi Carnhailarho, avant-centre de gran
empenta.
EL FUTBOL TXEC
Com saben els nostres lectors, la Reial Societat de Donnstia es troba de tournée per terres txecoslovaques.
En el partit jugat contra el
Deutschland, considerat com a
tercer o quart d'aquella nació,
la Reial Societat ha estat derrotada copiosament per onza gols
a un, la qual cosa demostra la
mena de pe dele tiecoslovac.s
a casa saya.

Saura, Escrich

PO.LIORAWIA: Debut de la companyia Jaume Borràs,
amb la comèdia en tras
actos, de Lluís Pirando5)0, "El gola d'ésser honrat".
Va debutar aliarte d'ahir la
companyia d'En J'urna Borras.
que es proposa Millite 1111 etIrl

Braun, i Virents. V,Ilanneva, a

queet mas. rs un deis millora
r quips lusitans i es-latir
: rat pele millors jugadors a/1lb

ricana.
En aquesta prova hi prendran
part dos equipe belgues deis
especialitzats en pista, i
si be requip Devrolff-Stokelyrnk
no hi pot concárrer flor compromisos contrets a Holanda. sembla que faran ele possibles de
mirar si a Etíltini poden prendre-hi part.
Els noms dele nous Lixdaymans belgues no es faran esperar, i es dóna com a segur que
dos d'ells seran ajuntals
:res dos notables correal
cals.
.Han prombs ja do prendro-hi
part els corredors Janer, Tresserres. Sane da Reus,

Ek T'edtrc

quedaran obertes les taquil i es exclusivament per als
senyors socis, posant-se
la venda ptibLca les loc.ali-

eréctil
L'espertarle d'inauguració és

tate i entradas restante a
partir de dissabte, dia 6.
---•••••••••n

SERVEI DE

C.qf

1 Ill0FMACIONS

A partir de diumenge vinent, dia 7 , quedara habilitada al "Café Colón", una
see ind que la direcció del
111:11 ehe dastina exelusivament parque puguin
gar-er i confralernitear els
Socis del .E. C. Barcelona,
despre de cada partit.
Par a inajor .,omoditat
mateixos, comenc;aratt

n i linar -sa', ale TnOMelll. PIS
r e it iillals deis principals
parlits jngals a I.Ialalunva,
, tina rogada es t igui habilitada la installacid radio-

telefänira. ole dale mes importante que es juguin a
Europa.

JermatedeSs aconsellen
emplear les cremes u pastes per a

Jaltar, amb prelerCncia al sabO totes
ks formes sabonoses (vegt 's eManual de

Cosmética 5,, Je Saaleli, traducch3 ()el

I

1

I

ima demosteaaid de, les nostras
firma cirios. Ce intenvarà mota
la proireató de la bisnieta pel -liaula •• Esrhodol harirari". del rapar/ami de :11. de Mrtttatl. casa
srlareionallora dot a grane éxits
de la pantalla; drhotarän:
" jon g l a ur" Rovvlaud; els
ealati a rs. dansarins Nliqueltn i
Maxly. fro Incisa parrilla D'ion-arador:e a París. Londros i nitras
capifttls e:tronce, ( f ue r,,r,ag.re„
PIS itrl tal Pe da veral alij e t'anona.
Boa pa tia ixo eh Ra i,raer, l'as dele
oxvéntries, por al qual tots els
elo2' s rostillen patas, i final-

mea! Pe nca n'adora rama-misia
Ion' a Mendaz iraala un topertorl reodorn avalat per tina presentar'. tan Mil triada com
lusioaa.
Auguren' a Elilorado olla temporada brillant. nlle supera rh
los n nforinr3.
IMM.011.

do tan agradablr

WIERCENETA SEROS
11;t arribat dar París , on va

ans r a signar uns rontrartos. la
xamosa i nol ahle nanntsta
aterre/teta See0S, la qual ve enanntada dele trionifs oblinguls
alitriirit l'astin per tot, r1 Nord
d'Espanya. on oh seit rxi l ha estat paila dia rurs gran, liayant
(1Pixitt ,ignats ja diversos con_
traelits per a Pany vinent. La
maree/ t eta Saréis, dasprés d'uns
diPS de deseans, saal irR 'Ip a

Andalusia, on ha de debutar a
majos del mes rorrent, passant
;. prini r rs d'oattilire a inaugurar
ta iempurada d'ItivPrn al lastre
Re,'
• Alfonso, da

D. Peyd, pagina 80.
E nt t e totes les cremes,

PASTA
Ita estat

la

NIX

elaborada pensant en l'higiene

ele la pell. El seu ús cura irritacions,*
Ipicors, grans, etc. La tara, després
cralaitar-se, Ir quedara fina, fresca, suau,
que li fa
(seise aquell encarcarament
'semblar que té els muscles d una sola peo,
aquella cremor tan molesta, Je l'afai-

ni

i

'tat a

l'antiga.

es al prets
Delnln1-110 en drOpetieS t perinmerl

Facturase Gay, I'vra. Pormels
i Reholles. Pessetes 3 ,
Fr , Francr.se IglesIas, 0.F. M.
El p: ii intre flit Tarragona. Poe.
ma P11 -11011 4 • 1111l S , Pcssetrs 050,

Alfons Honre. N'asean d'Amor. Novella Ilistórie-Romantir. Pesseles 5,
Gaseta de, test Arte. Número 6. Pintures Hora:migues, al
Muerti de la Ciutadella. Paseata,: 1'50.
Gramàtica Anglesa.
1E1 .1. Passates
,te montserrat. Tela '2 posseles..Nagri 8 pessettes.
Junroilii. Anea il'En Lluqual
Phi», el Noi dele Entone. Pas-

sete,s 015.
J. IV.
i Torras. Per qw)
fugas demi? Pessetes 1.
Fabra.
ConyerseS
P or-tapan
Pessetes 5.

2.5o pessetes tvt,

eafifartfrIleleadc<A6-rezei7

GRAN

DESPEES DE LA CONFERENtll DE LONDRES-

DE LA XINA

Els generals rivals Ha començat l'acucié del Pla Il atfe S
es disposen a ca ntposat
l'Ag.nt
dIspeslció
batre : Yanells de
MIAU
pagantent : L'Ilorme
vint Miii0ES

El &oyen) del Reich ha

de

de mane o; a la

guerra francesas
cap a

Nang Hai, 2.—Les trepes del general Lu-l'ung-Siang han interceptat
la via lerda Xang Hai -Nanquin, a 15
trilles de Nang Hai.
Les connalicacions amb Pequín estan interrompudes.
Les avanzadas del general Txi-TxsiTxuan avancen cap a Nata; Hai.
Els rallarais rivals recluten, raspeetivarnent, per a la seva causa, tots els
bornes vàlids, i els soldats requisen
tot el qtte traben, implantant la mes
campkita tiranía per ea passem—Havas.
. . .
París, 2. — El ministeri de Marina
änuncia que han sortit cap a Xang
Hai els creuers "Jules Ferrv" i "Colmar".
1;avis "Altair" has sortit cap a
Tien 'isla ami. °Narre d'ciscegurar la
comunicació ealre Frechot i
el ministre de Franca a Pegaba—Hayas.
EL COMUNISME A BULGARIA
Atetes, 2. — S'anuncia que les autoritats búlgaras han detingut catorce
silbabas grecs acusats de maneigs comunistas.
Sembla que alguns d'aquests dense,
gnu han mort a conseqüència déla
maltractes que torea victimes per part
de les autoritats búlgares.—Havas.

Les sardane5
El Foment de la Sardana de Baiicebona, vistos els entrebancs que barren el pas de la seva actuació sardanistka a les places i carnes de la
cintas, fa palic cl sest propósit de
rechlir-la, i a tal objecta ha suspat
totes les halladas que tetna organttzades, aixi cera lambe mames excursions collectives, entre abres llocs a
Granollers. Sabadel l i Badalona.
El Foment de la Sardana de Bar.
celona no per això restara inactiu;
bells die; de brega porta con/ a executória de la seta actuació, modesta,
perb sana i conVnuada, a desgrat (lela
mals venta que de vegades l'han feta
t ran t aliar. E1 Consell directiu té co:n
a virtut eficirnt dc la seva tasca un
jovenívol entusiasme a un ferm amor
a les coses pairals i a qualsevulga
manifestació artísrea que porti aires
de la tarea riostra, servant, paria un
aohl, i digne apassionament per la
sardana, al voltant de la qual ve treballant amb tant (la dalle par a !a say a difusió i Cualquier!.
Ultra de donar halladas a les entitals que oportunarnent s'anunciaran,
reprendra, niolt aviar, la tanda de
concerts que tan liellament 1/1a ugurA
l'hivern passat i que es d'esperar es
veuran tarnhé concorreguts com aluells
pels nombresos catalans encs:ats de la
MusiCii de la ilustra dansa.
FI Foment de la Sardana de Barcelona no donara. dones, cap ballada
en places i carrers de la ciutat; (le
moment la hallada a la memória ski
patrici N'Angel (Mimara. anunciada
per al diSSabte, dia 6. a les deu de la
nit, a la Plaça del Pi, se sielebrara el
mateix die i hora a l'Aieneu Empordanés, carear del Pi. ir. La popular
Coba Barcino <tasaran:ira un ball enHall de sardanas, amb Petra d'En
Guintera. Els heneficis d'aquesta bu.
liada sea ofert a la Comissió irgaititzadora del monutneut al plorat
• ••

• a la

ComIssió de teiaraclons

Berlín, 2. — El senyor Frazen, delegal de l'agüe general de pagaments
de les reparacions, ha ra yar del Reich
2o milions de mares or, aitil, els quals
obert al Barre de l'Imperi un comate cornil a favor de resmentat acata
general.—Havas.
• •"
París, 2. — llama de la CO;12:.S.S.IÚ
de Reparacious ha informar el senyor
Oven Veinte. agua general de pagament de les veparacions, sobre les mesures que ha pres i petisa prendre per
l'exereici de la seca missió.
El president ale l'esmentada Comissió
ala Reparacions ha donat les gracies
senyur Inang per les seres manifestaCiOnS, assegurant-li que els seus matodas i mesures els aprcbava, per unanimitat la Comissió.
En el scu intormla el senyor Young
Ira canfirmin que el Govern del Reicn
ha ll'urat a/ Banc de rInmeri per ai
compre de r Agent general ale agatnent
de las reparacions la calentita: de vira
milions de mares or, segons estava
e s tipulat en els acords de Londres,—
Huevas,

Berlín, dient que el bar... u"Ort
Lutzuv, direalor d'un collegi
la ens. ba cela! delingut a consr • qiiiairia alele trames dolards
qua donava a aquells.—Havas.
LORD D'ALBERNDN VIAT.I.1
Berlín, 2. — L'andiaixador
d'Anglaterra lord d'Abarnon, ha
sortit eap
Itisaís.—Ilavas.

--

Govern alemany ja
ha promulgat les lleis
necessàries"

"El

París, 2. — -En comunirat
oficial í a eil il a I. per la Cornissid Reparacions, diu el següent
"I.a Comissió de Reparacions
ha eunstatal qua de eonformitat anda d'estipulat en el protocol final de la ConfeePticia de
Icindre,. PI Govern alrimany ha
promulga!, ,ja les l'ele netass'Aries per a l'apravaaiö da; pla
roma amodala perits era
leepavada por la esinti,sió

nimbé ha constata!, que ja
ha entrat en func:ons l'agent
general ale paga- a rars per a des
reparacions."—Havas.
L'F.aIPRESTIT 111 • IL5 800 MILIONS
Londres. 2. — L'ernpréstil
alemai' i • seria antas el dia II
-loch ,a' a No y a York. Londres i en el cur.tinent enropeu,

—Hayas.
ELS FABRICANTS ANGLESOS
CONTRA L'E I PREST IT

Londres, 2.—Lit 1:MG 1:5bdemas snposa a qué ir empréseit de
quarania milions dr Iliures esterlinas
a Alemanya siget garantit i afavorit ile cap iiiimerit per la (Iiraii Bretanya.
La Unió ha presentat tira /tres: al

Parlatnent ett l'esmentat senta,
Denles. alguns membres de la dita
Unid han escrit a seas diputats respectius, expo5aut-los les raons que
tenett per a dentar que el tal emprestit sigei impedit. — /lavas.

CONTRA

EL P
D A',V
aVLondres, a. — El Cengres ele les
Trade Unions mineres Ita protestar
contra el pla Dasves , per estimar que
causes grens l'erjudids a la venda
de caria', angles.
El Congraei ha acintlat invitar el
Goteen a concertar un tractat de comere arli'd
-A ALEMANYA

Els naconals alemanys
centra
partit
Berlín, 2. — A CoilSC . LliéllCia d'ha.
ver votat els nacionals el Paria de
Londres, es nota gran disgust entre els adherits al parid nacional

congrds
preconitza
mació

En el
l'isla de Ball es
la fud'una Internacional única
Hall, 2. — En ri Congrés
balitsta l'obrar Pollitt ha preco-

ndzai la necPssitat. ele Imanar
lilla ftdernacional en la quid figttrin eh; &metes (le tot, al titán.

Assemblea de la Societat de Nacions

LA C. DE n.

LES l'ItA

Le

iWei Ton

de

En el &manes sardanistie que ti:idea II,: a Sabadell, al jardi del café
Cervantes, el diumenge cha 14 de se- alemany.
Un gran diari nacional d'aquesta
tembre, ir dos quarrs (le dotze del rimel, ‚'Id adjudicaran els segiienis pre- capital ha perdut eta POCS dies mil
mis : Primer, sn pessetes i un 15 par cite: canta aubseriptorz.
En senyal molesta contra el vot
roo (le la recaptació de taquilla. Sepan un altre 15 per 100 de la mateixa del Pla Dawcs, ha aparegut en inoltea cases traqueara chitar la bandera
roca vació.
iit:perial. — il trat,
Cal atendre's, paró, a les següents
EL PACTE DE LONDRES NO
Bases:
EXISTEIX PELS 111.11ZAI.—Es hallaran dues sardanas, una
NACIaaNiaLISTES
d'Inédita aLt mestre X i una abra de
Huir/lene del mestre Carreta, titulada
Stutgart, 2.-1;AssociacW , ultranacionalista hz adoptat ima resalu"Dalt les gabarres".
11.—Per a radjudeació del primer da:, e t s la qual es relittl;:t el rada
premi 'cris condicid precisa eteure i
de Londres.
repartir lié les ducs sardanas a resbl
En la dita resolució es declara mea
„
empnrilitit?is.
armase Pacte no existeix per a VeiIII.—Del segon premi en reran gua- Mentid partie—Havas.
neadora la Celia (pie hill atnb mes
Nava convocatoria
Iluiment, elegancia i mecer Ii segona
sardana. Ea cas du no haver-hi cap
del r.eiclistag?
colla tnereixedora, sea. equitalivanient
repartit entre les collas que hagin baila les (Iris sardanas de coneurs.
Itarlf», 2. — Es nossildo que
I V.---Les calles que s'inscriguil hau- el Iteichelag sigui entivocat per
lt nitints d'al/trust tue, en }loe
rail d'ésser integrades per vuit hallaII 17, d'.0',uhre, que era la dadors caen a mjninium, i ' doten com a
la que s'lla y :a assenyalat.
maximuna mé g un dele,gat.
El Liovern desitja, irr decV.—Les collas , per inscriure's, han
lo, que s'apresuri la 'llevasen'i
d'adreear-se al taulrll del Café Ccrticas projmil Pe do Bid rrilalius
vantes. El cost d'insarieció és d'una
;1 lea I ;te: t'eta do (Maui . , ;t. fapesseta per daasaire i aixi mateix per
vor da Lagrioultura, ;Halla 'mitin
La
inscripriú
delegat.
e,
taitrarä
el
de les ounvorses de earitoler
al
coonómic que Intu yan d'iniciardi:t ta de setembre.
se molt atiat anal alguna paiPer formar part del jurat són Insos estrangars.—Havas.
vitals el Fontent de la Sardana i el
Centre Sardanistie de Sabadel,.
EL 1)1RECT011 D'UN C0f,.LEG1, DETINGUT
Acal;at el concurs, la cobla tocarä
dues sardanas parqué siguitt ballzec
Parts, 2. -- L -Echo do Paris" pubLea un telegrama do
Per als coactureats.

El presiden'. del Congres ha

manifestar. que. l'assembla
q uieta Ist convoculórin d'una
eimferèneia en la qual esligues-t
sin represnaidals als sindicats
russos i la Segona Internacio.
tia I (l'Amsterdam, anib l'objecte
(l'intentar l'arribadli a una unid.,

diputa.

ll

(Continuad() de la aäaina

BRETANYA

1)

Destines s'entrevistará anal cls represernants dels altres paisos estrangers.
Abatas d'arribar a Ginebra el senyúr
Herrior, la Delugació francesa havia
celehrat diversas niunions per examinar e.; assumptee que han d'ésser esrudiate per l'Assemblea, arribant CII una
absoluta unanimitat de criteri sobre
tots ells, mostranttse decidits els rumbees de la dita Delegaciú a prestar
tot el concurs possible al senyor Herriot, per al tnillor desenrordament
la labor que aquest ha enlata a realitzar davant l'Assemblea.—Havas.

treballista

Str.

Tra.ene diu que Sr Tercera In.
Moscou, per , la
tommoional

zichiacin ; violenta i

cdvii

sa dificulta i fa quasi

ble la unió de tots els obrera

del nión.— Hayas.

Abans de marxar

EL

PARLAMENT MEXICA

Discurs de comiat
del general Obregón
Londree, i.—Des de Méxis infore
men a l'Agència Reuter;
El general Obregón, en abandonae
la presidència de l'Estat, Iaa pronun.
ciat, en la sessió d'obertura del Con.
grats, un discurs en el qual ha Id
història de tots els esdevenimenta
durant la seva presidencia.

Ha recordat que si Mèxic no té

Ceclaracions de Macdonald
—
El primer britànic diu que
ningú no ha descobert un
pla per al desarmament

relacions diplomátiques arnb Anglaterra és debut a què el Govern britanic no ha volget adoptar una fórmula susceptible d'arribar a tia acord
clar i concret.
El general Obregón tumbé ha recordal, en acabar el seu parlament,
el darrer incident diplomàticamb
Anglaterra.—Iiatiaa.

Londres, 2.—El senyor Ifacsionald
ha parlar exeensament sobre la siEL NOU MINISTRE VESPAtuaciö general anda el corresponsal
NVA A VIENA
de l'Agència Remar que l'acompanya Cll el sen viatge.Viena, 2.—E1 non ministre d'Es.
iistre hritanic ha dit
El primer mn
partya eit aquesta capital ha Iburat
que unten fins la data no ha desavui al ea tIc l'Estat !es seres cara
coliert un ida satisfactori de destes credancials.
armament , pela', en desapareocer diLa cerinvania sus verificat de
verses dificultats es y eti més pró- conformitat amis les practiques
xima una solució,
usual, i amb la solemnitat dc cos'
Si la Societat de les Nacions no
tute —llaves,
obre axit, 110 quedara més reme' que
tornar a les condicions d'almas de la
guerra; pea.), segurarnent, cap bonyor Garay, dalegat del PariaMil.
desitjar la tai cosa,
rne sensat
'Farrera comissiA. recluraió
Imildres; ?. — Poe ahans (le d'arinaments, senyor Dura, mi.
sandia d'aquesta aintat amh di- nit ra d'Afers Estrangars de Rureociii eap it Ginebra. el senyor mania.
Ouarla romissió, enearrpgada
Mattilonald, parlard anib ele periodistas, loe insistit sobre, la drls pi • essupostos dr la Socia-,
la 1 dr Na ei in senyor Adatei,
gran imporläuria tilde atribueix
a In Snob-dial de les Nacions, delegat dol Japó.
Cirottiona comissiA, qüestions
ar. 'gftt qua proourarit denio3sorials, prosidid.a 1101 sPnyor
1
• ;mili la sriva prosPinine
Zahala, dalegat (ir Dinamarca.
Ginebra la sa y a confiama en
Sisena acimissid, onrarregada
tiCió int matar io - dels assumples pahl be, presi.
a q itesta
aixi atint la sa y a aonvia,tha dida pPl sonyor
qua sola els auspicie de la Soit he.
Han esta nomenal a vire_pre', jata/. dc les Naeions pot realilst,Ipnt: ele s p nvnrs Bourgeois,.
dae-Se uaa,,it 1 l InOlt 1101M feilla.
lord Pn monta staA la mira. (Tretist
l'ai al cplit es refeir(iix a Iris
1 in dale g a t colo/tibia, Zkarzinski.
qiiii,t ions de Earbit raigo, el prit_
ministre .E.Ifers Estl aneare po.
brit ante ha (lit,
mor itt iiiist
limita, I Taliglsaifon, delega t
Mi el son iionceplo, aquest
née.
iht
has.:
arbilralge ha (le servir
Doma con-mitrara cl dahat 50 -1'
era al successiu per trobar
hro l'informe del Consall.

solurbi de lote ele litigie de rarnrter internacional, i atol) preferencia por a I:t smelmidd d'un
pacte de doronsa 11111111a. —HaVas,
Des prik n I ' liaNa t e fot l'elogi

de la Socirtal de les Narions ¡
lar l'efieacia dele setas treballs,
senyor Ntardonald ha irahat
les stiv p s manilastaeions dienti
De les di fe re n 1 a, ideo lara oions
de la (morosa emicernenk al
que penso dir a la Sennetal de
los Nacions. ii,, hi ha eap que

jo hagi autoritzat..--Havas.
MR. M.ACDONALD PASSA l'ER
PARIS

Paria, 2.—Aquesta tarda, a les ser,
passat per ,iquesta capital, procedcm de Londres i amb direccid a
Ginebra, el primer ministre anglea,
senyor :Macilonahl, que ha sortit
aquest mol de la capital ;inglesa.
A l'estacit't fent complimentat /tal
ministre de les akdbnies, que cm-recia: interinament la cartera d'Afers
ealrangera.
Dtsrant la conversa que sestinguereu, el senyor afacdonal expresszi
satisfacció que experlritentava per
trobar-se a Ginebra atinb el senyor
/lerrint.
Es maniiestä intimamept comenaut que els treball, 1 , l'A,semblea
de la Societat de Nado:1s, en el que
es retereix a les garanties ttt pau
' t' gmetat han de doaar els millors
' s
rase:bata - I la i S
Ira

L'Assarnblea discutiré dijoug
i divandros les qüestions relati.

ves a lit aeguretal i reduceid
d'a !maniata s. -- Hayas.

1,1 11Ein'tX110 D'Alt MAMENTS
ES RELINEIX E.A TERCRA
011SS'IO
Ginebra. 2, — Le tercera ro.
Inissió da l'Assembleit .le la So -s
rialat Nacions, .»ia lit que
ha d'intimiden en la qiirstii5
II reduce'''. .Earma n ' en( e, sqla
venn ;.t. avoi por primora Nega 0
i-la, dosl.tiatit-se a ztsstimptes d9
Ir soy a pripia orgaititzaritS,
aeordant despres la 'visor ipaii.5
l a soya ordre del tlin 110. la qüe5 -4
lió de la limitació dele arma.
mente na i 1 i 1 a r, — !lavas.
ELS QUE S'UNIRAN A ERAN.
(;.1 I BELGICA
París, 2.--"Le Petit Parisien” diu
que els delegats de la Patita Finesa
i de Polónia, defensant la tcsi francesa, liar oler; m'alijar ti .1.1 reduca,
ció d'armainents que no vingui com.
pensada per una garantid de g1;arc.1
tat.
La majoria de les delegac: . aus sudamericanes aprovaran Os puirs de
vista franeo-lielpme,: paró la 5ormaci4 d'un gin 2 tau q uportant sola/nene prelra tenir realització en el
ras que la tesi radical que mecoMeza lord Parrnoi•r arribi a tenir
preponderancia en el si dc la delegabritänica. — Hayas.
LA PREMSA FRANCESA

ELS TREBALLS
DE L'ASSEMBLEA
—o—

L'elecció de presidents
de les Comissions
Oinohia, 2. ---- Les grama eotilissania han proeedit a l'aleerió dale satis presidente que,
formen part
ront és
la masa en 1111111ilta ele Vnte,
pl'OS nieta s.

Primor:1 ootnissi,i,
jrailti a llte e )1t. Groonl, ilustra-

seg„na,encaeregada du l'orgaiutzaciú lécaica, se-.

Paria, 2. — La majoria del % diaris,
les Nacions, esperen que cl debat que
y a a desuirotIlar-se sobre la qüestió
de 1 seguretat reioreara (1 prestigi
d'aquesta instittició i demostrarà al
tina' qua está capacitada per censo-.
1(lar la pau d'Europa.
"Le Petit Journal" diu que França.
la De'egatiO de la qual está constituida per borne; sincerantent fey.tes

,pau, d'ample cont.sepcii) i
qiicbtions alardee pos
litic i cmsc gats de les greu respon-

"Ma

ti c

l

C2CpCriellfia ni

sabilaats, rarament slattra trobat en
forma mes adequada per mostrar
inial el seu lustre sincerameut llacifis•
la, i donar u conéixer amb claredat

Sea, punta de vista. ,

la

▪

pineurrAT
Correspondencia • de Valencia" que,
per cert, són distinta ,dels d'altres
periòdics de la • mateixa capital,
L'acord que per Unanimitat ha
pres la Comissió provincial en

CATALUNYA
LA GARRIGA
-

La inauguraci6 del Casino i l'Aplec
del Remei
• Pròxima a esser acabada la construcció del Casino de la Garriga,
a .mitjans de setembre vinent
gurarà amb una gran fasta, la qual
prornet veure's molt concorreguda.
L'edifici ba estat construit amb la
collaboracie de la majar part
propietaris de La Garriga i tamales
estiuejants.
Igualment, cont en anvs antcriors,
se celebrara el dia 8 de setembre el
tradicional "Ápice de la Verga del
el qual te !loc. inati i tarda,
al bosc de can 'Barres.
llegut a Pesarme gestada. que cada any es major, la comissli't de
festes ha augmentat el nombre dc
scients disponibles per a la testa de
la tarda.

' tit de futbol entre el Gracia F. C.

i la Unió Esportiva ti ("imita, guanyant aquest, per dos gols it ?aro.
1,a cornoraci9 municipal ha
acordat incoar expedient en merits
d'una comunicacid en la qual la
Junta local de Reformes Socials,
després de posar de rallen la falta
de sonoritat i visualitat del non rellotge de la Catedral i la itupartftneia que el san funcionament te en
el regint del traban, prega que no
s'accepti ni es pagui rimport de
restnentat rellOtge, inentre no tin-

gui aquellas condicions en el gran,
alnicsys, en que les resida Pan/ lc,
- 1)itimenge, ami, l'exprés de
la nit , va arribar el nou governador
civil, senyor Joan de Urquia.

-

Ha cstat assenyalat

el dia 8

d'octubre pròxim per a la subhasta
de les obres de construcció d'aigiies
amb destinaciti al proveintent de la
vila d'Albesa.
tila autoritzat remendó del
pressupost municipal d'Ibars de Noguera per al present exercici.
- S'Ira declarat oficialment l'existencia del earbunele bacterià al
terina municipal d'Escunyau.
Durant el passat mes de infiel es registraren en aquesta proviscia, en vis anirnals dornésties,
215 invasions naves de malalties infecto-contagioses, havent mort o estat sacrificats 62 animals malalts.
CAVA

Lamentacions
Es comenta ami, dolorosa estra315 • esa el fet que existint dos grups
d'aiicionats al teatre català, encara
no s'Itagi organitzat cap funció per
recollir cabals per al monument d'En
Guimerà,

SABADELL
Una associació de motoristes : ExEl Foment de
posició Bohcm
CAMPRODON
Ja Sardana
Ball de disfresses
Sgbein que OS Mi tet 1.1 constanPcI diumenge la colònia esció a la nostra cimat d'una assotiuenca la organitzar, amb el vonVALENCIA
ciació d'atines del motorisnie en iocurs dc prestigiosos artistas que forta la seva amplitud, especialment
men part de la mateixa, un gran
pro- Reaparició d'una revista 1-: Els Jocs
ball de disiresses, que se celebra d'automobilistes. ja aficionats, ja
Assemblea de
florals de Benifaió
al saló de testes de l'hotel Rigat. fessiona Is.
A Sabadell de temps Post parla
viticultors a Alacant
Abans del ball hi va hacer una cade
la
convenienca
d'organitzar
una
valcada hurnoristica, que recorregue
n.entitat d'aquesta mena, paria recls principals carrera de la vila,
I 11- ,..07
is. a
wat fent
centment
aquest
anhel
ant
ra hacer molta animació, assistint- una espècie tIc stecess1tat entre els
la media gent de les colònies
• .e
a' 1 ; «rae alt
devots del x-alant, que cada dia són
C
. Ii f r
l'a
Ribes.
en ma 1 or nombre. D'un quant temps
je
err x^ e' et ate
y_ t.,
banda havent uogut coroaquesta
GRANOLLERS
e •: -n • "me
provar coto es multi:slicaven els
as r.
t e ce
Un bell programa de festa major autotribbils i les motocicletes i side- • t O I te
'ala ti itt
• n
s. s e
Havem rebut un programa dc la
cars matriculats a la costra clutat , i
e,
'• a • u "rla e aiir •
J'esta majar de Granollers, editat en
fatalinent, ha dut una impet. P in • et In • t. e
52
català per Gràfics josep, de la dita riosa exigencia d'unir-se tots cls ele'
ii
em
c«
d
.
• ti • 1 1. . a
poblacia, que prova una cegada més tocata alias, guiats únicament per
•
o
•a a la o,
la importancia, cl gust i Vencen dels
una sola aspiració: l'orientar aquest
at.
en a a;
'(se
eurnentats tallers tipografies.
esport dins de Sabadell, en fins
,e•
E e. e as e
Una exquisida portada, a tricro- era cadascú limaco pel seil cante, i
v• d
. r
_
'
nia, i una fina orla a les planes cren itnpossil,les tota clastte de mala,e ce • •
anunciadores, a dues tintes. anib una
fesíacions esportives.
al'
••?'
•ei ir G.
profusió de text interessant i anunCreient , com creiem, de viva re'
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i • 11'
"11
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cia avalen aquest treball, imprés en
cessirat la constitueie, d'una clititat
1 r se ti t .s .ie e 'e
e •
rnagnific papar "cause",
d'aquest caràcter, no cal dir com • u ale •tt a fi as' o .
r
Cal fehtitar a Parnic Josep (fill), desitgem que la creació definitiva siy
•Il ; ,
re
e
aixi casi a tot el personal de la Un- gui com mes aviat millor, con'Ye
prernta, que amb cura l'han secun- fiara que des d'un bell centelleaar
tic
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dat per poder donar una prova del
ment sabran rodejar la idea els cm- •
eri•
7
1 ar- • c."
bo que pot sortir deis taller; Gràganitzadors de la mes autentica de.r-:
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, :t•d trc • _o
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- e ta /e , e1 co a :7_
una pena-a mes rd un can per uns
e • 5 'a
SITGES
quants, sine, que dintrer
d'aquesta
ees
s • p e 0.
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tots
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Id
donaran
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La festa majar :-: Els vint urbans i
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I
mis i,5 qi e re e
que
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Futbel :-: Recital
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seva naturalesa poden entrar-I2i.
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Si,
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Vendrell
Continua
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Bellas
Arts
;
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;e ad si 3
Passada la festa inajor ha plogut.
l'exposició
d'obres
del
malaguanyat
lt
t13' ia itt 1r
La Naturalesa sita desfogat després
Crispinià Gala!) (Bobean), la qual
t
•in
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,
Le r
del natural esverament cue li pradoi ita estat molt visitada,
•
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t
la magnifica presencia deis vint
El Foment de la Sardana d'a- . I +
s •
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forasters fan
N _ • If
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só d'aquest any fou la presencia quals cal esmentar les següents: La
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Loca construecie, de la paret de la
deis sastres gegants. convenient(ir
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ment arranjats: hi assistiren també plaça de rEsgl ,,sia. o sigui la que
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da quatre "urbanos" (i qui diu dóna al carrer de la Salut, que amer •
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naçava ruina; eue: rotas, una a la s '
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plaça de Sant ;lean i la segona
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•
.
1
-i ..s. e r
1 •
levita, al costat del delegat del dis - final del carrer de la l'alma; una
11claveguera per al desaiguarnent
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trine, que anava d'americana.
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En cl partit de futbol que ce•
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lebraren cl Gimnàstic de Tarrago- a les inate:xes, i diferents repara1e _.
el
• Iy
• 1 1
cions a les aceres d'alguns carrera
na i cl C. D. Sitgetà, empataren a
• •
¿a,
'u
: it. c
•
3 gols; prZAimarnent se celebrarú de la vila. Finalment, c . bcint ordres
e r
.or
.4. 3
t
superic,rs, ha introduit la important
cl partit de desempat per adjudicarse la copa de l'illustríssim Ajunta- malora de ice els pregons en casAquesta reflexió no modinea per
tolla.
ment.
res la l'ostra cretina respecte Leen- Avui. dimarts, Pernil/cm tetud d'Alacant. La provincia en geLLEYDA
nOr Emili Vendrell donará al teaD'una neral no es contraria a formar part
tre "Prat Suburenc" un recital de Clausura d'un Sindicat
d'una Mancomunitat. Pena la ciucançons.
multa : Noves d'ensenyarnent : Altat d'Alacant está dirigida per tota
Els números del setmanari
tres noticies
classe de prejudicis i per l'atracció
barceloni "El Borinot" dedicat
cstat clausurat i se li ha m- de la capital cspanyola. Es clar que
Sitges, i el local "La Punta -, que
pasar una multa al Sindicat de la Po- hom creo que en una abra dinadiumenge passat edita un ball excid, fent actuar factor d'ordre seaIda ale lo Gremadella.
traordinari, tingueren un gran suctinfenual, es pot aconseguir modifiSembla que el motiu de la clausura
res, venent-se els exemplars a tenha ',s'ea que en rebre's tu Sindica: car aquella tendencia,
tenars, i celebrara tothom el seu
unes fulles del I', U. I'. van ésser
Ara con, ara, iteró, la Mancomucentingut.
squinçades i contentadas desfaxoranitat no es constituirh, maigrat les
Lames aprovades per representants
1,1t meto .
GIRONA
Se 1: va
de les tres 1)iputacions La d'AlaAl diari "1:1
La festa de l'Argenteria :-: La Coimpos.ar Una i despres se li cato remete a la dita reunió al seu
mssió provincial :-: "sol brent", de
va perdonar, per Laser publicat una president i a diversos diputats, amb
neticia que a'eres periedics la van mnples facultats per a discutir les
Recurs d'alçada :-: De
Cadaqués
tases. Segurameat a darrera hora
El neu reliotge F eriar diem que era balsa.
viatge
Futbol
Na Francisca Saludas, mes- lata refermat cl Criteri i sIma pres
de la Catedral :-: Arribada del
l'actitud reilectida c itla següent Mtressa substituta de Ciurana, ha degovernader
eunciat, per mitja de la Inspecció ira adreçada pel president de la Dicclebrat amb malta anintaci6
prnvincial, a la Direcció general de putació alacantina als periódics madrilen5 s:
primera ensenyanea que l'escola
la fasta del carrer de l'Argenteria,
amb cl eoncurs de a Porquestra "Els amenaça ruina, e;ua 1i inatriznia Os
"La Diputació d'Alacant te el ferm
Montgrins", de Terroella i del quinita tin g duratleS, que Ilassfst;:neil propasit de tractor les (Masticas que
es refereixin a la Mancomunitat anib
tet "Emporiurn", d'aquella cima!.
es de tres i que al :•.lunicipi Lo hi ha
tc.ta la correcció i seine arribar a
La Comissió provincial la, es- Ajustament constituit.
tat convocada per a denla, dimecres,
Les noticies de Madrid dines discessions violentes, que scinpre
produeixen resultats perniciosos.
• me del Conseil
a la tarda.
t,tre es troba a iafca
Oportunament es peblicä una no"Sol ixest", de Cadaquas, ha
d'Estet cl prrtjecte dlt deslució
ta, en ii qual ja es aliene que per
publicat un minstro cxtraordinari
umental, perriM: dictamint 1 una
rnolt interessant, inscrita Cfl primer
te g ada veriikat aguas:. tramit pas- raons de cortesia no podia negar'toa una inspirad,o poema escrita sarit ci ministeri de Finances, per a se una confl6Siä de la riostra 1)inuterció a acudir a una reunió COIIVQper l'Eduard Marquina, arnb medio la COUCCESi6 del credit corrzspunant,
dita ver estat nosnanat ftli adoptin
Colo a conseqüancia de la no- cada a Valencia entre represenIcs tres corporacions.
de la bellissima vila de ter>
ca (Beis:c., territorial reen de ta/os
En ella, la representació d'AlaCreus.
•
Mines, ha estat suprimit tó distriete
cant mal/ Migue cl punt de vista que
L'empresa d'Aigües potables
tIc Lleyda Terragons, que passa a
portava com a mandat, i al presenIra recorregut d'alçada el ministeri
eependre del de Barcelona. i amb
cle la Governació contra la provi- equest nieta, l'enginyer cap, Ett Cur- tar-se. per la Diputad,'" de Carten
dencia governativa dictada an me- incl Salarnier, f f fle ea trePa va ;;I da. unes baties per a formar la :Mal:corits di recurs interposat per la
vant de la " Jefatura" de Lleyda, ha i:mil:tea, la rcpresentaciú d'.Alseant
1:0 colgué entrar cn diecussió, 1 noCambra de la Propietat urbana contx..rtit cap a Joen, per a prendre poslzment a yrccs de les altrcs ducs
tra l'acord de l'Ajuntament d'a- t:rata-5 de la d'aquella j•recincia.
questa ciutat sobre adquiGic:O i mudesestimat la ecti ..te" de represcutztc:tais accedí a portar-les
nicipalitració del dit scrvei.
Na Doler, Ventura Marti. Lantes- • .1lacant, rerquf: la nestra comandó' dones integre:meta cl
Ha marxat a Sole::, acont- sa de l'estola nezictnal de Bosest,
cona a estunipte ncu i fOre de
la qual soHicitava se ii rcconeguespanyat de la seva muller i la reva
la represe:a:te j ó que portee a la eagermana Dolors, el yreidciit de la sin els serveis prestats com a interique anä a Valencia.
Unió Espertiva ele Cirona, En „lo- na a l'eseola de Caldes de HoraAeuceta es la realitat, i no altra
buy, als afectes de peder sollicitar
eep kusesa Gubert.
t e:osa, malgrat cla comentaris de "La
Vitunange tinguaj liec un par. 1'c:ea-tiene:a.
-

hincions de Diputació. referent a
la Mancomunitat, diu cl següent:
Vistes les comunicacions de les
excellentíssimes Diputacions provin.
dais de N'aféitela i Castelló, per les
quals es trasllada l'acord favorable a
les mateixes a les bases sotmeses
deliberada; «le les Diputacions
Valencia, Castelle, i Alacant, per
ti d'acord anda elles nomenar la
Comissiö pertinent i emprendre
l'estudi d'un projecte de Mancomuni,s;
tactd e les tres pi- ovina:les csmn
eiai
Coi/sida:1M que la Diploaciet
lacant en rebre' la visita d'una comissió de l'excellentissima Diputacitó de Valencia per a tractar, particulartnent, aquest assumpte, ja manifestà el san criteri que per entrar
en negociacions respecte del parti
cular creia indispensable el que previamclit fossin reorganitzats i vigoritzats els organismes proviucials
parque tinguessin vida prOpia, ja
que l'actual és ntolt precaria;
Considerara que en la reunió celebrada a l'excellentissima Diputació de Valencia per representaras
de les tres provincies, la d'Alacant
porta el manament exprés de ratificar-se en al criben i anterior
pressit a mes el desig vehement de
que pogués desenrotIlar-se Iburement, conservant integra la seva pro¡tia personalitat, que la nostra Diputaciú está disposada a defensar en
tot montera;
Considerant que el problema de
les .Mancomunitats estediat en tots
els seus asumes és molt complex,
per abarcar problemes d'ordre sentimental uns i d'interessos materials
4,1tres, alguna d'ells potser ovni en
contraposició i de molt dilicit harmonja;
Considerant que les Diputacions
actuals, per llur origen i constanció, tenen totes les assistencies i potices necessaris per a intentar la reorganització i bona mara, dels Sella
assumptes propis i anular al Poder
públic en la sena obra de sanejament
general; pecit no els te per compromatra i hipotecar eis interesaos de
tot ordre de la provincia en obres
definitives de transformació política
i administrativa;
La Comissió provincial, després
de reiterar els seus sentiments de
consideracici i afecte a les províncies
de Castelló i Valencia, tenint en
cumptc que ni per al Poder pablic
ni per a la constitució interna de la
la nostra corporació han variat els
termes que serviren de base als anl e-rices acords, entén que ha de
i acordar no procede»: entrar, per tira, en negociacions per
a la constitució d'una Manco:sutiltat do les tres provincias, SeitSe
ame aix6 signifiqui rebutjar d'una
manera sistemàtica i absoluta el
problema, que potser podrà tenir algun dia discussió mes adequada al
montera.
Alacant, 26 d'agost de 1924."
S'Ita publicat el número de la
revista aeual ".1rchivo de Arte Valenciano" correspondo a rally 1923.
Entre altres trchalls s'insereix un
del senyor Sanchis Sivera rcierent
a la icrreteria valenciana dels segles
XIV i XV, un altre del seeyor
L - riel sobre els sepulcres de Benstich a l'arxiinestal dc 1.1iria, i la
continuaciO dcl 1 reball del senyor
Latorre •Prop de la collegiä
gráfica de l'Arxiu Catedral de Valencia.
- A Benifaió sItait celebrat uns
Jocs ilorals en llengua castellana.
No es estrany això després de la
mixtificació introduida per "Lo Rat
Penal" en els de Valencia. Hi assistiren, está ciar, les autoritats locals.
A Villena se celebra una Assemblea, qbe marea el primer pas
per a l'organització vitícola d'Alacala i Mnrcia. Intervingueren diversos orador; d'Alacant i N'alelada, i
s'anroraren les següents conclusions:
Primera: Que es faci COnlplir pel
Govern i per les autoritats a les seves ordres la legislació vigent que
proltibeix Veis i l'aplicació le l'alcohol anomenat industrial en l'elaboració, criança i exportació de vins
del pa is i en la fabricació de licors,
maxim en aquests inoments de crisi
i próxima a recollectar-se la nova
colilta.
Segona.-Que es mohibeixi en ab.
solut la iabricadO d'alcohol industriel arel, grans i amb qualsevol alIre producte de procedencia estranCera, incautant-se'n rEstat si ion
precis.
Tercera.-Que els alcohol, industrials que es produeixin amb primeras nacionals, es dediquin a USOS industrials, desn-al-los pre.viament i imposant-los Un 1/1Ödie
t'i1'
(11.?:.1tta.-Qtfe en merit dels besefaja que reporta abs viticultors

questa con:tuca, se solliciti del Director' militar la permanencia de
les est...-cions , cracliagiques de JuCuccutaina, úniques de les
imtilla
dues provincias, i que han cstat suprimidas en la receto reforma deis
Len eis atzronamics.
Fina:u:cut, e; remete ea telegrama
al Directori ea el ecntit expressat
en els acords,
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Exclusiu programa Metro Capitolio
dirneeres, grandids programa, quatre gratas repreises
per dos Cimas (Les. Kursaal: La precinsa cora.dia americana
La fugida da la promesa, per la genial artista Viola Dana,
i la Mebre obra Nathan el saló, pel gran artista Werner
liraus. Calalimya: La preciosa pel- 1 icula Carmo del Klondike,
t Eugenia Grandot, sublim interpretacid dels erninents artis..
tes Altea! Terry i Rodolf Valentino. Divendres, gran moda,
represa de les precioses obres: La rosa do Nova York, par
Nan
•Mur ay, i El pescador do parles, per Alice Terry i
mon Novarto.

•
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ORQUESTRA COBLA
"La Principal", do Llagaste
/ Monumental - Pedró
Disponible per a l'este.; ni, irirs,
mes de setembre. Represemant:
Walkyria
Josep Solds, Rambla, Llap,lera

Inauguració,
divendres,
5 setembre
IMP444.444.0.0444+04114.+044.?

4.11.114.04+044444444444 1 4.

•

dIrnerres: Lee duna nene, de

Parla. X 1 XI rpisolis, El novel-110.W 1 la •eva rnutler; Els amara
d'un orinaos.; Les tres germanas;
En Casimir orfe de la tempeate, y
r,fron e ,: Les dues nenes >

Fibrica ll Poduc n as CEräfil.G3

thrrttr eputtIttlt;
de Parts, XII
•
reegoesta, por
llar!. rnIn-M represa d ' Eta ene- e

TEATRE COMIC

miss de la dona, pionera turnada,

aures

-

Ra;eles do

i arti.
des de ccnstrucció

e

CM«. VIUR S

innierres, intt a les deu:
BenefIcl del director artista.)
MANUEL AUGRARES

revista

RIC-RIC
I grandids programa de vartel,',s
a earrec de: Tania; Lydia and
Francia; The Miau:mi.; Lcs Ralnaldy; Karell and Fatim; Bonetty;
Arnalla Palau t La Imperial Troupe Pannonia Richkof I Os citlobres
Brisco. Brotherl, de la troune
Aubin-Leonel

Uespatx; Tallara, 72
Telefon A. 5C90
Fábrica: Carrar Genavent
prop de la Travessera da
Sana)

Diana - Argentina
Excelsior

74 representa/1r', de la eolossat

Avoi. dirnecres: La reina do
Saba, Doble engany, L'arbitro,
Visca la radiografia.

COLISEUM 1

perpremte»444.4444.ffleer

1`4 ctm-Totx.a,
dirneeres: LA GRAN -.
ritx-isla.

e-r•-re-d-e-..,-.2-eree

TEATRE POLIORAMA
IDireeciii artística
E mpresa del Teatro Lara
do Madrid.
Companyia
JAC•31E B01111AS
ditneeres, a l ea 1 0. Ea
conuMia en tres actos, de
Pirandello. tradueció catalana de Vilaregut.
EL GOIG D'ESSER HONRAT
gran ¿'nul . El 19 per 100 del,
ingressos traquesta temporada es dediquen al monamora d'Ang.el
Dissabte, dia 13, presentació de la companyla del Teatro Rey Alfonso, de Madrid,
atril , la conarlia en tres antes de Paso i tiarcia Fa-

enero:

EL TALENTO do MI MUJER
,•-•n

A4.0444.444444444+1144444eq

ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS
Reobertura: Dame, diJous.
Estrena de la grana inea psi_
líenla del Repertorl R. de
Miguel
ESCANDOL BANCARI
pe" Inane Ilaid i A, Schunzel.
GRAN QUADRO
D'ATRACCIONS
El notable -jougleur"
ROWLAND
Eis famosos "danseus"
MIQUETTE & MAXLY
Reaparició del gran
RAMPER
Presentació de la gentil ar.

1
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Eis predilectas de les familias distingides
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a 0 . 50 pesseteS si es deu pu.
meres paraules i a 010 pe7
1:
caGa una d'exces

CA, eCanien, per l',oldiy ver- •c,
non. Di plus: EN PODER DE
i L'El11E4RM, gran pe:Hit:tila •
i del programa ..illria. raspe- !".
3ial, per les estrelles ‚litt-lt
I llolt, Armes Ayres, Wat It ers
II iar s. Wanda linwley, In.'.WIS Stülle i Roben Cana.
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a
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tr3. De nou a
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