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C l a u s u r a
TOBPARATOUS DE L'EXECUCilO
De Terrassa ens comuniquen
•nnü&iU detalls de J'execució que
publica «El Dia»:
A la tarda de dissabte, a, mesuru
que avançava l'hora, augmentava l'expectucló per conèixer el reullat de la
.teirWiicia.
Des de les Juee de la tarda arritwren en dlversoe trens alguns agents
de polioia. A tes quolre arribaren el
capellà castrense 1 rinpector de viKilAincu», iseuyw da^elias. lElis vvl
tants de la ipiresú s'anaven omplint
de piibkc que esperava amb ansietat
aotlit-ies de la continc ia
A un quart de sis de la tu niu el
Balet* (a) «•.Nano» J el Pascual e&laiven lent noves declaracions. Immedlataiueat eurü un tinent de la guàrdia «.'ivll en direcció a rAjxmtamenl
en busca d'un ipíànol de ciutat de
Terrassa, de grane dimensions a &
qu* «1 Saleta («> >Naiio> pogués explicar l i organització de l'atraca
•MM,
Segons raferdnuiíos que •creiem tlKled^iies, òi Saleta (a) «Nano*, «n
les seves declaracions, que duraren
prop d una liora, ec> confessà autor
de l'atracament en companyia del
Pa^ual Ag^ünre, un tat Ramon
Josep, un altre oonegut pel Oiatumta- i dos xolers. Bepetí ílnalment,
quv el de Marcò em Innocent. Aqueslei declaraclioiïs les efectua davant
del jutge i de l'auditor.
A iles sis de La tarda se'ns tornà
•a assegurar que el Saleta (a) rNano.
t-siavu fent declaracions sensaciunals
que aíeoten a aj^res procesaamerits.
Insistint que el de Marco era InbOÇMil Sembla qur «Ji iSale-ta KaJ
MteO0« nontaMA iba'ver DiMiervjiii^fut
«n més de trenta alemiptats i iiaver
perdut el compte de l«»s bombes que
personalment O^miu construït
A les sis i set minuts entrareu a la
prvao dos (pares jtesuftas en umo
d un capellà, el qual sorti poc des
préí» eri direcció a Barcelona a bus
car Oormans de la Sang de la
Pau i OariSat Els pares jesuïtes «s
quedareii amo els reus
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capellans a U de fer-lo morir cristianament.
El íPasqual Aguirre lia restat tota
la matinada estirat damunt el llit
de'iboca terrosa, i quan els capellans
fntentaiven interroigaNlo demanava
que no «1 molestessin i que el deixessin sol. En insistir (per «confessar-lo
ha contestat iradament que si no
| se'n anava el capella ü tiraria .una
i cadira pel cap.
iNo ba volguí gendre res d'aliment
un tota Ja matinada.
A dos quarta de quatre de la matinada el Saleta ha menjat amb tota
tranqulUilat dos ous íerrats 1 lia begut una copa d'aigua per no tenir el
costum de beure v i .
Més tard, moments abans de sortir d'e la cel·la, ha lliurat al capità
de la guàrdia civil, una carta dirigida al seu pare, el qual viu a
Barcelona a '-'asa d'una germana d'el
reu.
A les quatre de la malinada stia
celebrat una missa a la capella de
la presó
A aquesta hora arribaren a la presó els germans Castella, fllls do la
víctima de l'atracament, acompanyats d'alguns amics, tots dH some
tent.
A un quart de cinc arribaren a
la presó els metges forenses senyors
Cadafalch i Cistaré.
Des d'entrada de fosc que ja hi
tiavia a la presó els botxins. 'Un
d'ells es diu Rogell Pérez.' procedent de Barcelona, estatura regular,
és ros I porta un bigoti gros 1 esbullat. l/altre butxl procedent de
Burgos és molt baix. Porta bigoti
gris, retallat Es diu Qregàti Mayoral I Cendlno
El priuier botxí és la tercera vegada que executa, el segon aiuib
aquestes dues ha realitzat 49 execucions
Durant iota la matinada. ult(a
la guàrdia civil, ha fet guàrdia un
«piquet» de 30 individus de tropa del
regiment de caçadors de muntanya,
número 1. de Berga, destacat a Manresa, a les ordres d'el tinent losep
Ricard 1 del vot-ofleial Ernest Lluch
A mesura que va apropant-se l'hora
de l'execució s'adopten precaucions
més rigoroses
A les cinc del mati s'ha celebrat
una altra missa a la capella
En començki' a clarejar. arribà l'alcalde senyor Samaranch. amb tres
welns, que havien d'actuar de testitnoDiS en l'execució.

ELS HEUS ENTREN EN CAPELLA
A les deu de ia nit tü Uavia a la
praso tot el trilMmal militar, els jutges de primera instància del partit,
M tlscal J altres autoiutats de la nostra ciutat
iTiunediatauKnt fou llegida als
t^us la sentència de mort.
£1 iSaletu (a) «Nano». «scoità la
Heotura de la seniencia amb aparent
L'EXECUCJO
K tranquil·la tat
En apuntar el dia. el pati de la
El Pasqual Agourre, a l contrari,
presó, presentava un aspecte tètric.
«sta abatut.
A dos quarts de dotze 1 cinc ml- Al fons del pati. atracat a la paret,
. ttuis els reus entrareu en capella hi havia muntat el patíbul, pintat de
A aifuest efecte bavla esta/t muntada negre en la plataforma del qual souna oítpeila en cada una de les duos bresortien dos pals equWislants, ai
peu de cada un dels quals tai havia
MMft
la corresponent banqueta
AibaM els raue havien sopat.
El Saleta (a) «Mano- ha rebutjat
Al ollg del patíbul hi havia una
M capellà 1 Germans «íe la Caritat amipla escala, que hi donava aocés.
W estampes que II oferien, dientA dos quarts de sis del mati, sur«W: «De ixin-se d'aquestes coses».
ten de la presó els germans de la
Al capdQà V|ue iB'assiíStia l'iiiMità Sang 1 de la Pau 1 Caritat, els metRepetidament a sostenir una contro- ges forenses lenyore Cadalaloh 1
"èrsia cunb ell »>br« l'anarquisme 1 Cistaré, l'alcalde senyor Saniarandh
1 els tres testimonis.1 el director geDiferents vegades «Is capeUans ban neral d* presons, capità de la guàrKlMotM íer-to confessar i Iha estat dia civil 1 alguns individus de la
"lel tot inútil Aiparentava estar molt policia.
tranquil i contestava descaradament
A aquesta hora, ., dos quarts de
* les exboTtacions que l i repetien ets sis, h* sortit de la seva cella
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relxent en el pati de 1« presó, el
condemnat lesüs Pascual Aguirre, el
q>ial, acompanyat d'un capellà i
dels germans de la Saag i de la
Pau 1 Caritat, ha pujat neecala del
patíbul bon xic decaigut. En essent
dalt del patíbul es girà mirant els
que presenciaven l'execució. S'és
assegut en la corresponent banque
ta, essent lligat amb cordes 1 amb un
ample cinturó d'e corretja pel botxí
de Barcelona .mentre el botxí de Burgos li col·locava el cortoati al voltant
del coll. En aquell mument el Pascual, amb veu trèmula 1 defallida,
ha cridat «Visca l'anarquia-. Imme
dlatament el botxi de Burgos ha acciuiial la mani vela. mentre Cl ée
•Barcelona tapava amb un mocador
negre el rostre de l'ajusticiat.
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N a c i o n a l i s t e s
passat per un consell de guerra su
marlssüu, perquè es considera que «1
delicte que havien comès mereixia
la mort Infamain del ptiítlml. • Pa
i^ar-los per les armes, hauria estat
per ells un honor qu^' es cnsldera
que no mereixien.
ARRIBADA DEL PARE DE L'AJUSTICIAT AGUIRRE.
Ahir, a la tarda, arribà a aquesta
ciutat el pare de l'ajusticiat Pascual
Aguirre, qiut s'aasabentà .pells diaris
de la malifeta del seu fllf. No «rríbà
a temps pier a poder-se acomiadar
d'ell, com era el seu propòsit Dóna
la casualitat que el pare de l'assaasi
del baster Castella és també d'oflei
ba*ter. Va manifestar que de l'edat
de 14 anys que el seu fill faltava de
casa swvaAdue creia que treballava
a França <líaii pels diaris s'assabçntà
de t'ocorregut emprenent inunediatament al vial^fe cap a. la nostra ciutat.

Eren d'us quarts de sis i vuit minuts. Ris metges forenses l i han pres
el pols, el qual tia cçntiouat funcionant tretze minuts .després de l'execució. Havent ce.'l.l.ial els forenses
la mort del Pascual, ha estat deslligat i els germans de la Pau i Cantat han collocat el cadàver en el EL PRQCESSAT DE MARCO ES POSAT EN LLIBERTAT
fèretre i l'han retirat del p^ti de
la presó
A dos quarts de dues de 1^ fhatlnaProp de les sis ha aparegut el da del diumenre, quan ja estava
Saleta. (a) «cNanu-, al pati de la muntat en el patíbul el pal correspopresó,
emmanillat, l sense de- nent, fou posat en lllberial ei procescaure nl un moment ha pujat de- sat Joaquim de Marco, per haver recidit tot sol l'escala del patíbul 1 caigut sobre ell sentència absolutòdlrigint-se a l capellà 1 als germrfis ria .
El VWMVMs profinidanient finoclod'e la -Sang 1 de la Pau 1 Caritat
els ha dit en castellà: «Bueno, se- nat 1 ni podia articular paraula, peí
flores; si es verdad que hay otro qual motiu, després defellnylar-lo, deiiuuídu allà nos veremos-. I asse sistirem d'tnien^var-.lo, tal vom era
lent- e rvsltumeiit en Oa ftianqueta eil nostre propòsit
que el botxi II ha Indicat ha exclaLI fou .remesa una targeta del coriiui AM rnuereii _ los anarqulstas-. mandant d^ la guàrdia civil, i - r tol
Mentie el botxí de' Barcelona el lli- que HO ^e IJ poee*9in "uhstacies 1 pogava >.'l de Burgos 11 posava el cor- gués ntarxar a Barcelorsa en «1 trambatí, pero com sigui que l'aparell ve
nia sobre la barba del «Nanu., el via de Ira tres de la matinada per
botxi, el feu posor més estirat, diem- tal que arribi» a casa seve com més
l i el Saleta: «Apa, apa, acabem aviat; aviat millor..
Sembla que dissabte estigué en
Ja està be així. Apreta home. apreta
1 no l'entretinguisl" En el moment la nostra ciutat el director de iramque el botxí ü'e Burgos impulsava la vles de Barcelóna, senyor Forouda,
manivela el «Nanu- ha cridat; «Vis- on treballava de Marco, practicant
ca l'unarquia". quedant ofegades les gestions perquè fos alliberat Immeúltlmt-s tjllabes «mre l'estreta del cor- dlatament, garantí nit la seva conducbatí Eren les ais i tres minuts. Els ta l la seva llibertat proviislonl.
metges fort-iiies i.an comprovat que
TROBALLA DE BOMBES
el pols continuava funcionant Uns
u un quart de t^i en punt, hora en
Diumenge, a les cinc de la tarda,
què han eeitifloat la seva mrt, Ha es- a la carretera de Sant Cugat a Rubí,
tat amortallat peli g«iruaiis de la davani de les Escoles Ribes, passaHan i Caritat
va un automòbil el qual, segons sembla, anava en direcció a Terrassa.
La guàrdia civil que feia vigilànS'havia complert la temible sen
tònüib </ue Deu ois bagi p&rdonat' cia a l'esmentada carretera va ferEi »wl, en aquell* moment; Cymen lo deturar, proguntani als ocupants,
dos homes 1 fcl xofer, que portaçAVB a inundar de llum ^Is murs de ven
contestant aquest que
ia prosó A'l defora, una gram g«'i duiena d'auto,
tres caixes amb eines d'imtada ecjperaiva anub ansietat noves de premta.
l'execució, iprodmnt-sw una fonda
La guàrdia civil, umb la punta de
emoció quan immeidiatJamewi des
baioneta, va alçar la tapa d'una
pré* de la primera execució fou mos- la
les caixes, trobant-se que conteirada la bandera uegra, igualment de
nia uns objectes com unes botelles
que a la segona Una vegada com- de llet, sospitosos. Varen detenir els
plerta la sentència, els fòr«tr©s que tres Individus, ocupants de l'automòoontenlen eüs cadàvers deils executats bll. d sense fer resistència foren conforen collocals en do» cotxes fune- duïts, amb el mateix vehicle, a la
raris deds quals haMlien estat retira- caserna de la guàrdia civil de Tedes les creus, 1 acompanyats
la rrassa, restant allà detinguts I dipoguàrdia civrtl foren oonduKs al ce sitats l'automòbil i les caixes.
meiitlal clvlJ. on foren expetsate t
Els esmentats individus, han resulpúblkc, essent bOí«nrats més ttuid.
tat ésser: ei xofer, de Manresa. Domènec Solà i Trseserra; Joan Pinyol
PER QUE FOREN AÜARBOTATS 1 Muntaner, de 20 anys; i Vicens MarI NO AFUSELLATS
tínez LCQez. de 86, essent conegut
Els condeomats a mort foren agar aquest darrer per Annand Anal Els
dos primors DO tenen antecedents pe"ntats i no fusellata, mal^nat ha-.

nals. El terecr, sl: ha estat pres d l
ferents vegades.
L'automòbil era marca «Buick»;
duia el número 8.004.
Les caixes eren tres, contenint de
26 a 30 bombes forma pinya.
AH Govern Civil ens han comunicat, que s'havia pogut esbrinar que,
a les sis del mati, d'ahir, varen sortir de Manresa, ocupant l'automobll, eJ Solà i una dona. En arribar
a la plava de la Universitat, de Burcedona, se'ls aíegl un Individu que
els esperava. Al carrer de Sans varen trobar un tcarretó. menat pel*
dos nois, amb les caixes, les quals
creien els nois que eren de llet condensada.
La dona que havia baixat de Manresa, Ya restar a Sans. marxant l'automdhil. aieshores. segon» sembla,
cap a Terrassa, amb el xofer l «Js
altres dos subjectw detinguts.
A Terrassa, aquest fet, ha tornat
a produir una grossa commoció. Es
creu que hi havia l'inteut de produir
un dia de dol. com a record de l'sxecucló dels reus Saleta i Agulri*
1 per a ven)ar-3e d'ttquflla ciutat,
per i'admirable civisme palesat
•El Dia», de Terrassa, afegeix els
següents detalls:
A la una del migdia de diumenge,
arribà a la caserna de la guàrdia civil de la nostra ciutat un magiíic auto
«Butcit». A3 seient idefl
da^uu
hl anava sl xofer I un guaidia
civil, al seient de darrera dos
individus jves 1 al davant seu assegut e*i una banqueta, un altre
guàrdia civil.
Darrera aquest auto anava un
altre auto ocupat per Individus Ue
la guàrdia cvll i més endarrera una
parella de la guàrdia civil de cavall.
En arribar a la caserna de la
guàrdia civil, descendiren del primer auto, el xofer, que anava deslligat, I els dos joves ocupaius, que
anaven fortament emmanillats
Aquest auto portava di in— Up»
calxeies de fusta, de les que serveixen per embalar llet condensada marca «El Pagès», dintre de les
quals, ordenadanleiit col·locades" en i·<·
mig de palla, h l havia 150 bomb^,
de ferro pulimentat, ovalades, forma
pinya, d'e petit tamany, les qualu •,*
suposa estaven carregades amb matèria explosiva. Cada bomba por
tava a la punta de la pinya un car
gol tnroscat. pel forat del qual devien carregar-les.
L'auto Buick, de sis seients, era gairebé nou. pintat d'un color de gro«
fosc 1 portava el número. 85<M, de la
matrícula de Barcelona
L'auto és propietat d'un garatge d«
Manresa, on fou llogat, anant dea
d'aquella ciutat a Barcelona 1 de Barcelona a Terrassa.
El propietari, Amadeu Vall, que ' i
•f. garatge al carrer d "Àngel Guimerà, número 41, ha estat a Terras·ja
aquesta nit, explicant com fou llogat
l'auto.
Segons referències, procedia ift
Barcelona. Essent a Sant Cugat dal
Vallès la parella Jels mossos d'E»quadra, els cridà l'-alto», sense qu*
es detingués Se Suposa que no se'o
donaren compte. Des de Sant Cugat,
t'avisà a Rubí, per telèfon, i unt
parella de la guàrdia civil els sortí
a l'encontre, a l'entrada de la vila.
i, encarant-,os els maUsers, els cnoà
r.
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lliaminat i'auto, la gxidj'ilia civil
s"adoTift de les tres calxelts 1 preKifntA «juí Ji-ont^nlen. havent-los
cumeslat un dVUs, que contsaieu malarial il"Impremta. Un dels guàrdies
civils, amb la baloiiPta, aixecà la
la pa d'una de les caixes, apareixent
les Ixnbes. Registrat i auto es IrohA.
sota el seient de darrera, una pistola
•Star», carregada 1 un carregador
buit.
Adoptant les naturals precaucíoiu*.
foren emmanillat» dos dels ocupants
de l'auto, asselent-se davant »«" «n
.li Is guàrdies clvüs i l'ollre guàrdia
Iwi
assegué al oostax del ioler ortdenaiit-U que dirigis l'auw cap ai la
not>ua ciuiat, on s'havia avUat per
tetòfon, «ortinl a rehre'le un altre
uuto ocupat iper la guardià civil i
una parella de civils de cavall,
ius la caserna de la guàrdia, ciiftjraa (convenientment liiiterrogats el6 tres detinguis, declarant al
xofer que bis altres dos individus,
als quals no oonolxia, li havien llogat l'auUj per a anar a Manresa, on
amaven defeUnad*» ies caixos. (Més
tard declararen q,ue de Manresa ha* via de sortir a aquella m&lolxa hcru
un auto camió ocupat per companys
beus.
(Immedialameut, a gran velocitat,
sortiren cap a Manresa, aimb el nmleix auto oooduit pel diit xofer, l'to»peotor de poUcia, «enyor Bodiiguez,
<pi€ seia al costat seu, 1 una parella
de la guàrdia civil, que ocupava el
seient de daxxera l'Auto.
Un company de redacció que es
trobava a Castellvell 1 Vilar, tingué
•ocasió d'ouservar a dos qualla de
tos de la taíFda que al pont de damunt d«l riu. a l'entrada d'aquell
polkle, es daMola l'auto, amagaja-sc
al desrora Va par alia de la guàrdia
civil, mentre el xofar i l'inspector
almolaven una •paiuie·.
t u aquesta lonma toren detinguis
I regisüaU t m autos que s'ensopego ren a paesar, 4te quals oontlziuamn tot
LM el «eu cami 1 muntaren no%'aineut a l'auto Budck la parella, «1 policia i «1 xofer, i , a gran
velocitat, paosa^ulmen cap a Manresa.
A aquella hwe foren Interrompudes I;- ^oiirmlcactons .IJ :efóniques
amb Manresa, 1 així no ens foa
i>ix>^ihki
iiii,u a aqitella ciuiat
si tanten aotteies de quelcom relacionat mnKi la MiobaUa d'anno».
Les InvaMeadone foren portades
amb una gran reserva extremada,
per qvmQ motiu no ens fu pos^ihle
adguinr mte •atte*»» Medianes d'aquest afar. No oel dtr que circularen
per Ui nostta cJWat tes versions més
fantàstiques que ens abstenim de recollir per no ha/var-lee pogut oom
provar dagudameai».
Ftaròn efeotUBdas alguiMe detenOtms dladMduB «ospitosoB, «asent
alliberats seguidament «Is que justl(toftnen Ha aeva MUa^üo. «specsiiaOment a l ' e s t a t del tramvia
A Manresa ban «stat detinguts cinc
individus com a suposats complicats
en l'afer de les bombes

APAiRaixL·N -mns

V E U DE CATALUNYA

LES DIETES1 OEL8 SENADORS
Joventut Nacionalista «La Falç».
Joventut Nacionalista d 1 DistricEl duc d'Alba i altras aristòcrates
te V I .
es proposen dlriglr-se a tots els seLA RONDA DEL SOMETENT
Joventut Nacionalista Obrera «Pà- nadors per dret propi i als vitalicis.
Nova», carrer Menéndez Pelayo. Invitant-los a nenunclar les dietes,
En vlsia dels nous esdeveinlinents. tria
tonomentantee
que el oobrar-les
Nostre
Casal, passatge Fort.
fonen convocatt urgenimeul els IndiImplica, amb les Corts tancades, una
Nostra Paria, carrer de Boters.
vidus que coinpon.Ti la ronda úeH SoImmoralitat.
metent de Terrassa organitzant-se
«ris corresponents seneis de vigilànARRIBADA DEL REI
cia.
.
A un quan de dotze ha arribat
aquest mati a Madrid, en el sud-exr 1 d
a
C
prés del Nord. que portava vint miEl capità de cavalleria don Josep nuts de retard, el Rel.
Clausura
Rulbal Mlramontes, jutge permanent
A l'estació esperaven el monarca
d'aquesta ('fipllania General. Interes- l'Infant don Alíos, el president del
d e C e n t r e s n a c i o n a i i s t e s s » la presentació al local de la Ram- Directori, el capità general de Mabla de Santa Mònica nuïn. 22 bis, drid, «1 governador militar, duc de
Ahir el governador civil, general segon, dels pares d'un sord-mut que Tetuan ,el comte -de la Maza, l altres
Lossada ha manat clausurar les 28 representa uns 18 anya, d'estatura re- persones.
entitats catailanlstes que segueixen- gular, prim. bru. que vesteix de meDes de l'estació ha marxat don .v
'Acció Catalana, carrer de Trafalgar cànic 1 que el dia 20 de l'actual, a les fons
al Palau, en automòbil, acompaCasal Autonumlsta de Sant üetrvaal. deu de la nit, fou detingut a la Plaça nyat del general Primo de RIvera.
Casal Català Lliberal del Distric- de l'Angel, quan arrencava el ban
te 11.
aitimament dldlat per l'autoritat mi- MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT
Casal Català Nacionalista de Grà- litar d'aquesta regió.
EEL DIRECTORI
cia.
Quan ha arribat ei Rel aj Palau
Germanor Catalanista, carrer de
l'esperava el comte de Magaz, conSanía Agaia.
traalmirall de l'armada, que ha vinCentre Au/loocxn·ilate de Dependents
gut aquest mati a Madrid I que es
del C. 1 de la 1.
trobava en el regí alcàsser des de
C
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M
a
d
r
i
d
Agrupació Nacionalista «Els Montles onze del mati.
serratins», carrer Montcada.
Als cinc minuts d'haver arribat ell
Associació Nacionalista de la Bar- LA JORNADA REGIA. — AJORNA- monarca abandonava la règia estada
cekvneta.
MENT DEL VIATGE DEL REI A el comte de Magaz. _
Ateneu
Nacionalista
«Barcelona
El general Primo de Rívera ha sorROMA
Vella».
del Palau a un quart d'una i en
Madrid, 24, 2 tarda tit
Ateneu Nacionalista del Districte V.
trobar-se amb els periodistes els ha
Ateneu Nacionallstai «Verdaguer*.
S'ha fet pública la noticia que des- fet les següents manifestacions:
Casal Nacionalista de la Sagrera. prés d'unà conversa de rambaixodor
—El Rei va enlr una gran rebuda
Centra Naclonallsia Democràtic del d'Itàlia amb el Rei, s'ha ajornat el a Sant Sebastià, per tota la guarnició
Clot.
viatge del monarca'fins la pròxima 1 per altres «lements militars i pübllc.
Oa>ai Nacionatllsta dei districte I I , primavera.
De Terrassa ja deuen tenir inforLa Jornada règia terminarà el prò- mes telegràfics.
Casal NaoioniaXI&ta CMnardorenc.
xim dijous I tomaran a Madirid els
Caasl NaciunaiiieyUi Martinenc.
Als tres atracadors de V'allad*oijd
Centre Nacionalista Català, carrer Reis i els infants.
se'ls ha condemnat a 14 anys 1 vuit
Sant Honorat.
Per lies actuals circumstàncies ha mesos de presó major.
Centre Nacionalista dH Districte I I . avançat el final de il'estlueg.
El mateix dia que foren executat;
Centre Nacionalista Republicà de
L'any anterior terminà la jornada c<ls reus de Terrassa, la guàrdia civil
Gràcia.
règia el dia 2 d'octubre, avançant-se detingué a la carretera un automòJoventut Nacionalista de la Barce- per ta passada vaga de correus.
bil que II semblà sospitós. S'hl trolonieta,
La Reina Cristina romandrà a Sant baren vint bombes de mà. Quedaren
Joventut Nacionalista «Pau Claris». Sebeaslà, com anys anteriors, 'fins detinguts els tres Individus que l'ocua i>liims d'octubre.
Sang Nova. de la Creu Coberta.
paven.
Joventut Naoionallsta Obrera «PoLo infanta Isabel tomarà la setmaHe rebut un telegrama moll satlsíec
blet». oauTer de Nàipols,
na entrant de la Qranja.
ton de Portugal, donant les gràcie-.
tats declararen que les havien llançades al lloc on iian esta trobades.
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HBUS ATRAGADOnS
Prop de les vuit do ta nit de diitmenes prftsentà a ca la Ciutat un caçador portant dintre d'un mocador
blanc de butxaca tres piatoles Star,
t aiiguna carragadom amlb cipsules,
dient que ho bavïa trobat dins
una bardissa, prop del lloc cenexut
del «Forner del Fava». Es suposa que
toren üinagaüi's pex alguns dels atracadors de "w úaiixa dTjslaMs.
A aqueet efecte «s recorda que
prop d'aquell Indret foren detinguts
pel someAenlsta senyor Oràs el Pasqual 'Aguirre J un altre Individu qoie
aoonsoguf fugir
Per oen qu© aquest damar individu, tou vist. deoprés, com fupia vinyes a través, des de prop defl Para
de deslníecoió cap al oaml ve'l de
Vacarisses 1 sempre passant per les
vinyes, tou vtet prop de oan Trias,
euposant-se que travessà la Unia, dftl
Nord prop de can Gultiert»B. per baixar cap al torrent de (ValA, on es
trobà amb dos guardes rurals d't«Tuesia úllime propietat aLt quals va
preguntar ej oaml de 'Terrassa. Els
guardes i l ensenyaren <«1 esmi anomenat de 1'«Escultura», que el fugitiu
simulà seguir reculant al cop de poc.
àtrigiinitse torrent amunt oap a oan
Font. on erelrà a la cosa, pregimlont
on es trobava ha font. a la qual os dirigí. esUmt-s'hl tnes o quatre mlnuU,
paee tts el* quals tomà a pujar a te
casa, dient que ja estava cansat de
passejar per fora 1 que se'n tomava a Terrassa.
Més tard fou Wn pel torrent d'En
Ximlguera avall, suposantse q.us
pa^sanlu per solia «La Trumba», pardentae la seva pista
Les pistoles trobades p*l caçador
pertanyen al Saleta 1 al Pasqual
Aguirre, puix abans d'ésser execu-
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Pastilla 1*60 a les perfumeries, d r o gueries, f a r m à c i e s ,
Oal-Madrid.

etc.-Perfumeria

al Govern espanyol per haver envlet
perquè assisteixi el creuer «Reina
Victoria Eugènia», el pròxim dia 13,
a la prata de possessió del nou president de la Repübllca.
Fa comte de Magaz començarà d'asaistlr aquesta tarda a les reunions
del Directori.
Ha estat suspès el periòdic «Aberrl». de Bilbao.
Continuen els treballs de salvament
de l'-Espafia». havent disminuït l'algua en dos compartiments.
La situació del vaixell presenta
moltes dificultats.
Ha «rrlbat a T^luan l'alt. Comissari,
general Alzpuru, i des de lo seva re
sid.-·ncia ha telegrafiat al Rei i al
Govern comunlcanWos la presa d«
possessió del sieu càrrec.
CONDEMNA DELS ATRACADORS D l
VALLADOLID
El oepfttà general de la setena regió comunica des de Valladolid •
les 17 lu del dia 23 el següent:
«Celebrat Consell de guerra Judici
sumarisslm per robo amb armes contra processats Antoni Crespo, Francesc Fernàndez Rodtíguez 1 David
Pledrahlta Sanz. D'acord consell auditor ha aprovat sentència dictada
de conformitat amb la petició fiscal
Imposant a cada processat la pena d*
M anys 1 8 mesos d'e presó temporal amb les accessòries corresponents».
MANIFESTACIONS D'EN MELLA
L'ex-dlputat senyor Vàzques de
Mella, al qual t'ha preguntat la seva
opinió sobre el moment actual, ha
fet les següents mantfestaclons:
—Jo trobo justificat el moviment
— iha dit — perquè l'enderrocat era
el fruit d'e passades revolucions l
pronunclamenlis. que foren durant un
segle esglaons que enclimbellaren al
poder a moilts homes sense mèrits nl
preparació suficient
Grec justificada la dlctaCTura com
un producte de la llei sociològica.
•Recorda que el «enyor Canaleja*
qualificà el curlaUsme calgut ara de
pllleria civil.
Els tradicionalistes s'adheririen Incondicionalment al moviment «1 s'e*tablls per al suoessiu. a les Corts,
un règim representatiu.
El nou règim, creat pel moviment,
té dos perills: l'un actual 1 l'altre
pròxim.
Es referedx et primer al pda del
nou edifici. El 'fracàs del Directori
*«ria e! de l'exèrcit 1 alentarta e*
anarquitzants.
A judici del senyor Vazquez de
Mella. és precte que ee renovin el*
fonaments per a noves organitzacions
regionals 1 de Corts.
REUNIÓ DEL DIRECTORI
Madrid, 24. 516 tarda.
A les cinc de la tarda ha quedat
reunit a la Presidència el DlrectortEn arribar el gençral Primo de Büvera ha dit ni» periodistes que havia
rebut un telegrama de Brussel·les en
el qual se U comuníica que en un concurs initemeclonal de globus lliure»
es desencadenà una horrorosa tempesta, caient un Ua^np damunt d'un
globus espanyol, el qual s Incendià,
caient a terra.
Anava pilotat pel capità «enyor P *
flaranda. que resultà mort. i com s
observador el capità també espanyol
senyor Guillemont. Aquest resultà firaviaslmament ferit.
Ha afegit que afluee maU havia tornat les següents vl&ltes: al Consell
Suprem de Guerra 1 Marina, al Tribunal Suprem, a l'Estat Major Central
1 al Consell d'Estat.
lEn arribar el general Primo de iRJvera l'esperaven, per a ésser rebut*
en audiència, el duc del Infantado *
el comte de T1U1.
Sembla que el Directori ha vist ab
satisfaeccíó la sentència recaiguda
en el Consell «umariselm celebrat «
Valladolid, ori s\ha imposat als processals la pena de 14 anys. Creu el
Directori que la pena és bastant par»
què sei-«elxl d'exemple.
Als quinze minuts d'estar reunit
el Direolori ha COlteU de la Prewldèn·
c a el sot^aecretari d Estat
DE LA «GACETA»
La «Gaceta» d'avui publica:
Reial decret nomenant sots-secretS'
ri del ministeri de la Governació, «n*
carregat del despatx, a don Seteirià
Martínez Anldo, general de divisió.
Altre derogant l'ortlcle sisè del •i·-·
17 de gener de l'any actual, passant *
la situació de disponible el perso*
nai de .plantilla, el Gabinet MlUts'
de l'Alta Comissaria I que s'Incorpori al seu destí «1 que es trobava e0
comissió i disposant que a les ordres de l'alt Comissari 1 general «"
cap ei constitueixi un quartel f
neral amb ei personal que s'indica
Un altre disposant que «1 gener»!
de divisió don Josep CavalcantI d'Al*
burquerque 1 Padicma, marquès d*
Cavaloanti, cessi en el oomandameO*
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3- — Ihmarts, 25 de setembre de iq'-i.

del 006 de Teliàgrafc, i a don f.mlli
Al fcW'u·p de moneda <.'»trauge-r4 es
iia comi.ssió d'1 tfclegnts de Jo sCaixe*
Eíçdno, i don Roderic Madrid, capa determina forta baixa en lilluras i dò- ctons e
Ccllahorndr-^ de «Ctalunya, Biscaia.
de eccoló de teaocra classe de iee- lars, que ibaíxen l'S? enters ii M'5
Aragó, BaJeara Exlramaduri' AndaUNA 8NQUESTA
^
^ vlsiut el general Primenlal cos.
oènUms. respeoüvament. i tanqueu » \
lusia
l, allcl.a. ha
Els soclallstea reprodueix«i el r. jy,, ,),, H:v. p,,
Un altre admetent k dlmlesló del 32-í? I 705 Pal contrari, «la franc»
sultat de l'enquesta que obri el
^ i t el gen-rral Marvà que la visicirrec de director general d'Estadis- pugon iò oèntlms, qvedant a 441(X
lo E -j ; rtoJ», de La Havana entre els] ^ havia estat per a donar compte al
tica a don Antoni M-nnpeón (Motoe.
EL CONSELL D'ESTAT
seus l l e ^ d m sobre qui havia d'ésserjlpregkjent àfls irectori de l actuoció reaUn altre admetent la dimimsló del
A-vui s'ha reunit el ple del Consell l'home piïbilc més capacitat per a roA '\n7Aiixa 1 orienlaclona de l'Institut de
cftrr«K: de delatat regí de PòsJfe a
diF.stat, per n examinar diversos M- soldre els iprobb'mes d'Espanya
don Jo^Qp Martinez de Vela-sco.
Preylsló.
El resjiltat és el següent:
Un aitre admetent la dimissió del sumpU·s pendents.
càrrec de comissari general d'Afee- Estant, reunit el Consell d'E^tc. s'bo ; Bestciro, 15.647 vots; Melquiades,
TELEGRAMA DEL SR. ALBA
guranece a don Miquel .«nfíez Bra- presenui-i «1 general Prirao de Riw- i13.:'.fi6; Maurg, S-e.1»;. Paij^IglcRies,
UI
^nyor Alba ha envi a » jiLguas
ra, el qual Jw promim-iat unes pa- ÍS'>1; iMihuccajp
gado.
pi rlòdl'* el MjgQent tolegraniB;
del dit cos Vi.'/·íUi·z Malle
PARTITS DE FUTBOL
IRedal ordro dleiMsant la paanttU •raub--- per a
1 .i-M- • Brnsieiles, f i . a los Oiize de ia nit.-—
• unàu.üu que oouUnué^ ooox^ilint la va. 477; Leiroux
Madrid, 34. 6-15 tarda del Centre tècnic creat en el ministe- IU.'- ;.'> que l i Xou xiafluJa
Amh immensa •'Oipresa llegeixo en
O'-swio
i
Gallardo.
264
ri
de
Finances
per
Reial
ordro
de
4
S.·ino
b-z IVA B C» de dimarts. Es completaAblr es jogü un partit de futbol
Guerra.
l'Oi;
Eoman-oue^
'ZU:
.'Uc·aià
El
senyor
Cortezo
U
hu
cooUwiiat,
«u
d'octubre
de
1922.
J
que
cessi
dl
perentre l'equip Oracòría i el Helat Ma
ment faJs que jo hagi dirigit .>ap lenum <leis conseiUers, «niant que segui Zamora, 187 Total: -JS.m voíe.
dnd F. C, guanyant aiquest per qua- sonal que i integna. >
lívrama al genéral president. Quent
mon.
cijm
fins
avui,
intervenint
au
tre gols a dos.
a l'automòbil oflciaJ et vaig abandoLA REUNIÓ DEL DIRECTORI
LES SUBSISTÈNCIES A MADRID tots aquolls ,i.<<siiu«pii«s on «1» quals
A CAdiz os Jugà un partit entre
A les vuit do la nit ' a terminat nar, segons el meu costum, en preMadrid. 24. 8-30 ntt per la Uel hagin d'intervenir, i en
l'Espanyol de feUz i el Nacional de
general, tot el que sigui obra on Do- la reunió del Directori Militar, ma- sentar la dimissió Bas he tomat a.
El
governador
tia
imposat
multes
Sevilla, guanyant eS primer per ao» de 100 pessetes, aquest uvatl, o dlvor- noflai d'Espanya.
nifestant eJ g«ieral Maywidia que saber d'ell, ja que Jo vaig sortir de
a saro
s'havia dedicat « una tasca de pre- Sant Sebastià, com tota la premsa pu•oe Industrials.
blicà, amb el mou particular. Apel·lo
VISITES
ï n ració.
—"L'Associació
de
veïns
de
Madrid
Ja sev* cavailerosítat I lo dels portbCOMUNICAT OFICIAL DEL MARROC ,
1» lliurat al governador diversos pe- I El 'president del Directori ha fet •t[ usouidsjifBA pjjeuoS ra 's>Jds»a
A la Pre&idèiiuia ban leoiütat la nats mancats de pes 1 sense segell les visites de protocol al Consell d'Es- dit que n la reunió ^"harla aprovat íl«s tots perqoè publiquin aquest ta
sesiient nota:
tat, (Tribunal Suprem de Juírtllcio, e4 reglament per al règim interior i legrama. Gràcies. — Alba»
de íebrlcaciò.
oDeapatx oficial de Guerra:
Consell
Supiom de Guerra 1 Marina 1 funcionament del Directori.
El duc de Tetuàn ha donat compte
Alt Comissari de Tetuant estant co- del cas a l'aloalde. senyor .Nlooli, oi Estot (Maflor Central de l'Exdrcilt.
ELS ABOLICIONISTES
El sreneral Primo de Itivem. a l'a^
munica ço que segueix a les deu de qual na esbrinat la procedència dels
bandonar. a les nou de la nit. la
ACORD
REFUSAT
La Societat Espanyola d'Abo.'lclola mt del dia 83:
dits panots, multant amb 50 pessetes
pro.sidencuí ha manilet4at ai» penoA la sessió que ha celebrat avui la dlstes que In reunió no havia tin- nisme ha fllevat -rl ireciori Miliíar
Zona occidental. — Sense novetat. cada flequer.
una exposició e«i la qual. en^re alZona oriental — A dos quarts de
—lEm atenció a la denúncia íonnu- Junta d'Associats de -Madrid ha estat gut Importància.
tres coses, demana la supressió «M
dues d'aquesta tarda el oosnandaut lada per un diari del matí, que rebutjat l'acord que va pendre l'AHem
aprovat
definitivament
—
"ha
(roneral de Meldlla imposà la Medalla alguns magaUemisies de .sucre, pa- juntament per al concurs de ©onslruc- afegit — el reglament del règim In- reelarnont actual de la prostitució.Militar a l'aeròdrom de Jan Ima als tates i ous, per no haver de de- ció i installaclò d'una fàbrica de fa- taricr nostre qua no coneixia en- una major educació sexual per a tota,
ona TnA« eficaç protecció per al tracapitans aviadors RaJon Franco, i clarar el que tenien amagatzemat rines l çuatre per a l'ol uboracio de pa cara el marquès de Maga^.
hail do la dona, un major respecte
Eduard OonzAke üalbano. Jvaqukm feien les ^facturacions cap a Vallecas,
Hem estudiat alguns' punts dè la ah 1 1 drets ' un equíparament «1
MILLORA
Bolda i capità d'iatanter.ia Joan Ar- el governador duc de Tetuàn ho orEl ccronel del regiment de Vepga- llei de reclutament i alguns altres sos delictes amb els de l'home.
tlz MuBloz.
denat a totes les companyies de terde caràcter militar que pensem moDcsoanm també que al coatnt de
ra.
rocarrife que no admetin ifaotura- ^ senyor
^
6 , iNouvllas, Vestat de
^ salut
^ dificar.'
LA «QACETA»
l'artltfe del O d i Penal que parla 4e
oions
cuons
d'aquests
dauuests
articles
a
Madrid
nl
t^mn»»
00
,
~
Z
Í
Mn«
On més ens hem detingut ha estat lesions produïdes per arma de foc o
riosos temors, ca troba molt milloLa tGaceta* publica:
cap de les estacions de la provín- rat de la greu bronoo-ncumonla que en l'estudi de les primes ais carbons, K.in'M ca! afegir un altre que cití al
iReia! ordre del DJrecíori doclcrant en
cia
per
a
ifora
d'aquesta,
1
que
les
perquè ens trobem amb l'apreml que contagi, conscient de vegades, impruessants els luncionaris del departa- que ja estiguin fetes siguin anuHa- sofreix.
ment del mlnistrei del Treball, Co- les, í les que es trobin on ruta si- REOROANITZAOIO DE L'EXERCIT •ns demanen els crèdits vençuts se- dent altres, de malalties ínfeociosee.
gons Ha Llei de Subsisfínciea.
evlttbleil de '01 «^lell que tingui uns
merç i Indústria que s'esmenten.
guin reintegraries a l'estació on ha1 res mi's. sinó qte he rebut les sana'moral.
Madrid. SV lO'SO nit
iRelal ordre de Guerra circular, dis- gin estat {acurades.
Es d*u que el Directori mllrtar tia Tisites de l'ambaixailnr d'Espanva a
posant que s'anuncií « concurs entre
També ba ordenat el governador encarregat a PEstat Majur Central que Çerlln, de! -foc del Infanfado. de l·«n- EL DESPATX DELS ASSUMPTES
paisana majors do 18 anys d'edat, 1
reclutes de quota del contingent, ac- que de tots els pobles de la província •en el termini de 20 o ?.r> dies redacti carregat de negocis n Berna, del miD'HISENDA
tual per a cObrlr quinze places d'in- trametin cada dia relació de les exis- un Informe rtíterent a la reorganltóa- nistre de ile. del (funeral Marvà. d 1
uprunit el càrrec de sots-sacretnrl
ctò de l'Exercit acoblada a les noves magistrat senyor Prat. del am'.yor
dividus que acollint-se ais Aeneflcis tències d'aquests ^rtlcles
jul. aquest en pr .-•• itacló d'una
Finances I essent realment etpUanUlks.
dol voluntadat d'un any, aspirin a
NEGOCIAT DE REOLAMACIONS
missió de subaJterns de l'Estat.
dlnarl el nombre d'e.rpedlents 1
ésser oflcials de complement del cos
A la Inspecció de guàrdia de la Di- ELS EMPLEATS DE LES CAMBRES Senyor Pérez Bueno. d#> l'Oficl·l
pds me s'a- 'imuleu, diwiorbant la
Jurídic militar.
recció d'Ordre públic, ha quedat insEl president del Directori mHilar Jor del Congrés, senyor Gamonede. i marxn normal dels serveis, slxa disDel Trahail 1 Jindústirla. — IRelal or- tal·lat el Negociat de reclamacions.
ha
sol·llciitat de totes dues Cambres le- del ministre de Portugal, que ha vln- posat de Reial ordre que en harmodre retirant la quallílcneló definitiva
gislatives la cessació, als departa- (ut a pendre comiat, puix marxa al nia amb el que prescriu 1» Reial ofVISTA D'UNA CAUSA
soUicitada per a cases de la seva proments ministerials d'alguns funciona- •eu país per assistir a la presa de dr- de n de sl·lembre de 1921 conti
pietat per don ©anoineu Alas l'almer,
El prop vinent dijous es veurà en «1 ris de categoria administrativa Infe- possessió del prenklent de Ta Rppú-' nuí l'oficial major del dit ministeri
4e Palma de Mallorca.
Consell Suprem de Guerra i Marina rior, que sense minvar el servei de blica portuguesa.
enearrtgat del despatx l flrn a de trí..
en última instància. la causa instruï- les dites Cambres 1 per raó de no
rni» qiie corresponia a arpir'!, en els
VIOTIMII DEL TORBIQ
da, visti i íallada par un OonsaU de 'funcionar, podrien destinar-se ais
quals venia actuant per suhstltucir
L'INSTITUT OE PREVISIÓ
iMadrid, 24, 4'lfi tarda guerra a Melilla contra el coman- departaments ministerials por a omEl genarai Marvà. acompanyat d'u- reclametóAria
AihJir, « la placa de braus d« Ma- dant senyor Uojnas, per la seva ac- plir els fins de neoessfeat que oceu
drid, el torejador Lluís Freg fou en- tuoció durant els successos que en haw-se observat
ganxat, 1 estant a torra, el brau 11 juliol de 1921 es desenrotllaren a la
m^HiiidiiMiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiM
clavà diverses vegades la banya.
zona occidental del nostre protectoENTERRAMENT
rat,
motivant
l'ensorrawent
d'aquella
A *a infermeria facilitaren el seProcedents de Burgos, han arribat
Comandància.
<Mnt pronòstic:
aquest mati a Madrid, por a ésser
«Lluís Freg setírea una 'orida a la
£1 oomandant senyor Llamas coS a s t r e r i a
N c w - T o r k
regió toràcica lateral esquerra, que mandava en l'època dels successos traslladades a la sacramental de Sant
toicressa el pla superüclai, fractura un grup de forces regulars ndlgenes. Llorenç, les despulles del dissortat
doctor Pagès, mort a conseqüència
4 2 , F e r n a n d o , 42
de .les cosíclks quarta i cinquena,
L'esmentada causa ha estat remesa
grans detírosses a la pleum. pene- al Tribunal Suprem militar per haver d'un accident d'automòbil.
iiihiiiiiiiiiiimmiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
£1 dol ha estat nombro8íw>Hn
Uant e n ' è l tòrax; una aitra ferida dissentit de Ja sentència imposada pel
situada al terç superior de la cara Consell de guerre l'auditor 1 «1 coROBATORI
C r e a c i ó f c o n t i n u a c i ó del V E S T I T r e c l a m I A N Q U I
.externa de la cuixa esquerra, de dot- mandant general de Melilla.
Al carrer de ChJnchana. ò, 00 estü
a mida, • 100 pessetes, de pur x e r i o t aE^lAa.
ze oentímèlw· de «profunditat, que II
in sia lla (ia d'Ambaixada dels Estats
Interessa la pell. teixit cel·lular i apoUnits, penetraren lladres, emportantSolament podem fer 2.000 veatlta, g a r a n t i n t l l u r r u n l t a t
neurosi del pla muscular, pronòstic
se robes i objectes per valor de 1.000
molt greu.*
pessetes.
Vestir-se en aquesta casa é s estalvi i e l e g à n c i a
Bn fnkrar a lo üntfermoria Lhils
Oescobii el roibatori uii ordenança
Freg. ell mateix es va treure la roba,
de la dúta Ambaixada, el qual en doTotes les seccions de gèneres del pafs i anglesos són a base de
estlrant-so al illlt d'operacions.
n à coneixement a l secretari, qui dequantitat, qualitat, perfecció i economia
Aleshores es desmalà.
nuncia el 4et a les autoritats.
<L1 practicaren delicada cura. la
ESPANYA
I
LUXEMBURG
qual durà una hora, doroformltTenim confeccionals 1.000 gavaays, últims modals nord-amerlcans,
Per canvi de noies entre el ministant-lo.
a SO, 1 1 0 i 1 3 0 p c M e t c s u n
tre de S. M . en el Grau Ducat de LuDesprés es va quedar a'batudtsslm,
xemburg
1
el
mliWsfre
de
Negiocls
Esessent necessari npllcar-li injeccions
wanflers del dit pal», ha quedat conde cafeïna i sèrum anti-tstànlc.
yJrwruda la supressió del visat de pasEs va parlar dadminlstrar-H els
saports dels súbdits espanyols que es
sagraments, però el doctor Segòvia
dirigeixen a T.u»emburg 1 dels luxemdeclarà que no considerava el farit
burguesos que es dirigeixen a Es«n perill limminent, puix confiava
panya.
molt salvar-lo per la forta natu(«lesa de Fr'jg.
»-'
ELS LLOGUERS "
CALDES DE
( P r o v i n c i à de Girona)
Amb grans precaucions fou traslla«
«ep
encarregat
dels despatx del
dat a les nou de la ntt en una llitera
TEMPORADA:
de
1."
de
maig a 30 dociubre
departament de Gràcia 1 JusttcJa, seal sanatori del doctor Mllano.
nyor
cadalso.
ha
maniíestnt
<yue
s'oHalaltles
de
r
a
p
a
r
e
n
digestiu.
—
A r t r l t í s m e en Ien seves
Durant la nit l'ban vetllat els seus
cupa amb tot interès de l'estudi del
m ú l t i p l e s maulfestaoions. — Siabetes. — Olaoosmia
germans 1 le seva quadrilla.
problema dels lloguers, per tal de
Ha finssat la ndt intranquil, amb
Establiment de primer ordre, rodejat de frondosos parcs. Habitacions grans,
P««posar al Directori, com més aWat
te graus de febre.
millor, la iresoluctó d'aquest in- còmodes i ventilades. Menjadors 1 cafè grandiosos. Salons esplèndids i eleAvui H ha estat, aixecat l'apòsit,
gants per H festes I atraccions. Capella moll formosa. Llum elèctried. Camp
taresaant assumpte.
tiractleant-U una nova cura
per • tenris i altres deports. Garatge. Telèfon408. Red de Girona.
CONSELLER DISTAT INTERÍ
Les impressions són molt pessimisA D M I N I S T R A C I Ó : R A M B L A D E L E S F L O R S , 18, E N T R E S O L
tes.
Trobanuse vacant per defunció del
—A la pVaoe de Tetuftn l'espasa Jovescomte de Mata ma la el cànou de
sep Escudero, sofrí una banyada a la
conseller permanent d'Estat a m i des''oglc, ínguinal, amb sortida do l'epltinació a la Secció de. Rinanoes, FoNOTA BUR8ATIL
tdon; pronòstic greu.
ment. Instruoclò Pública 1 Troball. 1
Els fons públics es presenten amb l'objecte que no sofre ixin retrasFou traslla'ia* «n una Ultera «
oferts, baixant la parada de l'Inte- sos els assumptes pendents, s'ha disC o n s e r v a t o r i
del
L i c e u
'"bospita! de la Princesa.
posat de Reial ordre que s'encanre—A Jaén, a conseqOdncle d'una Ui» rior 15 cèntims, en tancar a TJ io.
L'Exterior 1 els Amorutzahles tam- gul amb caràcter Interí del despatx
lyada rebuda el dia 16 d'agost propde la dita Seotíó. tformant ipaxt en 4al
' ssnt, mori ahir cl novlUer Antoni bé .baixen cotització.
DIRECTOR
'Els Tresors estan Oen dlaposata.
concepte de la Comissió permanent,
Btlgo 'El SeOcnto».
Molt animat al grup de Ferrocar- així oom també del ple. cl secretari
D . J o a n L a m o t o d e
O r i g n o n
DECRETS DE PERSONAL
rils, presentant més bou aspecte. Els general d'aquest alt Cos. don Carles
La «Gaoeta» d'ahir publicà les ee- Nords pugen 6 enters, 1 «is Alaoants Gonzàlez Rothwos.
4, tancant a 3J4 1 302. al comptat. Al
tOeatB «tlapoaiclon^ 1
M a t r i c u l a d e s d e l 2 0 de s e t e m b r e
SUCRE
Decret del Directori concedint, en gnip lliiur« ultimen a 315 1 313'50 a f i
El govemadwT fa saber, mm
''acte de llur Jubilació, bonors de de mes.
Estan ofertes les Sucreres prete- jançant la premsa, que una oa&a li
A p e r t n r a de c u r s - l . " " d ' o c t u b r e
'-«p suparior d'adminuaraolO ctvü
Jjhffla de &eap»tt a don Santiago La- rants 1 als Tramvies, que haixan 8 W ha olert £.000 sacs de sucre Olanquilla
Els m^atssolstw 400 an
•W, oe- de saodò de segona classe 1 6 per 100 respectivament.

üe U primera divis'.ó <io cavall&rfa.
L'n altre concedint la gran creu dol
Mírit MUÍter, cïeslgnadn ip«r a promtor serveis especial* ato generaísde
brigada honorari* en rfuacló (ie re
serva, a rton Samucl Otvan l Gonzàl v « 1 d00 Josep Oarcia Snjnen-iego I
Waï_ marquès d*'Casa Pamaniego.
Un altre declnrant Jubilat doti Enric Bernard 1 M^seguer, inspector 'le'
Cos de Telègrafs. I concedínt-11 hnnom de cep d'artminlBtmaoló d v ü
üiare de despeses.
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h a p u j a t a l C e l a l s 3 a n y s d'edat
Els seus pares Emili i Paquita, germans, avis paterns
Antoni i Teresa, oncles, ties i parents tots, en assabentar de tan trista nova els amics i coneguts, els preguen que se serveixin c o n c ó r r e r a Tacte de l'enterrament que tindrà lloc d e m à , dimecres, a les deu del matí,
pel qual favor els quedaran a g r a ï t s
Cosa

m o r t u ò r i a : Passeig del
NO

Triomf,

O

L

i

B

·

L

E

P
G

G

È

N

E

A

N

C

S

L

53

CONVIDA PARTICULARMENT
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Fins el dia 6 d'octubre complet assortit
Mireu les esG R A N
SALONS
BELLES

O

C

A

L

S

En baixar del cotxe de<I tramvia
Arenes-Drassana, mentre marxava,
per la Granvia de les Coris Catalanes, va caure Àngela Sànohez Ferrero, causant-se ferida contusa a la
regió oeclpital.
M

M

i

1. Uoroae. R. Ptoit.a·

Al carrer Consell de Cent un gos
mossega el noi Vicens Garcia Sala,
de 13 anys, causant-ll erosions a la
pautorrilla esquerre.

ARTS

niiiiiiiiKüiimiimuuiiimii

— MOBLES OFICINA, SALMERON, 76
|
|
|
E

E

Actualment E x p o s i c i ó de Mobles, Tapisseries. Quadro», LAmpares, Altombres, etc.,
i tot el que constitueix l'ornament de ITiab i t a c i ó , dintre del gust artístic m é s refinat.
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Valors - C u p o n s - G i r s - C a n v i - Cotons -Viatges
B a m b U da OanaUtM, 8-4

A p a r t a t Am O o r r c u ntm. I
14630A.
Telèfon* número*. ..',4S3I A .
/4632 A .

Direcció leleRrèfica:
8BANK
SUCURSAL
Avinguda

del

A

C o m t e de

MADRID
P e n a l ver,

n ú m . Ift

dels Hospitals de Paris. Pell i V e neri. Sant Pau. 28, principal, 2.'

El noi Joeep Roy
7 anys. al Passatge
fou mossegat per un
sa erosió del costat

Ca sanovas, d'e
Espill. d'Horta,
gos que 11 cauesquerre.

-PROPIETARIS I CONSTRUCTORS
Per a torres i cases barates, trobareu portes, reixes, balcons i demés, en
els Grans Magatzems " t a F a v o r i t a " ,
Urgell, 45, 47 i 49. Estalviareu temps i
diners.

Un obrer que treballava a un dels
Museus del Parc carregant una llosa,
va fer-ae mal al dor» de la mà dreta.

Al carrer de Balmes. davant del número 52, el noi Marian Murrlà Rodrl
guez, de nou anys, fou atropellat per
l'auto'4,8B6 B 1 II causà contusió toràcica amb connexió pulmonar, erosió al terç inferior de la cama dreta
i hematome del crani, regió parietal occlpltal.

Al carrer del Taulat, prop de la
Al VaraHoi, davant deff passeig de
fundlcló Girona, el guàrdia civil Dí- la Creu Coberta, l'auto 8,931 B atrodac Hemàndez Martínez, ensopegà pellà un home que s'anomena Joaumb una tapa de la claveguera, va quim, de ?:. anys, causant-ll ferida
caure i es causà contusió al costat contusa al front, escoriacions a la
estpierre del pit.
cara, imans 1 cames. L'auto fugi. .

A l'interior d* l'eetacló del Nord,
Ilr Vr HlnPflM" <le l'HosPi,al de santa Creu. Malalties de la pell i trènito- el carro transportador de vagons, va
U I . U. uiuiuyuú urmàriíis. Purtaterrissa, 18, entri. • ü e 4 a 6 i de 8 a 9. atropellar u Migela Esteve Sanjoté,

Doumenge. en l'exprés, sortí cap a
Madrid el general de divïslo En Joan
O'Donnell Vargas, duc de Tetuan. i
governador civil 1 militar de Madrid.
L'acomiadaren a l'estació de França
el capità general actídenlaJ, N'EttliH
Barrera: el governador civil i militar
En Carles de Lossada, els seus ajudants de Camp i algunes altres persones.

Vida

religiosa

ATUI:

Sants Cleofàs i Herctilà, màrtirs, i Santa Aurèlia, vergç, — Demà:
Sant Ciprià, màrtir; Eusebi, papa, i
Santa justina.
Quaranta hores: Avui. a la Reial
Capella del Palau. Hores d'exposició:
De dos quarts ile nou del mati a dos
quarts de set de la tarda. — Demà, a
la mateixa església.
La missa d'avui: Segon dia de la infrsoctava. color blanc. — La de demà:
Tercer dia de la intraoctava,. color
blanc
Cort de Maria: Avui; Nostra Dopa
de Betlem, a la seva església.—Demà,
Nostra Dona dc les Gràcies, a Sant
Pere.
Adoració nocturna: Avui, Torn de
Sant Pasqual Bailón (a l'església parroquial de Sant Josep de Gràciq1. —
Demà, Torn del Santíssim Corpus
Baralles:
A les .sis del matí. al carrer de Christi.
Vetlles en sufragi de le* ànimes del
l'Est. N hagué alarma perquè se
sentien xiulets d'auxili perquè hi ha- Purgatori: Avui, Torn de la Nativitat
via dos homes que es barallaven. Una del S n or, a la seva capella Escorial,
parella de guàrdies els acompanyà 155 (Gràcia). — Demà, Torn de jesiis
a la delegació on es negaren a donar Salvador, a la mateixa capella.
els noms. L'un és conegut com
a qulnzenari.
A una de les barraques del carrer
de Vallèncla (Sant Marti), es barallaren Josep Moreno Sanjosé. de 28
Bisbat
anys, i Ricard Giménez Franc, ue
35. que viuen Junts. Aquell resultà
amb ferida contusa a la regió occl—Bl bi*bc dr Ltcyda, doctor Miralles, W
petal esquerra.
awiitit a la ítUc* dc U caronadó' de la
Josepa Langa Cersella. de 40 anys, Vcrfc dc la Glòria, a Cabo* iHueac». pare Joln ProBtós, que fiu*
Josepa i Joana Bernad Franco, de ara—L'escolapi
havia rc«idit al col-lcsi d'Igifalada,' ba
10 i 20 anys, respectivament, i Joana catat
traslladat a la Ca»a CalaaAncia, d'Olot.
Genis Aseml, de 44 anys, es baralla—Ha mort a Ltcyda cl doctor don Kamuo
ren. Resultà la prunera amb erosions Ca«e* i Defirao, sacerdot «ue havia .ezvut
alu
cArrecs cclc·iàíücs.
a la galta dreta, les segones amb contusions als genolls 1 esquena i l'última amb contusions a la galta dreta
i cama esquerra.

Desgràcies:
Una dona va caure a casa seva I es
causà una contusió al ventre essent
Dos gata s'esbatussaven a l'escali portada , a l^Hospltal de la Santa
d'una casa de la plt^a de Sant Agus- Creu
tí vell, i l'un va Urar-ae contra
Al carrer de la Portaferrlssa 11
la nena d!e dos anys Maria Joana agafà un treball a Miquel Aymerlc,
Ifllguez Sans. fem li esgarrapades 1 de 66 anys, i després d'auxiliat a la
mossegades a les cuixes.
farmàcia del Montserrat fou portat
a casa seva.
Al carrer de Menéndez Palayo (GràEnriqueta Sànchez Mlllan, de 20
cia), un gos mossega a \ntónlu Ba- anys, es va beure saBfuimant 1 en
sandés Grlie, de 87 anys. causantili greu estat fou portada a l'Hospital
al dll mitjà de la tuà dreta.
Cltnic.
Al magatzam de les Palmeres del
moll del carbó l'obrer Josep Salvador
Utàftez, de •,'7 aiiys, es causà erosió
al dit mig d'e la mà dreta

59 anys, fou trepltjtt pel carall 1
sultà amb ferides contusçs.a la cao*r
tormell i peu esquerre. .

de 41 anys, cau sant-U distorsió de
la rmmyeca esquerre 1 contusions 1
'Essent a l'interior del temple de
•roslons en diverses parts d'el cos.
Santa Maria del Mar, va agafar una
basca a Manuefl Iglesias Pérez, d«
Descarregant un camió, Nicolau Ló- 60 anys. .
pez Cirera, de 29 anys, es causà ferida contusa al d'it Index de 'a mà
Teresa Valldçperes. de 66 anys, al
esquerra amb avulsió de l'ungla.
carrer de Coll I Vehi, en voler encendre uns encenalls de fusta, es causà
Al soterrani d'una casa del carrer cremades d'e primer 1 segon grau »
de Sant Lluís (Gràcia), un gos mos- la mà i avantbraç dret.
segà a Manuel Calzada Gareda. de
11 anys, causant-ll erosions en diS'ha publicat la següent ordre de
verses parts del cos.
la Plaça:
«Els caps dels cossos, a mesura que
Una tartana va atropellar el nen
GraU 'Esteban -Hernàndez, all carrer es vagin ineprporant els individus
de Riego, causant-il contusió a la re- que frueixen Üicència per malaíts.icrt
gió frontal 1 erosions al braç dret. data en virtut de l'ordre general del
19 del corrent ordenant llur presentació a l'Hospital Militar, soUiclLa bicicleta r.-t. a la plaça de tant directament del director del dit
Rius 1 Taulet, va atropellar a Con- establiment e- nou reconeixement mèxita Saez Arpa, de sis anys. causant- dic previngui, el qual disposarà que
ll contusions aimb lleuger hemato- es verifiqui el dit servei amb la mama a la cella dreta 1 contusió al nas jor urgència».
I ferida contusa al llavi superior.

Obaervatort Heteorològrlo da la
D n l v · r · l t a t da Barcelona.—Diu 24
de setembre de 1923.
Hores d'observació: A les set, a I w
tretze i a les oivuit.
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar:
76.V4. 7(537.'78.V8.
Termòmetre sec: ig'O. 2r8, :9'3.
Termòmetre humit: 158. IS'S, W3.
Humitat (cantèsimes de saturació).
70, 72. nb
Direcció del vent: E., SO., OSO.
Velocitat del vent en metres per segon: 2. 4, 4.
Estat del cel: Quasi tapat. Tapat.
Nuvolós.
La Junta directiva de la germanClasse de núvols; St.K., K.N.. C.
Temperatures extremes a l'ombra: dat «La Unió Ultramarlna», en virmàxima, J4 V: mínima, 17*1; mínima prop tut de les excepcionals circumstàncies presents, ha acordat que no tindel sol: 00.0
gui efecte l'Assemblea general conOscil·lació termomètrica: 7*1.
vocada per al dijous, dia 27 del corTemperatura mitja: A) (i.
Precipitació aquosa, dea de les set rent Oportunament s'avisarà el dia
del mati del dia anterior a les set del que la dita Assemblea pugui tenir
lloc.
dia de la data. 0'ü mm.
Recorregut del vent en Igual període: 15) km.
La Comissió de Foment de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat proObservacions particulars: Xo-cap.
El director. E. Alcobé posar al consistori el nomenament
del senyor Artur Rigol i Ribas per
Dos fllls desnaturalltzats, Ferran 1 una vaoant d'ajudant, pràctic de JarIgnasi Del«ailu, de ^ 1 de 2u anys, dineria, de conformitat amb el verevan pegac a set> pare. d* M anys, dicte del Tribunal que resolgué él
vçl del carrer de Saiu Hipòlit, 34 concurs.
(S^nt Andreu), causant li erosions 1
El senyor Rigol ha cursat els seus
contusions a la cara, coll i cama es- estudis de director de Jardins a
querra.
l -Escola Superior dels Bells Oflcls·,
de la Mancomunitat de Catalunya.
A la secretaria «le l'expressada esfaiTPllPü
PORCELLANA
cola (Urgell, W7), resta oberta la
Y dliDllDò J. Llorens. Rbla. Flors, 30. matricula, per al curs 1923-24, tots
Anava pel carrer de Sant Pere més els dies feiners de cinc a set de la
baix. Maria Ferranda Lorenzo, d'e M tarda, flns el dia 30 del corrent.
anys, venent sense penals. El guàrdia urbà la reconvlngué, ella s'inAl carrer de Sant Pau un gos mossolentà escandalosament, malmeté
segà a Maria Mula Giménez, de 54
ceps de peu la. mercaderia i l'escan- anys,- causant-ül ferida al d'H Index.
UaloSa íou tramesa a la delegació d^í
policia.
L'auto 7713 B. topà contra un pal
del tramvia de Sant Andreu, causant a Josepa Carulla Auros, una fe- J O I E S V I L A N O V A U n i ó , 6. rida Incisa al parietal esquerre.
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Al darrera de la Maquinista, en
decarregar el seu carro carregat d«
terra. Jaume Fontcubena Caballé, de

Municipi
DEMOGRAFIA ,
\.
Durant el mes d'agott hi ha hagut, •
Barcelona,
naixementa i' 1243 del uncions.
. .. ,
Aquestes han - tat 'ocasionada : per' malalties infeccioaes, joo 115 de tifai<ea, 1 à f r t
toia. i de diftèria, i de cogucluche, .5 .d*
grip, 1 .de aifilía, 76 >.r cranc i de tub*:
culoai 94).
Del sistema nerviós i 6rg*ns dd< sent.i',
194; del respiratori' 121; del cireujaton.
310; del digestiu, n i ; del gcmto-uiinari.
53. estat puerperal, xi; de la peU 1 tcix;'
cal-lular. 9, delstegansde - la locomoció,
Ij de primera iafAnria, XI i de vcUe&a, -9.
per cause. eztcriora, 39. per malaltia»' B»
debnidea. 5,
NOVA RASANT
i n el Negociat d'Cibaaitsactó i Relorm»
dc la Secció de Foment durant Us borrv
>Vo6ci>a en el termini de vint dies hibilSj
estar* exposat el projecte de rasant per si
carrer de Ros dc Olano, catre el de Sa»1
Joaquim i cl dc la Vlrtnt. »
S'hi poden formular les wcUmi-tnns O9*
s'estimin pertinentes
THLKGKAMA DEL GENERAL ttiSMO
DE RIVERA
Del senyor marquès d'Estella, presidi'
del Directori Militar, ha rebut «1 «an»»
alcalde cl segUant telegrama; .
«En dia Patrona volguda, noble i bost*
talAria dotat trametro per mediació •. *
cordial salutació poble barceloní»
Bl senyor alcalde ha oonmut W**"'
afectuós record i especial atenció del *r
uyct President del Diíecton Militar
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VEb DE CATALUNYA

R e g a t e s ,

E x c u r s i o n i s m e ,

A u t o m o b i l i s m e ,
A v i a c i ó , C i c l i s m e ,

T e n n i s ,
N a t a c i ó ,

Atletisme,
H í p i c a , & .

Es elemental d'afirmació que la Hntelli'gènola entre la Unia atacant i la
de rtiitjos ha t'éMér aRsoiilta. Dòna'i.
F
U
T
B
O
L
M A R Í T I M S
bé; en l'onze que ens ocupa aquesita
intel·ligència no estisteix *n Hoc. S:
els mitjos contraris s'apoderen d'una
pilota Jugada pefls davanters barce- EL SIMKLUBEN NEPTUN D'ESTO- retràs.
Dia 23 de
setembre
lonistes, immediatament hom treu
200 metres lliure:
COLM A BARCELONA
Aquesta cursa la corria l'Amc Borg
Magnífica victòria del Barcelona sobre el famós equip alemany la conseqüència que l'equip del Barcelona no exteleix en mig de] camp.
contra un equip del C. N. B., forS. V . Fürth
La linaotivltat díls iavai^lerí blauDissabte al vespre, gràcies a l'es- mat pels notables nedíidors Ivucta.
grana fa que els mitjos de l'equip forç que ha fel el C. N. Barcelona, Peradejordl I Pinlllo. Això fou una
en rematar un centre magnUHc d'En oonlrlncant. juguin a pler, i tot» l a poguérem veure els nedadors suec», prova molt dura en la qual velérein
ASSOCIACIÓ
força de 1'.a/tac contrari pesa damunt Tots «ón uns grans nedadors, eo- les grans qualitats del nedador suec
Sagi
El segon fou obra d'En Franz, en dels cinc homes que han do iruitar bresorllnl el .recordman. mundial sortint vencedor d'aquest equip. EU
apro/j'ar una fallada d'En Sarroca, desesperadament en una ^efensa he- Ame-Borg, l'eslll d'aquest no és molt temps foren f)s següents:
Barcelona, 4 : 1 Furth. >
1 el tercer va marcar-lo En Semitiér, roica, dlflcllíssima, per la diferència bonic. El seu •rrawl·. però. és d'nn Primer. Ame-Borg, del S. N. S.,'
amb la seva característica oportuni- de nombre en faiwoç da l'tquip con- •gran rendlmenL que M pennet de 2" 21" 4/5; segon equip, del C- N. B ,
Primer partit
tat, en recollir una pilota del porter trari. Això pot produí*, sl l'atac éa fer els dos cents metres a gran tren
1 L'expeoí&CKi pteimnwrt j u-Mificada alemany en parar amb dificultat un persistent, un exhauriment prematur ens vasorpendre molt com 4 water- 2' 24" 1 tercer. Domingo, dei C. N,
que entre l'afició iota havien deeper- gran xut de l'Alcàutana.
de le-i Unies defensives que pot tra- pallsta; ed seu joc és tas ràpid Atlètic.
250 metres relleus, 5 per 50 irogíotei ela dos enoowtnw witro el Fmrth
duir-se fatalment en una derrota im- que fa impossible marcar-lo. Per
Durant el segon temps, el Barcelo- miinent..
1-«1 Bfl reeiona. ha fet que el camp
: dir la seva esplèndida actuació eu ual).
Primer equip del C. N Arenys, f( rde Les Corts, s'bmplís d'un públic fre- na obtingué dos gols més, per un
aquest caire, només direm que dels
turós d'ésser tesMimonii de' lee més dels alemanys.
Avui ens Iimita.r.em a constatar sis gols fets pel S. N. S., tres foren mat per Rubarl, Brull 1, Brull I I ,
El priímer 1 et lercer, obra de TAI- aquest fet, amb el ferm propòsit d'a- •entrats per ell.
Bmll I I I , Goula, 3' 8" 3/5. segon
belles-.i brillants exhlblcons de íutbol
càntara, d'un magnífic xut creuat en nar as>seyalant tote els defectes caequip deí C- N. Atlètic, formrt prr
oJàsslo. 1
recollir una passada d*En Sagi, i
Com a començament de programa Pros, Baell, Sierra Feliu I Dom 1
Realment s'ho valia. Qui recordi d'un xut en rematar una pilot» diri- pitals de l'equip, que, pels elemeiKts
féu un partit de polo aquàtic en- tercer equip del C. de M., for
l'actuanió defisdoH etiuips citats en gida al pal per En Samiller, respec- que l'Integren, podria, amb un xic de es
bona voluntat, arcibar amb relativa tre un equip de tercera categoria del per Brun. Ple, Farreras, Pul;?, 1 M
llurs partits de In paosada temporada Urvameni.
facilitat a un dels lloc» d'honor del C. de Mar. i un de mixte del C. N. Vila; quart equip, del C. N. M. l-.l reIbï^dMnènt havi» de senttr-se tret
B Els equips s'aliniaren de la se- sultat d'aquests relleus ens diu els
El segon del Furth. fou fet també futbol continental,
pel record de 1«6 més delicades, de
güent manera; per al C. de M., Font, notables progresso» que ha íet el
les més belles tardes die futbcfl que per Franz d uns manera esplènArbona. Oabani. Seriflà, Manuta, club d'Arenys.
dida, burlant la defensa del Barcelóhom pot recordar.
Queralt i Diaz. iPer al C. N. B,, Gina, 1 llani.unt amb tanta força la piDel Furtb es distingiren Bn Franz, I ménez, Rebollo, Camino, Bretos, TaPartit, de polo aquàtic:
Així, doncs, no ens estrainyà aque- lula a l« xarxa, qúo En Plattko no
Arcberl, Hogen i Muller.
Per a ftnal, es féu un par/i; de
lla Animació que de molt abans da ho pogué evitar.
| rok. Borràs i Bretos, guanyant
Pel Barcelona. Bn Sancho i En Ca-> aquests últims per 8 gols a 0.
polo entre l'equip del S. Neptun, forl'hora anunciada per i-'i celebraió del
rulla dels mitjos, i especialment el . Cursa 50 metres, neòfits (social):
•••
mat per Braant, Jundcvall, Gunipi .
partlit es' notava arreu, com tampoc
El Furlb ens feu fntir una vegada primer quo tingué una tarda feliels- I ResulUt Primer. Plníllo, 38" l/.S; Sjungkvist, Ame-Borg, Person, Bae*
ens sorpréngiié l'enorme mull.ud qu«
envaí les amples gradoriet del camp més de toia l'exquisida varietat de sima. Dels davanters, en primer lloc. segon. 'Rebollo. 10" 4/5; tercer, ftam- klund. i l'equip del C. N. Barcelona,
jugades I recursos de què «On mestres En Mart. Aquest jugador, cada dia per. 41" 2/5: quart, Grenicher, 48".
format per Cruells. fusell. Puig, Bas<iCl Club degà
els «jiÉps de l'Europa Central Llur s'aferma més en el seu lloc. i la | 200 metres per equips dc sis neda- té, L- Gibert. F, Gibert 1 Fontanet
oaracteríwtica de joc. que és una seva actuació és ben digna d'ad- 1 dors:
Els suecs posseeixen un Joc rn<i1i
adaptació de i» tècnica escocesa, sen- miració, per la voluntat i PiptMÉel
' 4 1*6 quatre aparegué el Furib. ef- se arribar a la perfecció, segons l'hu- me amb què coopera, tant a l'atac I Primer equip, del S. N. de S., for- ràpid, 1 això desorientà els nostres
Mint éaludat amb grans aplaudímenifi m i l criteri nostre, té innombrables com a la defensa. Es l'únic jugador mat per Ame-Borg. Tore Sjungkvlst, i els valgué la victòria de 6 gol» a 1,
però creiem quo els nostree, avui. a
que seguidament es repetiren en sor- avantaitges, fàcclntent adaptables nl que podríem assenyalar com una exUr. el Bajo&lon*. capltanejet per nostre temperament, que al camp els cepció on «I défççte que Assenyalà- . Gost-a Peraon, ICletus Andsrsson, la nit, eobèlxeraa al Joc delí ned.iI Ivar Johansson i H Sundevall. dors suecs 1 no sofriren aquesta derl'Alctoitaira.
fa aparèixer superiors als nostrea vem més amunt Després. l'Alcàntara Temps: I ' 57": segon equip del C rota, la qual no es pot considerar
Uuelx Tunlfonnc col·legial el se- No és pas aquesta l'ocaeló d'entrar que poc a poc sembla retrobar la i N.
B., formal per Plnillo. Berdemàs. com a tal. essent el primer partit
nyor Vela. qui ordenà l'sliineaciò dels a fons en aquest assumpte que pro- seva «forma-, i en s t f i En Sami es- 1 Trueta.
Conde. Per^dejVdi l Fer- que juguen amb ells,
equips, integrate:
tigué
desgraciat
i
apàtic.
En
Piera
curarem desenrotllar en un article
rés. 2'. J
el mé«. fluix pel defecte de sempr» | Aquest» "curso fou la prtmera en
EI Furtih: per Wntt Muller. Well- a part.
R. 0 HAUTIO
No hi hauria manera, amic P(<era, de
hòfer; Hògen, Lang, Kleinlen, Auer,
quel velèrem el formidable. AmeDiumenge començaren les regates
Frenz. Seiderer, Atcerl. Kureiinp,
Parlàrem suan-a de la varietat de joc deixar aquest indwidualisme.? De se- la
que guanyà tot l'avantaitge que espanyoles d'aquesta entitat en un re' ' Bl Barcetaa: Pecr POaUko. coma, del Furth, 1 sincerament ens ra ad- guir pej camí emprès, CifUilimya Borg,
dugueren
damunt el nostre equip, oomregut de vuit ntílles al vent, a videixarà
de
tertir
un
rèprçsentant
Simroca, Tornailbao, Sancho, Carulle, mirat la facillitat. amb què cada juen
el
qual
hi havia la reaparició del rar en una bola al Llobregat, amb
més
en
l'equip
espanyol.
Piera, MaxtI, Samitier, AlcAnfare, gador es desíà de lapllota per llíu«rírordmmi»
nacional Pihi.Io. que no rent de ponent I un xic de mar.
rarJa. en dlstlntesformcs al company
es troba amb l'esplèndida forma d'aEls resultats foren els següents:
El partit fou magnífic d# Joc i méa ben situat i ens ha plagut el desbans, sens dubte pel temps que s'ha
SUPLENT
Sèrie set metres: •Glralda V», de
de mobiJítat, fent mantenir v i u l'io- interès amb què sacrifiquen l'egoisme1
vist impowibllUal d'entrenar-se.
don Eusebi Bertrand (R. C. M.), 1
terés doi» espeotadorí. durant els nn. d'una exhibició personal, que malSalts de padanca;
ALTRES PARTITS
hora, 35' 21"; «Cigne», d'en Ouarro
wnta minuts de lluita. Pecaríem meti la poslsbllitt d'tin^ Jugada a
A aquesta prova prengueren pari, OB. C .V). palid Vidal, 1 hora, 39',
péró, d'exageraoió, M llndlogueseim benefial dirt conjunt. Es senzillament
Terrassa,
3
:
:
Europa,
1
en Ingre J.ihanssos, del 8. Nepjtun. 38". Els altres es retirarea.
dintre de la oalegorla dels que }u- admirable l'abnegació amb qu© tots
Sèrie sís mWMB: «Mercè», de M.
S. Olló, del C. N. Atlètic. 1 Tort. de!
ga,nan la darrera, temporaAi els ma, lluiten, cooperant al profit mutu. desU,
8.
de
Sans,
6
Martinene,
0
C. N. B. En Johansson demostrà te- Bertrand (R. C M.), per P. (PI, en 1
teljcos equips. No obstant, repetim, predaiàt tota indlviídualltat.
nir un estil molt perfecte 1 molt cul hora. 42', IT"; «BarandU», d'en Llan«1] partit fou exofillent, l les jugades
Finalment, podríem dir moltes co0. D. Europa
dat. la qual cosa fa que els seus dot CR C. M.), per S. Amat, 1 hora,
mestres se suec*ien amb freqüència ses, parlant de l a coUooaicióí que tots
siguin molt vistosos; l'Alió salta 46', 12"; «Oaoat», del R c M., patró
t les eltuacions emociionants abunda- saben guardar dintre del camp; de la
Acabem de rebre un bell àlbum- salts
ren amb tanta aasuduMat, que l'es- forma ràpida i intel·ligent de desmar- hiatorial. escrit en la nostra estima- molt bé, com sempre; En Tort, «alUf ouro, 1 hora, 32', 39"; «Bajazao», d'en
perit de lluita que manté el caliu de car-se; de la manera suau de lliurar da llengua, del Club que en poca molt més bé que al principi de lo Bertrand (R. .C M ), 1 hora. W, 13";
l'entuaftasrne entre els oquips
la pilota al company; en fl, d'una anys ha arirbat de£ de la més gran temporada que flnelx. cosa que I I fa •Boziola», 1 bona. 68', 51". Els altendents i entre eJ públic que «Is sèrie de- detalls que no caben en modèstia a assolir el preuat títol de veure la necessitat d'entrenar-se tot tres se retiraren.
l'any.
edmira, no deixà d'encoratjar eto aquesta p'itiita impressió, però que Campió de Catalunya
OOPA NADAL
uns n i d'excltaj rinterè» dels altres. •resten sseny^late, perquè són una
200 metre» braçada dc pltBn l'album s'esludi* detalladament
Fou, «n f i , un partit en el quai la concentració de múltiples consideraPrJmer. Ivar Johansson, 3' 25"; seEl R. C, Marítim anuncia per el
vHet-òrta es oarcà sempre amb co- cions que ens ha suggerit llur actuar te vida corporativa de l'enutat, els gon. Costa, del C. N. Pop de Badadia de Nadal unes regates de rem
seus entrebancs i glòrie». vida' In
ratge, però sense traspassar un sol d ó en aqueat primer partit.
tema. 1 llarga llista de premis 1 Co- lona. 3' 26"; tercer. Lavllla, del C. de sklff, outmiggero a dos, a quatre
memem «as límits de la oorreoió i de
I a vuit remem.
El Barcelona d'avui, podem dir que pes guanyats en la seva gloriosa ac- N. B . 3' 40".
la nobles*.
En aquesta prova, tot I haver En
ha estat el dels grans dies, però da- tuació (passen de 75), alxl com los
OOPA MABAVILLA8
El domini no es pnonumdà de faisó vant les mateixos deficiències i amb seves esperances per l'esdevenidor, Costa rebaixat el seu record d'un
basades en son entusiasme sense lí- segon, podia haver-la guanyada, si
persistent per cap dels dos bàndols, i els mateixos defectes de sempre.
Ahir mati es féu la segona pros'hagués tirat a l'aigua amb ntenys va d'aqueala regata, en la dlet&ocia
taiiiost «res els alemanys qui enwaíen
L'equip del Barcelona està integrat mits.
«I terreny dels blau-ginane, com eren per notables individualiltiats, i malde set milles i njinja, des del <3uh
Bl rnéc a-tractíu de l'àlbum és potaiquests els qui amenaçaven les línies grat això no és un gran equip. La eer la Iterga sèrie dç fotografleeamb
fins a l a bola del Lldbnegat 1 tomadefensives dels seu» advemlarls. Pot- manca de tècnica coHectla-a 1 la ca- elç seus equips, any per any. moda, per als metres de fórmula InterR
U
G
B
Y
ser la fogosilart 1 la impetuositat dels rèncla d'esperit de conjunt, fft que ments intoressantó de cada jugad<jT,
nactonal, amb poc vent, va-ma Wc. del
lugadors nostres, contitastaM amb la tan tost «preguí formidable en femt records de partits cèlebres I de persegon (quadrant i mor llisa, entre
oabna i la serenitat del» aiemenys, d'un equip de primera torça, com sonalitats que hi assistiran, princiHavem sabut, encara que offl- embarcaoliocis de] R C M
saberen donar la sensació d'una ma- que « r s decepcionl amb una actuació pals Copes guanyades. Consell Direc- nesament, la Feder*c1ó Catalana de
HI prengueren part set yatchs, deatar Imminència de perill en llurs deflcíentfctslma davant d'un onze de tiu, etc
Futbol Rugby, que algunes enti- srificanUe*:
etaes, però no per això eren menys relativa Importància 1 éa q'ue requl-p
Encapçala l'àülhum el retrat d*En tats es preparen per a presentar-se «n •Barandll». d'En Llsndet, patró
dertdKles ni menys perilloses les si- blau-grana ho fia tot a la irapròvl- Joan Matas, a qui tant deu el Club, el primer Campionat de Catalunya,
temps. 2 hores 11'; «Bajazzo.,
tuacions provocades davant 1» porta sacló de jugTades Indivlduls, sensé^ 1 a qui ra dedicat en homenatge al el Consell d'j.qiiesla Federació es Ame*.
l'E Bertrand, patró M. Bertrand,
que defansova en Plaitko.
tenir per res en compte les normes seu concurs personal mai desmentit complau a manifestar que, per a con- de
•2 IB; «Mercè», de D. Bertrand. per P.
més eflementals de compenetració que
Tres gols as marcaren durant. «1 són Ta baisie de l'èxit en totes les que ha posat *1 Cub a l'estat flò corre-hi, és indispensable ésser fede Pi, en 2d8· 45"; «Gaivot». de l'Illa, per
rid aeHual.
nat 1 inícriure-s'hl, aïl qTioil efecfpe, 1 S. Roura, en 2-21" 15"; cRasiola», do
curs de 1* prtmera part, *>ts esenL lluites collectives.
lents.
Recomanem als aficionats l'adqul- a fl de donar tots mena de facilitats, Bertrand, por MiUieml, en 2-25' 15";
Avui «ssenyaram un dels defectes Bldó de l'album que ens ocupa, que ha assenyalat la data del dia 10 del «Josep Marrta., d'En Glralí, per Vidal
El primer l'obtingué d'un gran
xut l'Alcàntara, recollint una pilota ' oapltalfsaims de l'equip futur carn* conté dades ben inleresaanls per la vinent mes d octubre per a tancar la 2-28; «Brisa». d'En Salomí, per A.
inscripció.
Sedó, en 2-29' 30".
nostra història esportiva.
llen<;ada contra ei pal per En Martí. píó (T)
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R. C. MARÍTIM
AJlu M:') .'.d fiu <••• an.nstn MnpiMtaot entWat l'acte de IA henedicDe ,'soh de Sualau (Aisàcla), reputmda com -ma de les millors d'Europ« per « ccmstr.iir embarcacioos flt r <i« '^^ates i iin^canol de naaselg
a un mneir, per l'acredÀt c&nt'.mctor fcn Praruene Cid, diaqiiest» cliutot.
Hn eJocluat la benedicció «l.beaftficlat de !« r>airnyjTiila de Santa Mònloa, mcsüèn Lluia Nin. pnsantee al
fanot cl nom dc -Carlii., al ^Mit i9
d" •GuUva·, ale outrigfrow a doa
•Henley. I -Onze de Setembre., I al
de Tiwtre- Sedó», en honor del bonemèr:*- president del Onh, don Axtur.
Oespréc foren llonpades a l'aigua
les cínc fomosbisímes ejnbarcacdons
en mig dontuaiastes apiaudlmentsl
nnrnbrosos sAib congregats,
rnoníre eils fotògrafs Impreesionavien
las lmld«f>ennahles plaques.
Bl president del Ctub ofert un
-'lundh· exquisit als ooncurrenlB a la
festa, pronunciant breus frase» d'erraliolment de l,actuae*ó dels remers,
te s quals espera qnt amb els nous
el«ironts qits se"fe posa a les mans
cabran defensar ei pa bel 16 del Club
sn les lluites f u t u r » díl Mtn Uargs
ap*andimenis «d saJudaren, aeguits
d'antuslastea hurras pei Club.
El senyor fiamper. soci d«l Chib,
qui usei-s-toa a l'acte per oamalltat,
afcompanyarM. el« equ!pi«re del Funh,
brtndA pel Club. Aesltjanl cpre nlftlngués les violaries irwernaclonails del
F. C Raivelona. i en agraïment a's
obsequis qiee reberen e l i fufbollates,
lluncarsn també tres burres en honor del R. C. Marítim.
La festa resultà molt agnutabto folicitantnc toihom dels nous elemoms
que ol Club posseeix, «ts quals han
dVnflulr en la seva firtma «otiiaoló.

CA VEU 0 E CATAKÜNT»

ça Raimond Porcher. Havia desperUt euonn« exipi . faciò.
Fou una bfirw Jornada, resultant
els combelj força bons en general,
guanyant per punts En Rey a En
Fabregat, de.sfftés d'un combat força
cientiQc: En Cola a En CauUà, també en sis assalts, malgrat l'avantatge
que en començar porta el darrer,
Martiaei a VUl u, dulensaut-se moll
be «t darrer. tnc.'iiN.-int molt bé 1 estant a punt de sucumbir per K. O. en
més d una ocaslft; Cafli/ares a Vallespin, que rcs'j'luí molt deslluït i de poc
interès. Finalment es fléu <1 combat
Aills-Porcher. resultant favoraïïle. al
nostre prtmar assalt. 1. fora del tercer
assalt, gairebé tots 11 foren favora
bles, malgrat que el francès és un
boxador de gran categorta i d'una
resistència fenomenal, però l'Alls,
provà que és un valor capaç d'assolir els primers llocs mundials, dins
de la seva categoria de pss welter.
i pel ssu vaMr obtingué una marcada
victòria per punts, per la seva Indiscutible superlonJtat.

P. Bertran, Harley, £ h. 34 m. 4 a.
Patan, intentà abandonar, però es
reféu i oncara arribà ssffon. •
Autoriclei.—(Medalla d'or:
Be olastviflcarem:
E. Reus. Aimilcar, 1 b. S m. 36 s.
Palau (S. C. B.), Arbull (C. D. E.).
E. Brcfià, Amilcar. 1 b. t5 m- 8 e,
a 180 metres; Ballmeunt (P. C. B.).
J. PaJazoo. Seneobal, 1 h 25 m. 14 s.
Pons (F C. B ), Gràcta (C. D. E.),
J. A. Macaya. Blgnan, 1 h. 26 m. 37 s.
Vlflcs X . D. E.). Uppià iC. G. de
N. Meneu, Salmeon, 1 b. 26 m. 44 a
Tarrafrona\ Pineda ÍF. C. B.), Mor
J. Boniquct. |. B. R . 1 h 32 m 9a
co (C. D. E ), Alabart. etc.
A. Díaz, Senecbal, 1 b 33 m. 56 a
Aquesta cursa fou sense incidents,
A. Onís, Ojg. 1 h. 39 m. 7 .
però la primera, per deficiències dToriF. iBoniquet, J. fi. B., 1 h. 40 m. 37s.
ganltzació, acabà abocant-se el púL. Val, Citroen, 1 h. 47 m. 59 s.
blic al pas central, molestant alguns
3. Serra, Salmson, 1 ta. 49 m. 1 .
corredors 1 donant lloc a alguns tnC Alegre, Citroen, 1 h 42 m. 54 s.
cldwts entre sods de dos caracteritN. Nevot, Citroen, 1 h 56 m. ft s.
zats clubs, entre corredors, etc.
Medalla de plata daurada:
La classificació per equipa fou faJuU Fusité. J. B. R., 2 b. 3 m. 22 s.
vorable al F. C Barcelona, segons
L'organlUadA perfecta.
impressió. Ja que els resultats són
per arribades, car la Federació es neL'esportlva ciutat de Tarragona resgà a donar la clnssiflcacaó oficial.
pongué brtUantmertt, com sempre,
acudint a presenciar ia • arrara. No
shogué de lamentar cap accident
d'importànola d u n p t la oahfcració
E x c u r s i o n i s m e de la prova

Bl menager d'En Porcher demanà
un match ds revenja, el qual fou acceptat I es farà. potser, a la nostra
ciutat, pròximament.
El püblic intel·ligent es retirà força satisfet.

WMUTA
B! Centre Excursionista de Catalunya assabenta als seus socis que el
avui. dlmnrts, a les deu de la nit,
visitaran llur local social els congressistes del «Club Alpln Françats», que
prenen part en el Congrés dels PIreneus I amb ta) motiu se celebrarà una recepció en honor dels
slfants 1 una sessió d'e projeccions
defls llocs més notables dels Plreneus.
Es prega l'assistència a tols els associats del Centre.

CAMPIONATS DE BARCELONA
Organitaats per la Federació Catalana d'Atletisme, diumenge al mati
es feren al Parc els Campionats de
carrara I marxa do deu quüdmentres,
set voltes, davant de força públic.
A la prova de marxa hl prengueren part uns &> concursants, dels
quals es destacaren Ja « la primera
volta En Gibert 1 Garcia, aquest al
oap; Urrulia, etc. En Melèndez, sorMotor
tit amb trenta segons de retràs, es
posà al cap, ja a la segona volta,
BARCELONA-TARRAOON»
després d'una esplèndida Uuila amb
els esmentats, especialment el p r i Orgaiutzadu per «La Jornada Demer, dlstanciam-sn llavors dels altres lí rtiva> os féu aquesta Imporiant
1 guanyant la prova amb una recta prova de motos, aidocars i autocld'avantatge.
oles.
Es classificaren:
IA ClascIAcació fou la segQent:
Melèndez (F. C B.), Garcia (F* C.
Motocicletes 3à0 a. c. — McdaAtlètiques
B. ), Gibert (C. D. E.). Urrutla (F. d'or:
C. B.j. Castelltort (B.), Civit (B.) i
Antoni AlA, D; uglas. 1 h. 35 m. 12 8.
Medina (B.).
Molocidesles tint a 1200 c. c.—MedaParticiparen «n la cursa una 4.1 d'or:
Ignasi Macaya, Indian, 1 ft. 86 m. 1 s.
A la plaça de braus ds les Arenes, quarantena do corredora, posant-ee
B. EiCalé, Harley. 1 b, 27 m 20 s.
davant de mta de quinze rail espec- aviat al cap. l'Ai bull, seguit d'En Ma
M. Teixidor. Ilaríey, 1 h. 28 m. 30 a.
tadors que l'omplien per complet, fo- ni. 1 poc després Pon», Palau 1 altres.
M. Blgoma, Harley, 1 h. 35 m. 63s.
ra algunes llotges, es celebrà dia Fins a la quarta volta anà al davant
iMedalTa de plata daurada:
sabte ranunciat combat en vista al l'estne.ntat. passantJo a la cinquena
A. Gracia, Hariey. 1 h. 47 m. 17 s.
Campionat d'Europa, entre fci caupió En Palaïu, i llavors l'Arbull, a cauR. Rovellat, Readlng-, 1 ÍJ. 51 m. 8 s.
d l pnnya Ricard Alls 1 el de Fran- sa de l'esforç ai qual l'obligà En
1. Hiba. Indian, 3 h.
••i'U. ca'i fins a 1.200 e. c—Medalla d'or:
F. Torres, Hariey. 1 b. 30 m. 36 s.
V. Carrión, Harley, 1 h. 31 m. 5 s.
A. Saurel, Hariey. 1 h. 34 m. i l s.
A u t o m ò b i l s
O
I *
E
L
V. Roc», Harley, 1 h. 37 m. 50 8.
J. eoada, Harley, 1 h. 38 m. 37 s.
A. Ri-nom, Hariey, 1 h. 40 m. 7 s.
J \ e.i Inu-ian. • h. * i m. 2^' s.
EI c o t x e i d e a l p e r a c a r r e t e r e s d o l e n t e s
Medalla dn iplata daurada:
E. Maea, Indian, 1 h. 47 m. 49 s.
TORPEDES DISPONIBLES
75 X
12*
NeUy. Indian, l b. 49 01. 95 s.
J. Mr -o, Harley, 1 h. 58 m. 38 •.
Bpuoh,16 6
iF. Gual, Harley, 1 h. 53 m. 67 s.
Vidal Me.ero, Harley, l h. 53 m. 57 ».

BOXA

l a tempesta M i d ta 13 del corrent
que tantes deegràclee personals 1 m«terials (més de dos milions de pessetes) costà a Vilanova, ocasionà també petits despefeotes a les obres de
l'Autòdrom. situat al. terme de Ribes,
veí ai de Vilanova 1 Sltgea
Reunit* els tècnl.« i estudlata els
desperfectes, s'acordà ajornar l'obertura de la pista per als entrenaments,
delxiant-loe fixats per a primers d'octubre. Abd queda previngui als
corredors espanyols i estrangers, els
quals disposaran encara d'unes tres
setmanes por als seus assaigs, ja que
la rnauguració serà el dia 28 de l'esmentat mes.

F e s t a de la P o e s i a
i de la M u s i c a
Any m
Organitzada per l'Associació Catalanista de Gràcia I l'Orfeó OraoieM
Veredicte literari
I.—^Iot Natural: S'adjudica a 1*
composició cElegla». L. t£n l'alt)*
grisa».
Bl.—(No s'edjudioa.
U1.-C40 s'adjudica
TV —Objecte d'art, ofert pel senyor
Martí Matons: Es concedeix a *
composició «A iMencat», L. «Anar per
llana...»
V. —Cinquanta pessetes, ofertes pel
senyar Josep Nonell: •'otorguen
a la composició <£1 Poema dels
Adeue». Glosses de oomlailVI. —Objecte d'àrt. ofert pel senyor
Albert Cots: es concedeix al treball 'Ramell Montserratt». L. «Flors
de Fe. d« Pàtria 1 d'Amor».
VIL—Objecte d'art, ofert <p<fl aenyor
Jacint Esteva: s'otorga aJ treball
en prosa •Compare Llop 1 comare
Guilla». L. «(Flolalge».
•
VIU.—Cinquanta pessetes, «tfertes
pel senyor Miquel Casals: es conoodelx al treball «La joia que fineix»,
•Capvespre de diumenge».
IX. —Objecte d'art, oíert pel seny*
Xavier Gambús: al treball «Pluglm-phj(|ot», L. rfElfefs de plule».
X. —Cinquanta pessetes, ofertes por
la Utga Regionalista, de Gràcia: s'atorguen al treball «El Jurament de
Joana Enrlquee» L. «Full de la Història».

Jurat literari: £ . Moliné 1 Brosés,
president; vocals: Àngel Sallent,
Miquel Capdevila. .Alfons Damlans 1
Manté; seoratarl: A. Moliné OenDiumenge va celebrar l'Esport Ci- drau.
clista Català la seva prova de regularitat per equips de tres corredors en
dues etapes d'nn total de los quilòmetres. La primera e^a en el recorregut Barcelona - Granollers - Sabadell •
Terrassa. 1 la segona Te'rassa - Rubí S a r d a n e s
Sardanyota - Montcada - Barcelona. Es
disputava la coa Bemo en un prumedl
de velocitat ds 14 quilòmetres per
Corcun ée tardant m Banyoles
hora.
Per «I dia 25 d'octubre l'AianUnrut ét
Hl prengueren part 22 equips, i la Banyoles anuncia el IV Concurs Musical
classiïlcacTó establerta fou la següent: SnrdnnlMic. cora un altre deia acte» de l'eaMajor. Ofereix : un prejal de 300 peaseEquip E. C. C, compost per Anto- ta
tea. a la millor sardana de conjunt, per a
ni Meià - Joan Roca - B. Bové. Dife- cobla, tema Uiurc; allrc de
pcwein.
rència, 80 minuts. Segon: Penya Ci- a la millor saretana per a cobla, amb
loa»
de
lenora;
altres
dos
premia
00
clista Mollet representada per Vcma- pessetes cada on. l'una amb rtoloa*dede 1ti116 • DoménecJb - Molins, 26'; Cantó - ple i l'altra sobre motius d'una cantó poSolà-Macià. 33'; E. C. C. Cuch-Si- pular catalana.
Les composicions que, com ér natural,
cari - Cervelló. 31"; E. C Andreuenc
han d'ésser iiiMites, s'han d* trametre,
por Ventura • Corominas - Gironès. 37'; abans
di-l dia 10 d'octubre, a la secretaria
A. C. M. per Esrute - Plarnau - Guar- de l'Ajuntament,
acompanyades amb la cordia. 50'; B. C C. per Sanmartnl - He- responent reducció per a piano I la fil ca
vagi dos el títol de U sardana, cl
j*eu-Ramos, 53'; E. C. C. per Caste- 00
llà - Sorbó-Bordas. SS"; E. C. C. per nom d; l'atuor i el premi al qual obté.
Espinosa (R. 1 R.)-Camacho. 1 hora
««H«i»í, demà dlmam. nil
E. . Roca - Bartoll - Salvadó.
etcètera,
Clot Placa Font 1 Sa«u4. Foment Sardanístic. Cobla «Nova Armonia», de La Bisbal.
PnraMetTapioles. Caf* Comtal. Cobla
•CORREDISSES
«L'Antiga Principal de La Bisbal».

Ciclisme

5';

1-34';

àter... I n vell obri els ulls mlrant-ec rajar damunt del plec la candent ce- reuet, de's llavis de qui lo pare ànra que tancava lo seu becret, sospirà sia va una resposta
el Narcís de d l a fil
—Gràcies a Déu! Us sentiu millor? oom deslliurat d'un gran feix. Pren- I —-Parla! — U wpotí aquest amb veu
—•Ble tu, :X«rcl57
rompon^fiié el gué encara la ploma, escrigué el so- ; solenmial 1 greu. T'ho mano!
malalt amb veu apagada. ~ No em bre. 1 a l'acaibar deixà caure bruc
—Quo n'ets de petat — intervlngé
i ploma sospirant: — Ja puc morir 1 la Ua; — quan ton pare et diu que
parlis.
—Voleu beure?
parlis no b l pot baver oap mol.
-Calla, cadla. ei dic... A on és la
—Jo no crec que bl bagl ma!, més
U
n
v
e
l
q
u
e
s
'
e
s
q
u
i
n
ç
a
uena.' — pregunta al cap d'una esoom lo pare e ha desmaiat...
tona.
iLo lladrar dele gossos, loa crits dsl
-Quari." — saltà la iMaroé alarvaCet i ds !a criada, les corredisses
—A rebre el Jaume.
{
mada,
per l'entrada 1 les escales, tot anua-Obre l'asorinU/rt 1 Surti
—A l'oir-me dir lo mateix que ara
EUi sense aliunyar-aa, temeol que clà l'arrtbeda del Jaume.
ol <Wsmal «a repetia, 1, el cor ple d'inLa mlssaigera <le pau, la colo me ta I em- J apreírunia.
m'ha passat — léu k> vea..—
quietud, preveient vagament coses que de l'arco, arribà la primera (prop del
no .s'iiUMmúion, ne posà darrera ela vi- pare paMantrll al« braoos a l'entorn | Tots «dos» són presents i val més
i saber-ho aviat per ella mateixos.
dres del ibaluonet, en al qual carta nit del ooll, bosontnlo 1 cridant:
| La nota a l'oix «lole dos.», •egumi
iTòétta tant bavla aonuiiatl.-, ewpe—Ja As uquil Ja munta) Ho corre- l la mirada de son part. velí que anarmit la vinguda d d Jaume, portador gut més que eU.„ — no podant dir res
seua dubto de l'alegria 1 ol bcueetar. min e»buíagiada de uonsameni 1 d'e va d'ella al (Narcla 1 InvoluntàriaI ment obri el» llavis,
Lo Garriga, en quedar-so sol, amb mocióSon pare l i féu senya de que car»
c^orç mim que humà valont-ae de { Lo Ja umo entrà, 1, al veure Vòome Ué», repetint a l'herouet:
l'^n.'fl ibroc que belluífava Ulureroeut, | que bavla deixat ronuat i violant,
—iPorlo, Kamon.
i(>reiutué pjper i ploma, ocasiit lo pe- anatiit t dàbil, esolufl on un mar de
—Bes... - reopongué aquest ai**sat uviét damunt del full per a aub- Olàgrlmob tot besantili la mà que l i cant
loa espaUles i com al la cos» fos
Jectjjr-lo.
penjava fóra de
cadira.
Indlforent. — Hc dit quo l'orfe et íes1U1 gran f«t(ga causada -per I» nova
Wjava.
Lo vell altre u«> deia que:
mandra d'esrriurc i per la lentor amb
La paraula qualinruda de •«•»•
—Jaumet,
tui
del
meu
cur,
no
em
uo lu ma t t ^ n í a tt^ rfliip*ts del oor,
•per l'herMUt Wu ta! r'wnc a quantf
deixeu.
—
1
mirava
a
iota
«niant
fiiiHin .,nUo «dtes 'lo suor. Bricara
l'oïrm, quo fins 16 'N'ardi, que l'esacudi)
aat. mirava «mb. Celles, ar.ug i 'v al
eccrivla quan lo Narol» fntirà qrldant. tmb lo mirar <i« i an u l'alirc. Fer parava, f e l vell Garriga, qúé Ja M»aÜltixa,
tent
un
«storo
VlhlMo,
digué
a
LfiaÜbet
tocant
les
mans
fredes
qdl am delsst.HfB. ni. s ca bou «s—Lo Jaume arílb»! J* àto «qult
vla oïda urta altra vegada, Be foren
«I Noivta:
guarí no oi llüftia la lupATMa dal dol p«re. d'
iLo vell se deixà oaur • damunt d*] l'bereuet: — Aaioom, «W home. 1 no novament impressionats.
VOldrM
dir
lo
qua
no
alga.
Parla,
-#ai(?
a
veure
on
són.
vanc-vior, car pntri·v·ln la p<>MÍi<ilipapftr que e.>crIVIfti„ cota par ania-Sempre ba de sortir «Sbb d tie
do ifi'.iva! Són a esperar giaif|!o... —iMes-totOt—dlgoé. «I Ciar—iDe qué?
tat d una rttna gentrota en tou p-.*,
lo
Jéutté.
corre
I
Per rasposta le para assenyalà la' t m e u s lo nostre bereuet — >vxclaque junt nn
•if-íg •!• :•!•» ht i.i'rls amb 1A U> qu# hauria orea assent
mà la tia. — Per posar rnal, no D'U
liar-l.) a ell. p i - ad* in prim. • \ ·o^
^ it'cambra quetlaren sols lo ma- «Kjrt'·'·* fn una n t l a acoíò, i «I ^ove Marcà i «i Narcís.
- ^••VJ^
-Ab... — Mü l'altre. — Belxem-bo ba un altre.
pflsa. trobé* l'amor de! Nar-cls f lau- lalt i l'orfe. L'un Immòbil, los ulls reculà seguit per les mirada'; del Gar—Pona — W<i son g<trmà — callà'
cap d'un credo cridà au- oórrerl
sibl i d • •-•in gust Pc-r altra pirt. closos i donant sols senyal de vida riga, que
I que responguin «11*.
i ncmti
jï •
s%
penava niun aiflc'.l fora quo son
L'dtfiet més mort que viu, prop de
—Jo oo poso rnal — afégf i^ier^MI,
parc p t r i Été» ijuo l'orr». díàlluàt «•
-StitÀ.:. vuu, fes tul üàbie, d o m a la tie, amagava * toti.am &a confu- fWTimt da la inien·én'·Wi xfc oa tia
rífes.·ié.siii ik- petit, vorapés Sa carre- j rur toniar en sl el GarrlRs.
aquest paper, davant mou. . amb i^r sió l el tremolaroeiit do sos mem- qiw inai íl ora favorable... ~ NoBiés
ra vasiínt-lo amb la Mk'i'cc. i[im en j Por fi bo acmst-ífiíi Ireaa ntdí el
bres.
dii; quo quan un liome 1* duc. bOtres
son orgtMt vona empaisriíar amb. front anib vinagre, fent-ll a « l x t f 1 •mMiniio fou M . 1 «1 veU, al veure
Toia mirarien aovb curloMat l'He- de oaml per a coUlx' UA «om da
Fnlletó fle LA ?Eü DE c m i u m
45
£> SETEMBRE

1S i t ^
w L · . m de,DdeuCI
d'angúnia s espfliiyien dins son pit 1
les paraules volien manifestar-los. esperant sota lo dictat del pare. per a
brollar de sos llavis oom maledlccions o sarcàstiques mofes.
Lo Narcís, passat lo primer cobriment de cor, esperava serè la veu
LA
FAMÍLIA
flül Garriga, u r a l n t s l'berauet una
revelació que naurta mort abans de
fer. Inquietant-se sols do la resposta
la Meroè, en sa oandor. donaria
D E L S G A R R I G U E S que
a les preguntes que M M dubte 11
serien fetes, oar ell mateix no sabia
si «aire ela dos sxiatla solauient l'V
mlsiai ssnsc sexe, finr agama com
ne diuen los botàqlca. o bé la flor
opultfit de 1 amor Mirresposi' que
J.
P i n i S o l e r
(*at oo temps en süeoci pK 'enia.
Infuu lat» en llurs pensaments ni
el Narcís ul l'hereust se n'adonaren
del Garriga, quo det-failescut. rellia•o:a mà vàlWa que tenia, pel front, tava de sa cadira. M reparar-ho. to
pe» i;u». com volent esborrar péno- iircngueren un per cada braç per a
sos peiisanierus. i lo Nntytt*. que 'IIH
b'ir-lo «yi sa nosl^ó acostumada.
srrvuva inquiet io* awviíiiwuU Oe1. .
màla't. esperava com sentéa.'.a i;redel cos i ertttfOMo Sgoultaant, crida-
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d'Alemanya

L'ACTITUD DELS EXTREMISTES
Berlín, 24. — Ble extremistes de la
dreta 1 de l'esquerra han amenaçat
• el Govern del Relcb amh portar a
cap un alçament, cas T"^ aquell capitulés sobre la resistència passiva.
Els bawTesos. en especial, sdn als
; que esmenlenen en actitud més enèrglca.
Han estat prese*. mesures de pre
candó contra qualsevol intent de
blevaoiO. Lee forces de la RedchswehJ»
. €«<;an aquanerade*.
Ej dini «Rotte Fahne· ha estat suspès p i t qulnae dies. — JHavas.
LA RESISTÈNCIA PASSIVA
Dueseldorf, 23. — Les BAitcvrttals d«
ocupació s'incautaren amlr de 5a suma d'un trilli6 1 mig de marcs que
hl havia a la caixa munlojpal. destinats a fomentar
reslertèncoa pasi
ftlve.
Han estat detingudes en qualitat de
rehents el pre-irient del Tribuna! de
Justícia de la provincià 1 l'advoca'
principal, primer inspector de policia.
Senan posades en llíbertait les per
sones que es troben detingudes per
fomentar la restotència passiva sempre 1 quan prestin llur ooncuns a les
autoritats d'ocupació. — Havais.
Berlín. 84. — Segons els dterls d'aquesta cluíat, els govemamen'als estan
preparant l'opinió per abandonar
la resistència passiva. —
Havais.
Parts, 24. — EI oorreeponsaJ de .Le
distin» a Berlín, anunola que els representants deai Sindicals i de diverses assocdaolone obreres de les re
glons ocupades, acordaren ahir cessar la resistència passiwe. 1 publicaran una proclama Invitant la pobla
ció a rependre el treball.
Després d'això, e] canceller senyor
Stresemann presentarà al Govern
una resolució, declarant que davant
J'eaporvtifml moviment de les regiom
ocupades, el Govern dej Relcb a n u l i i
totes :es disposicions i decrets que se
circular MI. relatives a la rassistèncla
pasisva. — Havas.
Nc<va York. 24. — L'ambaixador de
Alemanya a Washington ha sortit
sobtadament cap a Berlín, malgint
haver-se desmentit «1 rumor de la
seva marxa. A la dita capital ha de
pendre part en una cosíerènoia d'ambaixadors alemanys.
L'esmentat diplomàitlc ha enunclai
que el Reich emetrà un important
cmpràsüti tan prompe hagi acabat la
restetènola passiva. — Hawas.
Bertí, 24. — Ei ministre de Transports ha confejv/nolat amb els representants dels íerrovíairls dels ierrltorls ocupatis. •> Glaèeen.
En l'esmentada Conferència es va
tractar de l'estat actual •te la resistència passiva. — Havas.
Berlín, 24. — El canceller de l l m pert conferenciarà avui amb «fls represanlanis dels te nUto ris ocupats. 1
demà amb els caps dels dlverso.s estats alemanys.
Demà passat farà públiques les resolucions que s'adoptin, bé sia da•mnt la Comissió d'assumptes exteriors de! Relchstag. a bé davant de
dita Cambra, reunida a l'·Wof·i
La premsa dona a entendre que
aquesta setmana serà decissiíva en
ei que afecta & ^ resistència passiva
1 recorda, amb aquest motiu, les Jornades de novembre de i2l8.
Els periòdics, alixt de l'extrema dreta oom de l'esqueire, anuncien la
capitulació del Govern alemany.
Aquest, per s» part, contesta a les
manifestacions de dits periòdics estremlstes dient q m qualsevol inteottona o tcntatíva de dbtxwbi., serà reprimida amb tot rigor. He vas.
MANIFESTACIONS SEPARATISTES
Dusseldorf, 24. — P*ls carrers de
Munic i GladbaOh ban desfilat alguns milers de separatistes, sense que
es produís cap m··ider.t.
Els separatistes ban adoptat una
resolució per la qual es reclama la
creació d'un Consell econòmic renà
que discutiria les qüestions relativet
a la Renània amb les auitorUtets d'ocupació. — Havas.
WJesbaden, 24. — En una reunió organitzada pels separatistes renans diversos oradors acusaren als directors
de Berlín d'ésser els causants de la
lallida alemanya, oflrmam la volun-
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tat de ser lllune 1 d'oferir a França I
i Bèlgica garanties de pau
L'Assemblea aprovà una resolució
mostrant la misèria creixent dc Renània 1 les criminals maquinacions i
del Reich I reclamant la Indepen- [
dència. — Havas.
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sà a 16.635 en 1921 1 a 19.178 en el
passat 1922.
Aquest augment obeeix principalment a la represa de l'scllvitat industrial a tot França, al renaixement
1 reconstltució d* les regions alliberades i a la reorganització de Vadminlstració flnanclera. — Havas .

Pàg. 7. — Dimarts, 25 dc setembre de T923.
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• tingui sempre la vlsla a sobre, a la
I defensiva de nous atacs.»
L a copa Gordon Bencet
Es referlx després a la mala voluntat del Reicíti. que ea resisteix a pagar, tenint, momentàniament suspesa, ceri ós, una envejable capacitat UN CONCURS TRAQIQ. — MORTS
I FERITS
econòmica a causa de la seva situació, de la seva terra, de les seves vies
Brussel·les,
84.—A
les quatre dc la
L'OOUPAOIO DEL RUHR
fluvials, del seu Ugnit I ta seva po- tarda d'ahir i davant del cap del Go-ij
tassa.
«Aquestes
fonts
d"ingré8.
a
cauvern senyor Theunie foren avuaiW. i
Dusseldmrf, 23 — Alguns periòdics
Les víctimes de Janina
sa de les quals abans de
guerra j ala 17 gtabuaquc prenguenen ipan en
holandesos han reproduït dies pasRoma.
23.—Aiilr
«.Trtbaren
a
aquessuperava
a
França,
les
conserva
ensats unes xifres compMament fan- ta capilail les despulles dels dele- cara: no 11 manca sinó la voluntat de I el conc t m aoponautk: inii·iiifu-l
. per a le copa Gordon nRim' U
tàstiques, preses d'un despatx proce- gats italians assassinats a Janina
pagar».
j El vent anava ert dixec^-ió nord-est,
dent de Boríin, sobre les quantitats
A l'estació eren esparats per la Ja
Entne els oncarsants hi ha: el glo- .
de carbó expedides a França dv-nçà
«Quo no es par-11 d'una França mique començà l'ooupació Interaliada a mtlla reial, e! president del Consol litarista, desitjosa d'expedicions bèl- bus e«|>anyol «iFerniíitide·/ Duro», pi- senyor iMuseolinl. i Dots «fls ministres llques. No és amb ànim alegre que litat pel «enyor Magdalena, <•] q
la conca del Ruhr.
i «utoritata
hem entrat al Ruhr. Encara que vol- s'alovà a les 417: et «Polar», pilotat _
Doncs bé. a partir del mes de geEI eguiel fúnebre travessà alguna
pa» eenyor Gómez Giwll.v:
ner del corrent, any han estat expedi- carrers, flgurant-hi les autoritats 1 guéssim, no houriem de continuar qual
s'elevà a les 4'50; 1 •Esibo-ív]
des a França les següenfl* quantitats: representants de nombrosísslmes as- gastant mtllons i milions, com venim río», pilotat
senyor Kiuilün. que
un milió quatre centes mil tones de sociacions, essent presenciat el seu gastant per pagar avenços per compte s'elevà a les pel
6.
carbó, 1 nou centes cinquanta mil de pas per Una immensa multitud.— d'Alemanya. Fins ara hem pagat més
de cent mil milions en nom seu. 1
coc, equivalents a un milió dos centes Havas.
fte sap que el globus «(Polar., que
Alemanya s'hauria acostumat a aques- anava
vuitanta ml! tones de carbó.
ocupat pels «enyors Gómez I
ta
bona
fe
per
la
nostra
pari.
sl
no
Paris, 24.—«Le Temps» anuncia que
Peflaranda, s'incendià a Ics &'2u a
En aquestes xlfr*s no hl són com
prase^ les quantllate de carbó 1 coc s'ha rebut ja l'informe de la Comis- • ens haguéssim decidit a anar a dias- consqqOènoía dtina tempesia qii> es
consumides per l'Administració man sió internacional d'investigació no- pertar-la del seu còmode ensopiment desfermà a Heysgoor prop de Heystcomunada franco-belga de Ferrocar menada per a trobar els culpables Ja que Alemanya declarà la guerra OpOtadierg, a tes'ippoximitaiR «le •
rüs, ni tampoc les que has estat re- de J'assasAlnat d« la missió italiana sense ésser provocada, que s'atlngul Màllnas È senyor Pcflaraiida resula les conseqüències •
tà mort, 1 ferit el senyar Gómez, al
meses « Bèlgica 1 Luxemburg. — H a a l'Bpiro.
Aíegelx aquest periòdic que el dit I «Mentrestant — acabà d'ent—contl- qu*l es prestà asPistènda a H
vas.
Informe serà immediatament dislri- , nuarem allí on som. No h l ha un OpdenHMerg.
PARAULES DEL CARDENAL TOU- •bult entre els membres que compo- sol poble pacífic, un soll home dè
També s'Incendià el glolinis «Genenen la Coafeoència d'Ambaixadoirs. 1 bona fe. que pugui deixar de donar- ve». morint dos dals seus ooui'ants^.
CHET
3a
que.
deliïverarà
demà,
dimarts,
'. nos la raó.»
—Havas.
Paris, 24. — En el discurs pronunciat pel cardenal arquebisbe d'Or- sobre aquest assumpte.—Havas.
| Abans i després del discurs, es trtBruis^oHas. 94—«ff-a Llbrc Bí'lr·i [uei
leans, monsenyor Tourhet. amb moI butà al president una ovació Indes- diu
que lambalxador espanyol neM o r t de L o r d Morley
tiiu de la Inauguració d'un monuj criptlble. — Havas.
nyw marquès de VUlalobar ha sortit-1
ment als morts de la guerra, si preLondes, 24. — Ha mort lord Mora Mousson. M. — Terminada amb direcció a Mai In as. £ s «iipiísi
lat declarà que com a teòleg s'adhe- ley, que fou ministre en el gabinet : laPont
tesi^^H
cerimònia de Toul. el president que aquest viatge itboclx a
ria per enter a 1* polí'lca de Mr. | ae mtster Aaqulth — Havas.
, Poíncaré ha presidit la Inaugurarló gràcies aerostàtiques d'aliir.—Ha.'aa.i
Pn ncaré. perquè ten equfíl, digué, i
(BmsseUes, 84.—Segons noticier- de
I d'un nou document i pronunciat un
que oausà un mal està obligat a re- |
•' nou discurs, declarant que el ïlelch úiama hora, el globus «•Polar, fou
V
o
l
p
i
c
o
n
s
e
l
l
e
r
d
'
E
s
t
a
t
parar-lo, i mentre no ho faci és In- I
: comença a eansar-se d'una resistència ferit per on llamp en el moment
digne de l'absolució.
Roma. 84. — EI senador senyor Vol- que no l i ha donat resultat, el mateix que passava damunt del pot>l^ <ie
Tota l'Esgliési'a
francesa, acabà pi ha estat nomenat conseller d'Es que les seves intrigues prop dels al- Scrleoq. En un minut el globus es
dln'nt e! prelat., aplaudeix la labor de tat — Havas.
tres aliats. Diu que els vencedors en cremà per complet. 1 al segon se-,
M. Polnoaré per ésser una Obra de j
aquesta guerra han estat flns ara les güont queien a terra i * barqueta t
Justícia humana—Havas.
E l s d i s c u r s o s d o m i n i c a l s víctimes. 1 això és un contrasentit que les cordes
: cal desfer el més aviat possible. Si
El senyor iPefiaranda Barca quedà
de M . P o i n c a r è
ELS SOCIALISTES DE BERLÍN
i Alemanya es decideix a això, la pau oompletamenit oarbonitzM il (Gómez
Berlín, 24. — S'ha celebrat un ConGuUlamont es queixa de íorUv
Champenoux, 24—Procedent de Nan- \ quedarà restablerta a Europa.
grés de socialistes berllnencs. adop- cy, ahir al matí arribà a aquesta 'po«Davant la paulatina cassació de rldes InterloTs. Té també una •
tant-se una resolució, per la qual es blació el president polnoaré, per a la resistència — cantlnüa dient al se- trencada. Tant el cadàver de I '
sol·licita el processament de l'ex-can- presidir la inauguració del monu- nyor Poíncaré — el Reich va com- rand» oom ,«11 ^enyor Klómez
celler. senyor Cuno. per dilapldacló ment a la memòria dels morts del prenent la necessitat d'obrar. Dintre estat trasUladalc a Ileyst f •i d·en-I' • de cabals públics. — Havas.
Grand Oouronnné. Heu's ací els pa- d'algunes setmanes, no tindrà un cènEls dos tripulants del globus <gpj
ràgrafs més sortinte del seu dis- tim per a subvenclonar-la. LI queda, neve. moriren en caure, degut - i rin>3
ELS NACIONALISTES BAVERESOS curs:
doncs, un sol partit a adoptar: cons- cendl del seu aeròstat, d'una altura
«El (paclftc poble francès, després tatar que la resistència no correspon de 300 metres.—«Havas.
Munic. 24. .— -Les associacions paBrossaHes. 24. - L'Aeri Club ha retriòtiques lian signat un document d'haver M I M víctima d'una odiosa a la voluntat popular 1 retirar els dereclamant la dimissió del ministre d'e agressió, organitza aquestes eerimò- drets que la originaren. Però en lloc but un despatx anunciant que el glo-'
de
decldlr-se
a
això.
vol
vendre'ns
nles
en
record
de
l'heroisme
dels
bus número 3, duls Estats Units, <3H
rinterior. senyor Scheweyer, acusantlo d'èsser excessivament tolerant amt» defensors. Aquestt« solemnitats no una decisió a la qual l'obliguen les lotejat pel tinent Olesu >•! ! . 1 circumstàncies.
El
Govern
del
Reich
tenen
el
caràcter
d'odi
1
de
ressenj Cheptaw, fou tocat per un llamp
les organitzacions de l'esquerra. —
tóment <fue algú vol Imputar-Tos. sinó es promet íer-nos arribar a certes con- 1 quan l'aparell es trobava sobre HlcsHavas.
cessions,
1
tenir
després
l'orgull
de
són un homenatge al mèrit dels
tebrode. al Nord dol Rrabant liolan*
IMunlc, 21 — En dos llocs d'aques- que
que venjaren la justícia i salvaren dir que no són ells els que cediren, !i dés.
morint els tripulants — Havas.
ta ciutat s'ha produït una coUlsló la llibertat del món.»
sinó que han fet cedir a França,
entre nacionalistes i socialistes, reBrussel·les. 24. — Un ajudant del
i
Tampoc
ens
deixarem
espantar
per
El president fa després una histò- la perspectiva d'una revolució bol- rel estigué aquest matí a les amsultant-ne ferit un.
Amb aquest motiu s'han practicat ria de la participació que tingué el xevlsta que podria amenaçar Alema- baixades d'Espanya 1 Estats l
Grand Couronné en la guerra. Parlant nya. França és un model de democrà- com també a le legació de S u ^ ^ |
diverses detencions. — Havas.
de l'entrada de les tropes franceses cia pacíflea 1 ordenada:
a fl de donar el condol, en nom del
a Alsàcia, diu Poincarè: Alemanya
monarca, amb motiu dels accid nts
no ha d'oblidar que si hagués volocorreguts als aieronaiutes de les res«Afirmem
—
acabà
dient
—
que
gut, hauríem pogut flear-nos encara
pectives nacionalitats en la prova corU n discurs de Lasteyrie
més en «fls seus territoris l aixafar la Alemanya pot restablir el seu equili- responent a la copa «Gordon-Bennct».
bri polític: sols volent-ho nTil ha
París, 23. — En un discurs pronun- resta dels seus exèrcits.»
Havas.
prou. I ho voldtà quan ens vegi
ciat a Castres pel ibinistre de Finan«Però els nacionalistes alemanys, ' decidits a fer complir el tractat de
ces, senyor Lasteyrie, amb motiu de
la Inauguració de la Ara de la dita com si estiguessin atacats d'amnèsia, Versalles. Nosaltres no Imposem nociutat, l'orador féu ressaltar els es- sostenen que no fórem nosaltres els I ves condicions. Ens atenim als proforços portats a cap per França per qui els venceren. sinó la pròpia re- tocols de Brussel·les, al nostre Llibre
L'illa de
Tenedos
Groc. a les nostres declaracions. No
aconseguir la reconstltució agrícola, volució Interior.
.
avem
d'afegir
nl
retirar
res
d*ls
seus
•La seva obstinació els conduirà a
Alienes, 23. — Els grec» ban lliura»
industrial 1 econòmica del seu terrials turcs dc l'Ula de Tenedos.
tori d'ençà que es signà l'armistici. noves catàstrofes. En lloc de destinar I fexlos ». — Havas.
seva economia a satisfer les re— Havas.
Entre altres dades Iguaüment inte- la
paracions Imposades pel tractat dc 1
ressants, el senyor de Lasteyrie ma- Versalles,
gastar boja- 1 C a t à s t r o f e a l e s m i n e s d e
Foc a Antofagasta
nifestà que l'extensió de terreny de- ment per a prefereixen
fer resistència a la nostra
dicada al cultiu del blat era. l'any ocupació. Què
podem
fer
per
impedir
S
o
s
n
o
v
i
c
e
Santiago
de Xile. 24 — comuni1919, de quatre milions sis centes tres que corrin al suïcidi? Quan els aviVarsòvia, 24. - A la mina Reden, quen d'Antofagasta que a conseqüènmil hectàrees, essent en l'actual de sem del perill que corren, del precicia d'un violent Incendi han que1963, de cinc milions cinc centes vlnt- pici otoart davant dels seus peus, s'es- de Sosnovice, es registrà una vlo- dat
destruïts 70 quintar* de nitrat.
lentlssima explosió de gnsú.
i-tls mill.
panten i es queixen. Delxem-los; peFlns ara s'han extret 50 cadàvers
- Havas.
El bestiar boví que en 1919 compta- rò que sàpiguen que flns al moment d'entre les runes. — Havas.
va aproximadament 12-230.000 caps, t í d'estimbar-se, poden donar un pas
La revolta comunista
en l'actualitat 13.S75.000.
enrera. N'hi haurà prou amb que L ' e v a c u a c i ó
El dMcit del balanç comercial que reconeguin la vanitat d'e la seva rea Bulgària
de C o n s t a n t i n o b l e
pujava en els aays 1918. 1919 i 1920 sistència I que ens provin la seva
voluntat
de
pagar.
Sofia.
84.
—
La
situació
general ha
a 17.000, se.000 I 23,000 milions, disConstantinobQe, 2i .— Prossegueix
millomt
minuí notablement l'any 1921.
normalment
l'evacuació
de
territoris
•(Però, molt de compte, acabà dient,
Als pobles de la regió de Kazanllk
En els vuit primers mesos del pasno som nosaltres els que rellis- turcs pels aliats. Els Alts Comissa- ha qued'at restablert l'ordre.
sat any dc 1922. aqueix dèficit no era que
ris embarcaran cap a llurs països el
quem,
sinó
ells».
Havas.
més que de 1,661 müíanu, i en el maA Rasovo capitularen uns cinquanta
dia 3 del pròxim octubre. — Hateix període de temps de l'any accomunistes, lliurant les seves armes.
Toul. W. — Procedent de Champe- vas.
tual, ha quedat reduït a 810 milions noux. ha arribat a aquesta població
Dos dels seus capa se suïcidaren
Havas.
L'atur forçós pot dlr-se que. vir- el president Poíncaré. pronunciant un
L'atemptat
Sofia 84. — Es desment el rumor |
tualment, ha desaparegut Ja de Fran- discurs en la inauguració del monucontra Patxitx
que ha circulat sobre l'abdicació del
ça, doncs el nombre d'obrers sense ment als morts de la Gran Guerra.
feina, que era en gener de 1922 de Entre altres, féu les següents declaraBelgrad, 24. — EU processat Raloh. rei.
9.709, havia quedat reduït en agost cions:
que el 27 del passat mes de Juny
A la província de Sofia han e
últim a 1.545.
«Cal teqlr present que després de la atemptà contra la vida d'el ministre tat reprimits els desordres comunl» 1
'El ministre de Finances manifestà guerra, hem oUllgat a Alemanya que PeUxitx, he esta* condemna» a vint tes i aquests resisteixen encaro M |
quatre poblacions. Els comunistes ardesprés quo, malgrat les «faltes» d'A- tornés els territoris que ens havia anys de treballs forçaits.—Hawes.
I^manya, França |havia (pogut ï e í pres. però no ens hem apoderat d'un
Belgrad, 84. — Es declara que són ribaren a fortifloar-se a una casa dí
front a las circumstàncies, imposant- centímetre més sense la voluntat dels arbitràries I Irreals les suposicions in- la qual s'apoderaren poc despré- le
seus habitants. Però. després de la «tnuades par la premsa estrangera a tropes, quedant restablerta la t M M
se elevades càrregues fiscals.
E! producte deia Ingressos ordinaris, 1 moderadó amb què els íiem tractit. propòsit de les cartes <te PaAxitx I qullltat. En aquest mcontre h l haguf
nombrosos morts 1 ferits. — Havas.
Havas.
que eren 14,948 mUloo* ''«ov ifiBO. pas- i no volem que en l'esdevenidor «na Mussol Ini
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V I DE AL CATALÀ
DE NOSTRA DONA DE *LA MEfíCE
«L'iutoerse tiUfntU Nostra Dona
Santa Maria descendir a Barcelona,
no pa» a Ui talió d'Amazona espiniiiM. o sia. com a 'capUana eiforçada d« cap llinatge dc tropa'.
H M com a suaitlssima Redemptora
de captms: ihaver ensenyat a complir ailal redempció, no precisament
matant moros, sinó comerciant amh
ells civUment, dignitosament, i en
tot cas. si aixó calgués, donant-se
els seus fíUs de la Mercè en rescat
dels qui gemegaven n les presons
de moreria: el constituir el descens
de Maria Sanlíssima una de les glà
rles religioses més insignes de tat
el món — t no caí dir 7%^ la f * i l
gran dc Barcelona, tTesla·de la na
cUnuMiai nostrada, i obligada, informadora de tota la vida. de Catalunya —; el caràrter mateix de Saní
Peif WalaM, ien part franoes, en
part ratald. con Ko fou també el
fíel En Jaume — si bé en tots e't*
preponderant molt el darrer caràcter—; l'ésser alhora. Pere Nolasc i
Batmont de Penyafort. esplèndids
representatius de la caritat i del
seny jurídic, conduïts a les altures
sublims de la santedat; tot això,
conjuntament amb altres caires de
nostra psicologia ètnica i de nostra
i>ida religiosa, traàiaxmal l autèntl
ca, els quals tia" anat sortint en el
curi d'agníestes consideracions; fustifioa. de sobres que illes s'twgin
posat sota el mantell divinal de Nostra Dona per exceiifiicia; de la senyora i •majorn de Barcelona, i qu*.
a Uespüntmltíat que surt íL'ellei
— deal de redempció, amplissima i
profunde en tots els ordres, en l'eronúmle, en el politic 1 en el reli
fflós — l'haguem denominada amb la
dita insiíbstítuïble de 'Ideal de la
Mercè:

Havem deixat avui df banda la
nostra inqiOeta prosa mesqrana
Els mots admirables que. haveu llegit són del nostre P. Miquel d'Esplugues, una de les més preclares glònrnmiíiiiiHiimniHinmiminammmnmmmmmií™
ries catalanes de la catolicitat contemporània.
La tasca de la Mancomunitat nistrador del Sant Crist, i d'els su- • El text ha estat copiat textualrnenl
periors dels P.P. Franolscnns I Es- 1
colapls. Els diputats provincials se- ! de l'epileg del llibre mestre; «Nostra
nyors Cabeceran i Canela. Jutge de Senyora de la Mercè: estudi de psiInstància, alcalde, amb la
L a t e l e f o n i a a u t o m à t i c a primera
rnayoria de l'Ajuntament, tinent cologia. ètnico-reUtfiosa de Catalucoronel senyor Garrido amb el co-' nya'.
mandant i capitans a les seves or- |
JOSEP marí* JUNOY
H.in tlnf-ut lloc !«» primeres pro- dres. subdeíegetg de Medicina 1 Far- I
ves rte la Central Telefónica automà- mada. presidents de totes les corpo- '
tica que là Mancomunitat 6e Cata- racions de Balaguer i altres que senlunya Instal·la a Balaguer.
dm no recordar.
E l V a t i c à i j l s idiomes

L'èxit obtingut ha sobrepassat j
Bawnt. de tan distingida ooncur-.
itotfs les esperances forjades,
d'«El Debaté», de Madrid,
\ La meravellosa màquina funciona- '1 rèncla l'enginyer de la Mancomuni- Iel Betallem
següent telegrama i el següent cova amb una perfecció 1 seguretat in- 1lat senyor Marin. que amb el de la : mentari,
que Ja han passat, a
concoblMes. fent-nos entreveure la per casa Siemens senyor RletcUle por- : llur lloc d'origen,
per la censura mifercló 1 rapidesa del servei que gau- t« a cap aquesta instaUació. en for- litar:
^deixen les grans capitals del món OM clara i precisa explicà el funcionament dels diferents òrgans de | «Roma. 19. — La Agencia Volta puon Ja funciona aquest sistema.
[> 'L'establiment de les comunicacions la central i la localització ràpida de blica una nota asegurando que en
an ,1 escassament quatre segons, 1 les avaries, fent-la funcionar I pro- los círculos\del Vaticano continua la
' tot seguit de posarfa una comunica- vocant diverses avaries que tot se- reserva al juzgar los aconter.imientos
ció els òrgans tornen automàtica- guit fan funcionar diferents timbres de Espafla. porque entre Espafia y
ment al repòs I els abonat» poden d'alarma, ensems que s'encenen el Vaticano existen cuestione» que potdemnnar un altra conferència que làmpares de diferents colors. El tim- drían encontrar mayores illflcultades
bre per a cridar l'encarregat de en «1 nuevo règimen, como el idiolahleix amh la mateixa encentala conservació de la central i les ma que ha de usarsè en la ensefian|dora rapidesa.
làmpares ner Indicar segons el seu za religiosa en las provindas cata^L'abonat, amb l'aparell a l'orella, color la naturalesa de l'avaria 1 el lanas y v ase as, ya que este problejsegueix pas a pas el procés de la lloc d'emplaçament .
ma se nne estreChamente con el de
Icomimii-aciA. srn m!, en despenjar el
la política general del Bstado en lo
El senyor Bisbe I altres pereonall- roferenle a la unldad nacional, punto
[seu aparell, una senyal suau. que
rqniiral al «digui» de la telefonista, tats feren funcionar desprès la cen- importante del programa del Gobierl'n disc de mVmeros col·locat a caíl'a tral, quedant satisfets en grau super- no Primo de Rlvera.
Japarell i que l'abonat manlosbra latiu, del meravellós funcionament 1
Sln embargo, la Santa Sede està
(oom si tlrée ai •barnulllero·. serveix (fe la cura i elegància amb què els
[per a triar el número desitjat. 1 sl esmentats senyors realitzen la Instal- persuadida de que los aconteclmientos presentes no modiflearàn las relaJ T Unia de l'abonat demanat està laclò.
I ocupada, l'abonat que demana rep Aquesta Central és la primera cen- ciones con Espafla.
Envio esta nota d'e la Agencia só(una senyal molt molesta que Indica trail automàtiqa qiue íunolonarà a
lo a titulo de informarión y con las
"oc upació de la línia.
i ensenya clarament cl naturales reservas.—Daflna.»
En suma. el maneig de l'aparell és la Península
faria la Mancomunitat si pogués
àctf. i el funcionament de la cen- que
disposar lliurement de les xarxes de
'rni M. perfecte .
«En otro lugar de este número pueAcudiren a presenciar les proves Barcelona. L'.eyda i de tot Catalunya. de leerse el telegrama que nos transíRebl
la
Mancomunitat,
el
director
a $ n senyor Bisbe d'e la Seu d'Urmite desde Roma. sin asumlr la reslli doctor Guitart, acompanyat del de Telèfons senyor Terrades, els se- ponsabil'idad de su contenldo, nuesnyors
(Marín
1
Bletchle.
I
Igualfamiliar doctor Piquer; dels setro corresponsal sefior Dafflna Vep.
/ors Cagigó. Visitador General de ment la casa Siemens, la nostra m& sa aoerca de supuestos recelós con
oordial
felicitació.
I
perseveri
la
íslisiosoe de la Diòcesi de Barcelona,
que ha acogido el Vaticano el decrefílaplana. vicari general de Gibraltar; Mancomunitat en la seva tasca, per- to sobre el separatismo en el punio
què després de Balaguer, puguin al- del idioma que he de eroplearse en
Ien. arxiprest ü Organyà; Marc, tres c o m » " " "
sort.

llrxiprest de Balaguer; Riba Admi-

^nii'· d'e la mateixa

^
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Elegit altra volta el Sr Cosgrave President dc
l'Estat Lliure, per la Dail Eireann, ha designat,
d'acord amb aquesta Assemblea, el seu Consell

Executiu .
Formen aquest Consell els següents ministres 1
Kcvin O'Higgins, Vice-president i Ministre d'Afers Interiors,
Ernest Blythe, Ministre de Finances
Ernest Mulcahy, Ministre de Defensa
Josep MacGrath, Ministre d'Indústria i Comerç.
Desmond Fitzgerald, Ministre d'Afers Exteriors
John MacNeill, Ministre d'Instrucció Pública
Els altres Ministres del gabinet no formen part del Consell Executiu.
Les personalitats que integren el nou govern d'Irlanda són les mateixes
que constituïen l'anterior El nou Ministre de Finances, Ernest Blythe,
ocupava en l'anterior Ministeri la cartera de Govern Local, però ja formava part del Consell Executiu E) Sr. Blythe és un protestant de lUlster que serveix lleialment la causa nacional d'Irlanda.
Els ministeris que resten avui fora del Consell Executiu són els de
Govern Local, Correus, Agricultura, Pesca i un altre sense cartera que
havia ocupat fins ara el Sr. Duggan, qui és l'únic signatari del Tractat,
supervivent a la Dail. Sembla que la Dail designarà els senyors Hogan,
Walsh, Fínian Lynch i Duggan per a ocupar els ministeris d'Agricultura,
Correus, Pesca i Govern Local, desapareixent aixf el Ministeri sense cartera. Les eleccions per als governs locals, que havien de tenir Uoc pel
novembre, seran probablement ajornades fins al gener, amb l'objecte que el
Parlament de l'Estat Lliure pugui discutir i aprovar la nova llei de règim local.
Un punt interessantissim de la situació actual d'Irlanda és la posició eventual dels quaranta quatre diputats republicans que no han volgut
retre el jurament dç fidelitat a la Constitució de l'Estat Lliure, i la majoria dels quals segueixen presos. Sembla que hi ha, entre la majoria
de la Dail, qui sustenta l'opinió que cal declarar les vacants d'aquests
llocs i procedir a noves eleccions, que, probablement, donarien el mateix
resultat. Tenint en compte aquesta circumstància, l i i ha qui opina que,
essent inclegibles els electes, cal anul·lar llurs vots, i proclamar els que
els segueixen. Aquesta solució fóra, evidentment, antidemocràtica, l
equivaldria a declarar la iUicitud de les idees republicanes.
Aquesta és, potser, la qüestió més delicada que haurà de resoldre
la nova Dail. De la seva encertada resolució depèn l'esdevenidor d'Irlanda.
Anglaterra ha tingut la màxima habilitat de convertir el separatisme
irlandès, que era un problema interior de la Gran Bretanya, en un problema interior d'Irlanda. Així ha pogut Anglaterra, amb prudència i
constància, habilitat i seny, bastir l'imperi més poderós del món.
Dintre d'aquest imperi, que supera, per la seva estructura viva i la
seva complexitat entenedora, tots els precedents, àdhuc el romà, conviuen pobles i llengües, races i civilitzacions, nacionalitats 1 credos. A
Malta, com a exemple, conviuen, amb caràcter oficial, les llengües anglesa, italiana 1 maltesa. Al Canadà, l'anglès i el francès. A l'Africa del
Sud, l'anglès i l'holandès I dintre del mateix territori insular conviuen
les banderes anglesa, galesa, escocesa i irlandesa ; l'idioma galès no ensopega amb cap obstacle de caràcter legal per al seu desenrotllamnt, l'irlandès té força de parla oficial a l'Estat Lliure ; i mentre Escòcia, tot
i servant la consciència de la seva nacionalitat, viu satisfeta dintre de
l'estructura actual de la Gran Bretanya, Irlanda, sense trencar la comunitat espiritual i política de l'imperi, entra a la Societat de les Nacions
Per això ha pogut dir recentment el Times de Londres que la raça
britànica ha superat la seva potència de descriure's. Anglaterra no cap
ja en un nom. Aqueíita aptitud essencial d'imperi constitueix la glòria
més púra d'Anglaterra. Per aquesta aptitud, en la història del pensament i de la realitat humana, si Grècia és l ' A r t i Roma és el Dret, Anglaterra és la Política.
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que ayer publicó la «Gaceta» — de sonomía de los pueblos que él traïa
la que hemos de decir. en su elogio, de definir y robustecer.
que nos pare ce que se coloca en el
Però hay màs. en el texto del real
flel de la balanza, y que armoniza a decreto aparece meridiana sobre el
la perfección los intereses de la uni- particular la mente del nuevo Gobierd'ad nacional y las justas Hbertades no. En el pàrrafo del articulo segunde las regiones - creemos que este do oeJlcado a la ensefianza se prohlGobierno no opone Ja menor dificultat be únicamente «'la dlfuslón de id%a6
a la ensefianza en lae escuelas en el separatlstas por medio de la ensefianIdioma regional. Al contrario, enten- za». s<n que se haga alusión siqulera
demos que esa libertad queda con- al lenguaje empleado en ella.
sagrada terminantemente en el real
Y la cuestíón se resuelve d'e plano
decreto.
en el pàrrafo final. Se establece el
La política del nuevo Gabinetc en principio general de que el expresarmatèria de regionalismo es doble se o escribir en idiomas o dialectes
Robustece. por una parte. la unld.'id no es objeto «de protiibiclón alguna».
nacional, y asi castiga, y castiga se- i Solaunente se exlge el uso del Idioveramente. el articulo primero «los ma casfellano ien los actos oficiales
delilos contra la segurldad y unldad [ de caràcter nacional 0 Internacional»,
de la pàtria, cuanto tienda a dlsgre- i y por 'las persones Investidas de augarla. restarle fortaleza y rebajar su I toridad». El decreto razoua. ademàs,
concepto...». Paro — y esta es la otra I la exigència: porque el castellano es
cara—-eQ concepto que el gen*rai Pri- «el Mloma oficial del Estado». El uso
BO de Rlvera tlene de la pàtria no j del castellano no se impone ni «en la
està en modo aiguno refild'o con el j vida Interna de las corporaciones de
reconoeímlento de las regiones y con carécte" local o regional», nl en «los
el respeto debldo a las libertadcs re- j avisos y comunicaciones no dirigldos
glonales. En el preàmbnio se anun- a autoridades.».
(tan ya dentro de un «bTwe plazo '
No ofrecen. pues, dudas nl el espídisposlciones que deflnan y robustezcan las regiones y su deseuvolvl- rltu nl la letra del decreto. Por lo
miento admlnistratlvo. y aan su fi- tasto, y volviendo al tema del d'essonomia espiritual...!. Bastaria la i pacho de Roma. es evidente para nossimple lectura de esas paiaOras pa- 1 otros que el Gobierno ha autorizado
ra qv.e se pudlese allrroai que el Di- ; el uso de los idiomas regionales en
rectorio no habria de oponerse en lo ' la ensefianza, en la predlcación. ea
mAs mínlmo al 'iso de los idiomas 1toda la vida privada y también en
rigionales. norque el lenguaie es una la vida pública, salvo los contadlslde las noia« caracteristicas de la A- i mos casos en que se hace obllgalo-

rio el empleo del idioma común •
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INC davant dels meus uUs, desavesats de les planures, una
vasta extensió de marina que no pot mesurar l'esguard.
Ençà i enllà emergeixen de la planície llisa els campanars no co]íeguts, o els blancs molins amb punxa, am!b les antenes quietes,
fines com les terenyines. Clapegcn la verda uniformitat dels mafcrs'rocosos, les bones terres grasses, llevadores de blat. Les raai·ies tenen al costat una robusta torre de defensa ; i tenen bells noms
ïüe semblen fets a posta per ressonar dins un vers ben escandit i
!Ple Garonda, Vallgornera, Galicant... Les vacades lentes donen
•1 paisatge serenitat i calma augusta. E n aquest començ de tardor,
• l'hora de pondre's eí sol, sembla que totes les coses són untades
mel ; regalen d'una llum grassa i agafadissa com un suc de taronja o com un most de raïm. Enllà de la costa baixa, el mar imHòbil, com una làmina lluent; i més enllà del mar immòbil, l'Afriía, roja i ferotge com una Ueonessa. E l freu de mar que separa
U costa líbica de la costa de Santanyí, interceptat per l'illa de Cawera, eriçada sobre l'aigua, com una esquena de drac, uo és prou
per destorbar la gosadia dels argonautes del contraban, amb què
Pul·lulen aquestes platges. A la vela i al rem el passen amb poques
hores els mariners d'aquí, tan colrats i tan eixuts que semblen
fosos en bronze.
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NEIX A MAHO L'ESORiPTOR FERRAN PATXOT (ORTIZ D r LA
VEGA)

Eren els feus pares e/itnlijns 1 a la
UUi de Menorca es refugtarrn iu-rant
la guerra Ael trancés. Adobada aques1/1. la família Mrnà a Sant Feliu de
Guíxols, llAc d origen Menlr* estudw
va al CoUeg-i Tridenlt. passa la febre
groga de i m , í cural Ja. cursa ladvocacia a la Univeruint de Cervera.
Ibicenciant-se a Madrid, on passà cl
còlera de 1834
Obrí bufet a la n^nrc ctutat. t un.
cas de consciència h ftiu dtm'tttr «(
càrrec de fiscal de la iruendtncia Militar de Catalunya Hagué de viure de
la literatura i H veiem traduir i es.
criure llibres per a cases odUoríals, entre etís una coniinuactó de la Història
d'Espanya del P. Massona
Però lobra que el ftu popular,
tant pel text. forma esira»ya de publicació, nom d'autor > ressenyament
de fets csdeiingiïts. feu ,Las ruinas
dc <mi comento' l la segona pail 'Las
dellclas del. clausirci~_ que algú atribuí al Pare franciscà BcAdü La
Amb un sol broll, amb la mateixa gracilitat que una tija de crema dels convents a Barcelona és
etr una forma, viva i admi«liri, s'alça de la planura una muntanyola terrosa, amb una esgle- narrada
rable. consMinnt per llargs anys un
ttola al dm : és el Santuari de la Mare de Déu de la Consolació. misteri esbrinar qui va escriure t'oEn l'extiensa superfície de l'ajeguda maresma, no sembla més alt el bra.
Novelles, drames, hutàttes. mal&ístic turó que un pa de sucre. Des d'aquesta talaia suau, s'ennuals, llibres d'ascetíca de tot eseri'olen les mirades de la Miare de Déu amorosa, sobre el campanar vL·ver ,e"c<írr«<: rtedítqrs Vany
*ast i sobre la pàl·lida aigua marina. D'allà dalt esitant, la Mare 1838 es dedicà a fundar un dían a la
Tal fou El Telí«rafo, que
de Déu amb sos ulls blaus plens de fondària, vigila, més que les moderna
excel·lí per la. sei-a brillant cohlaboraterres garrigoses que la volten, els camins sens. nombre de la cto, servei de corresponsals i lo de
Itór : el camí del contrabandista nocturn que arriba de les costes modernitat, que no acoo.seguía el Brum. En dl En Cortada va'escriure els
»lgerines, amb l'aromàtic carregament, mut el rem i la vela cai- seus formosòs articles dc reivindicaguda ; el camí sens fressa, esborradís, per on fuig el minyó qui ció dels catalans. 1 En Víctor Balaen notables correspondències
deserta ; el camí regat de llàgrimes per on l'emigrant s'allunya de guer,
explicava la guerra de lliheracló de
la pàtria dolça, que és el camí més amarg. L a Mare de Déu de la l'any 185«. pròleg <U la urttat Italiana.
Consolació mira sempre cap a VAfrica.
Funda 'La Sato0d6fa>, socutat d'asAquesta Mare dc Déu africana, m'ha fet pensar en Vós, oh segurances, la. qual no reeixí, cosa
Kostra Dona de la Mtrcè que enguany, del cel regat de pleniluni, que l'afectà mait. La mort d'un fill
1 aquell home de clar
fixareu gloriosa a la terra, dins una casta resplendor d'argent. l'obsessionà.
criteri esdevingué un misantrop, un
Temps era temps que aquesta mar era blanca de les vostres veles ; tnalalt moral, i sols anhelava la mort.
El 3 d'agost Oc W», baixanl l'escai a les Sirtcs inhospitalàries hi enviàveu la no interrompuda misdc casa seva, sofrí una tremenda
«atgena dels vostres coloms blancs. Amb el vostre hàbit de llana la
caiguda, trencant-se el braç i rebent
Vós eixugàveu el plor dels captius ; i perquè no sentissin el dring moltes ferides, de les quals mOH Ac<3e les cadenes. Vós amb besades els tapàveu l'oïment. Dins la cid.rni, o sulcldil No es va. saber de.
cert. El seu enterrament fou un honegror de les presons, entraven els vostres frares, aconsoladors com menaWe a un ïUustre escriptor.
In raig de lluna.
L'adveniment de Ta Mare de Déu de la Meçcé marcà per Catalunya la seva màxima plenitud. Ja no cabia dins els límits de
25 s e t e m b r e de I 9 i 5
la seva recobrada heretat ; i fou Ella qui li assignà, amb el reptre
florit, els camins de la seva expansió magnífica. Només que en
les entranyes d'un poble ple de generositat podia arrelar l'ideal rle MOR A BARCELONA L'HISTORIADOR I CRÍTIC SALSVADOR SANla mercè i de la redempció, pel qual s'incorporà Catalunya a una
PERE MIQUEL
de Ics més belles tasques que puguin els homes realitzar sobre la
Havia nascut a la nostra ciutat en
terra.
1810. La seva joventut fon accidentada
D'idees lliberals, la política l'atragué,
Amb una novella emoció celebrarà enguany el retorn del vostre acabant
aníb prou feines la carrera
jorn festiu, el noble poble català a qui inspiràreu el vostre ideal de d'arquitecle La revolució seniembriallibertat, p Nostra Dona de la Mercè, Redemptora de captius i na el tingué com un paladí de la República, durant el règim de la quaJTrencadora de cadenes.
fou diputat a Corts per Igualada, i
més tard representant a la Diputació
RIBER
ProvincioJTenJa una asiivilal •mpond.i·rable
So'n Danós'de Santanyí (Mallorca), 21 de setembre
El ma-teir entirulava. una poWmjr.a. poque feia. wa ermeo artística,
lUlWIWmHNWIIIliNUIIUim
com. es dedicarà, a InvesUgacbons històriques o a altes disertariom de caL a
qüestió
L a mort d ' E n B u x a r e u ràcter filosòfU. En aquests caires cal
citar la propaganda a la premsa, com
de
la Vall
d'Aran
el judici d'obres musicals, d* píntum
Demà es compleix un mes de la i d'escultura. ÏL'ori gen i fonts d* la
Els diaris «le Madrid publiquen el mort sobtada 1 tràgica del nostre vol- nació catalana»,
qualrecentistes
*».pTj*tit telegrama de Tremp:
gut i Inoblidable company En Pere catalans» i 'La emancipación del hom•Li preguem de fer pública la nostra
bre», prologada per En Salmcrón.
Protesta contra raxticle del diputat Buxareu
Les coses d'art l'interessaven en
D'ençà »de la desgracia dolorotsa gran
'rancès monsleur Brousse demanant
manera, i així el veiem Comis'"finexló de la vall d'Aran a França. defl Pont del Dragó, hem continuat sari d'Espanya a l'Exposició InternaLa vall d'Aran té arreladfssims rebent expressions de simpatia I con- cional de Viena, de 1879, / formant
•eritlments espanyols, no existint ollí
part de la Junta de Museus de Barcem m i o n ni pròfugs, malgrat la sl- dol. Cal esmentar, entre les que ba- lona, creant el Museu de reproducvem rebut darrerament, leti riejs nos- cions. Catalunya li deu obres sobre la
tuació espoclall del pais.
Ni la mala llevor del separatisme tres volguts amics En Joaquim Ca- pintura medieval, estudi d'inaunables
ol desig d'anexló a França exis- bot. dc Vichy estant, 1 En Llorenç ï la rehabiUladó d'artistes com, en
'eixen « la vall d'Aran."
Bassa, Vergús,Borrassà i HuRiber, que 11 dedica una formosa Serra,
guet.
El diputat de la Mancomunitat seJtyor Naut, Va fer, a l'Asserobífa cele- crònica a «La Almudaina., de la ciuEls seus llibres 'Les dames d'Ara«Ttíd;! per la dita entitat a l'agost, ma- tat de Mallorca.
g ó ; 'El fi de la nadó catalana*, la
nifestacions personallssimes, que nin'Història de Barcelona» i «La rodalia
W autoritzà n l epJaudí. — Josep
de Corbera», constitueixen elements
Seix i Josep Plcart, diputats pronecessaris per a esclarir esdevenivincials per Tremp 1 Vlella; Josep
c a m p a n y , a ments poc menys que oblidats.
Uaii, ex-senador; Daniel Riu. cs-di- L a
Trudui Krausse, Enekel l Spencer
Putat per Tremp 1 Sort Viella».
i en la multtplicitat de la seva acció,
Alguns dlaais madrilenys aprofiten
són innombrables les conferències i
d e l
M a r r o c

LLORENÇ

'"'"VJ.

Cuesta ocasió per atacar la Man. o
'"unitat de Catalunya. Sense voler
PADRINA DE GUERRA
"osaltres Judicar conductes /d'altri,
N atacar nl defensar ningú, cal reDematna padrina de gulerra Joan
^u-car el fet «lue el senyor Nart ni Beltran, soldat d'Ametralladores. del
«".riany a la mal orla que goveirna la tareer batalló del regiment de Ce••«nromunlfat nl a cap dels sectore rinyola. número 42, destacat a KanOononanBtes de la política catalana. dussi.
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dicursos pronunciats en Corporacions
culturals, sobretot a l'Ateneu Barceloní. Era de tracte amable i franc, 1
gaudia de simpaties a tot arreu
La s·eva pérdAia fou molt sensible
per a la inteUectualUat catalana
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S per molt diverses raoos que rebem amb un sentiment d'hospitah l i t predilecta aquesta volums, continuació i fi d'una obra que
pensem de conservar tota la vida en un lloc pròxim i abastable. IJ" en
parlai-ne, no ens proposem gaire de dissecar-la minuciosament ni d'esmetçar-nos en un exercici retòric d'amistat. No voldríem sinó fer capir que
«El Pare Nostre», obra capital del R. P. Miquel d'Esplugues, és quelcom
de fins ara inconegnt en la literatura catalana; i no pas, per dis n t ,
freqüent en la literatura cristiana : un llibre per antonomàsia vivent. La
vida més exeelsa de l'home, l'autor la fa assolible a l'home ; i per una
capacitat admirable, ensems que en desplega les més grans perspectives,
més exquisidament l'ajusta a la mesura de l'esperit humà. 1 en aquest
nobilfssim joc ni minven aquelles perspectives ni l'esperit s'altera; l'equilibri resta perfecte.
I veu's aquí dos goigs ens dóna aquest llibre, exclusivament com
a catalans L'un és que aquella mesura de l'home és una llei de la noatra literatura de tots els temps, un instint profund de la nostra raça,
infiltrat per la naturalesa que la volta, neta d'excessos i de vaguetats,
polida, precisa, bona a atènyer. Tot d'una sentim que «El Pare Nostre»
se situa en la gran tradició, aquella dins la qual fin9 i tot l'Amic i l'Amat
parlaven, segòns el mot lullià, «com l'un amic amb l'altre». «El l'ne
Nostre» ens fa retrobar, ens reconferma. Es un cas de pura casticitat
intellectual Es un plaer de llegir un llibre elevadfssim, peiò tan íntim
com un soliloqui.
L'altre goig ét de trobar, expressats en llengua catalana, els grans
affreschi dc la vida de l'esperit Ningú, en tot el món, no parla sinó cn
dialecte. La llengua és una abstracció dels gramàtics o una superació
artística Contra una domesticitat depriment del nostre mitjà d'expreasió, no hi ha remei tan eficaç com banyar-lo en la dignitat de les idees
transcendentals. No hi ha manera d'ésser un geni literari sense embolcallar amb uu esplèndid mantell verbal una de les nocions religioses o ètiques que, amb el mateix esperit, són infoses a la universalitat dels homes Una virtuositat sobre temes elegants, com era la poesia trobadoresca, fou tot seguit vençuda en descabdellar-se a les vores de l'Arno els
primers tercets de la Divina Comèdia. Bé, doncs, «EI Pare Nostre» no
cerca pas de torrejar en el clos poètic ; però crearà una vastitud. una serenitat religiosa en la qual seran insuficients l'estampeta literària, la l i túrgia casolana del Noi de la Mare.

Hi ha, naturalment, l'encert extraordinari del tema intensa rom és,
i entrelligada, tota la vida cristiana, hom no pot trobar-hi una clau tan
comprensiva, o almenys tan explícitament comprensiva, en la més refinada brevetat, com el Pare Nostre. Es 1 serà sempre vera la lloança que
en feia Tertulià, i que, per la seva justesa, perdura en la memòria : Breviarium Totius Evangelii. I veríssima i utilíssima la suggestió del Pare
Miquel d'Esplugues 1 «Nosaltres podem fenir com a síntesi di-1 nostre
viure, del nostre sentir, de les nostres creences, del nostre obrar i en RCneral de tot l'esperit nostre la pregària que. per expressa voluntat rlel
Verb, és llei i norma del nostre orar.» L'home que tres vegades al dia,
com recomanaven les Constitucions Apostòliques, dirà el Parenostre, reviurà assidu, en una abreviatura infinitament corprenedora, tota reaaènda
cristiana ; «La trajectòria del Parenostre és la mateixa trajectòria de!
Verb humanat». Hom coneix per la fesomia aquesta dolça i profunda
sobrenaturalització tan sòbria (no ens cal d'orar prolixament com l i
pagans), tan ben teixida de sublimitat i seny, d'elevació i de simplicitat.
Ens enamora, encara, en el «Pare Nostre» uri do que hi és formalment prevalent: el que podríem anomenar arquitectònic. «El Parc No.;
tre» éa excel·lentment estructurat com a llibre, però hom endevina que le»
idees de l'autor ja eren nades amb una vocació inequívoca a ésser ordenades També intellectuahnent la sèrie homogènia, i la jerarquia l i
munt ella. constitueixen la força. Sistematitiar és conquerir. Els sòlids carreus que coordina el P. Miquel d'Esplugues revelen qne cjl ( i
com tot català intens, un romà adoptiu. Després d'un periode relativament llarg de petits intents, de «quadrets», de «notes», d'«impressions..
de totes les epidèmiques pruïges en les quals s'ha complagut el nostre
dilettantismo, «El Pare Nostre» ens dóna una satisfacció de nodnm m
substancial, és un exemple de la massa oblidada capacitat llatina per al
vigor i per al llarg alè.
I per a dir encara una de les excellències del «Pare Nostre» que ciu
semblen més paleses: el «Pare Nostre» és un llibre egregi tot essent,
deliberadament, un llibre elemental. Escriure un Uibre elemental é* 'a
més àrdua prova. No n'hi ha prou, com s'imaginen gairebé tots els q u i
n'escriuen, d'haver recorregut certes valls ; cal recórrer aquelles valls. I
en acabat totes les connexes, i finalment trobar-se al cim que les domina, i haver covat el panorama. Res no pot igualar en eficàcia la simplicitat, la precisió, l'elegància de qui redueix el botí d'una vida penetrant fins a fer-lo entrar en una closca de nou. En el «Parc Nostre»
hi ha el substratum fonamental, reduït a línies pures, d'una enciclopèdia
cristiana. Recordem que la Revolució Francesa i el Catalanisme han
girat al volt de dos llibres elementals, i esperem que la rica aptitud d«
suggestió i dinamització que rau en aquest bell llibre elemental de la
nostra Cristianitat, mobilitzarà en dignitat i ordre tota la immensa latent
força cristiana de CaUlunya, d'aquest país en els núvols semblen
amorosits per VAngelus i els pins fan cara d'habituats a sentir passar
el rosari. Tan evidentment és el Cristianisme no sols la primera de Ica
nostres valors universals, sinó igualment, gairebé, nua fórmula ideal dc
la nostra etnicitat.
josw CARMÍ R
iiiiiiiniiiniiiuimiiiiiiiiinmiímiininm^^

G e n e r a l i t a t

sufragi de l'ex-diputat de la Manc»
munltat don Joan Figueras 1 Caboai,

Demà a la tarda i domà passat M
Dimecres d'equesla setmana es ofv mati es reunirà el Consell Permím^qg
M m r A a la Óonaoova funerals en de la Mancomuniíat.

àg. 10. — Dimarts, 25 de setembre de 1923.
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El |Oo
La darrera setmana foren sorpre•es pel delegat de! governador 1 la
guàrdia clvW uns individus que estaven jugaïil al «golf- ocupant-se'te
109 pessetes. Els dits individus foren
detinguts I posats a disposició del
tge. El local on foren sorpresos
al oaíè de «La Gremiaíl».
TannM aJ cafè Cervantes íoren sorpresos tres partits més d« «golf» seguint la mateixa sort que els ante
rlorç, Aquels serveis foren prestats
pel capità de la guàrdia civil, delegat governatiu i policia municipal.

£

Invent
El Jove tallà Inventor Olacomo Glordano, resident «n aquesta ciutat, ha
terminat els estudis d'un teler elèctric; el més essencial del tel·r és
l'anomenada «Picada electro-magnèfjoa», sistema Gtvràfuno qn» oonstte'ate a f«r córrer 1» llançadora
hiitjançant l'electricitat sense cap mena d'aparell.
Dintre de pocs dies donarà a conèixer l'esmentat inventor les proves més evidents de l'esmentat mecanisme.
Adhesió
S'han cursat els següento telegrames:
«Excm. senyor Miquel Prhno de Ribera .— Madrid'. — Cambra de Comerç Sabadell felicita V. E. per designació Presidència Directori Militar aprofita ocasió per a reltarar>li la serva Adhesió i concurs, confiant
que implantació nou règim govemaÜu portarà ial pals restat de nonnaliízacdó 1 prosiperilat qua és aspijració unànime die lee nostres classes
meraantils i Induutrlato.— President,
Fnancesc Pulit».
rExcm. senyor. Marquès d'Estella.
—(Madrid. — Fabricants a Industrials
Saibadell i en la seva representació
Gremi de Fabricants es complauen
a expressar IA sewa més emtueiia»ta
adhesió a! programa de govern pu. blicat en manifest dirigit al pals 1
li ofereixen la seva modesta peró decixlida oooperadó, i ensems «d
feliciten efusivament per la confiança que ha merescut amb la seva designació de President del Directori
que ha de portar-Ho a la pràctica.—
President. Joan Grau».
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Dilluns passat tingué lloc a Olot un
acte d'homenatge al gran compositor Carreta, homenatge que 11 dedicàren els pintors dai paisatge olotí preMissa nova
sidits per En Lluís Plandiura, orgaAvui ha cantat missa, a la capella nitzador de la festa, qui anà a Olot
de Samt Feliu d'aquesta ciutat, mos- acompanyat de diversos amics i dels
artistes Nogués 1 Labarta i del vlolosèn Ferran Forns 1 Navarro.
Ha ef'M acompanyada pel chor de nista Costa.
En Plandiura, d"arribada, visità els
iwns i nenes de la Oaaa de Miseriartistes residents a Olot 1 féu imporcòrdia.
tants adquisicions. Després tots els
invitats a la festa, entre els quals,
Maniobres de submarins
a més dels senyors esmentats, es
Cimo submarins espanyols, els comptaven l'Iu Pascual, En Domènec
quala, acompanyats del vapor «Kan- Carles, En Francesc Vayreda, l'Ignasi
guro., fan maniobres a la costa Me- Mallol i En Rafel Benet, anaren a
dl'.itenrànla, ea deturaren ahir a Pa- la Font Molxina. on tingué lloc un
lamós, havien t estat molt vif-ltats pel dinar que En Plandiura oferí a En
Carreta 1 als artistes pintors.
públic.
La cobla Barcelona amb la seva
De futboi
justesa executà bellísstmes sardanes
Carreta, i algunes, molt inspiraAhir va tenir lloc a Cassà de la d'En
des,
l'Iu Pascual, pintor que
Sefrva un paotlt de futbol entre e! de fa dealgun
temps es dedica a esprimer equip de la U. D. de Sant criure sardanes.
Fellíu de Guíxols I eJ primer de la
Durant la festa es batejaren una
U. D. de Girona, havent resultat vicsardana d'En Garreta i una altra
toriós aquest dainrer, per ^ gols a 1.
d-En Pascual, amb els noms de «CarA Sant Felin de Guíxols va tenir me» i iFrancisca», noms que porten
lloc, també ahir, un partit entre els les Olles d'En Lluís Plandiura.
pnimers equips dea Palafrugell i del
Cap al iard els visitants d'Ofot
Figueres. Va guanyar el primer, per marxaren,
però deixaren com a re3 gcàs a 1.
cord' la cobla -Barcelona-, que a la
—El dia U del mes entrant, 00- nit desgranà al Casal Català sardaraençaran els paiHins de campionat de mes d'En Garreta 1 d'En Pascual,
fufjbol.
pels quals es feia la festa, i algunes
En el primer partit jugarà la U. D. d'En Tolrà.
Girona contra el Palaírugell. al camp
d'aiquest darrer.
(C&nferència de les 9 de la >M)

Reetabllmonl
Es trotta reStoblent de la 6€va maOaitia el nostre (UistlngAt compatrici En Manuel Folguera i Duran.
Visita
L'alcalde En Feliu Gambús Guarro
ha complimentait «1 oaipità d» la guàrdia c*vi)l don Feliu Oavapri Hortet,
oferínt-se-ii en el càrrec per a coadjuvar a l'asaentament de les disposicions del nou règim encaminades al
triomf dels principis de justícia i sa•ejetnent dieta consums.
Retorn
Seguint ordres de l'Alcaldia l'empleat d'aquest Ajuntament ha donat
•per aicabait l'estiueig, encarrogant-se
de la seva oficina.
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es cura radicalment amb el
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que elimina ei sucre a raó
o'un gram per dia, fortifica, calma la set, evita i cura

Les complioacioDs diabélipes
De venda en les bones
farmàcies i drogueries
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La Caixa de Pensions

Lee festes da Santa Tecla

La Caixa de Pensions per a la
Vellesa 1 d'Estalvis, en lee sucursals
de les terres lleydatanea, durant la
darrera setmana, ha efectuat, englobades les següents operacions; Imposicions. 257.469 pessetes; reintegres,
232.6f9. Entne totes plegades, han
obert 30 llibretes noves.

Prossegueixen amb Iota normalW**
les faste®.
Avui s'ba celebrat la mi*&a
campanya, amb 'i'aà&tófièncía ctel c*
pitè general senyor Barrera, la I11*
ha estat molt concorreguda. A roí*
a més de les tropes de la guamicw
i d'alguus oollagte ofloiate, hi ha
sistat un «aquadró del regiment à*
Tetuaü, d« guamiotó a Reus.
El concert que ha donat l'Orfe
Tarragoní, ha aesolit un gros èxil
junt amh ies sardanes. Han tingui
una exaouctó acuradissiTna, encal»
que la cansura hagi suprimit algun*
cançons i que moJlts orfeonistes
hi han concorregut. Les sarrlnne^ b*
estat «1 qua més s'ha oeflebrat d» 1«*
feslea, puix que l'ànima popular s'bi
ha exterioritrat senfe restriccions.
El concurs de bandes també W
anat molt bé. Ara mateix. eJ iaia
ha acabait de dalíbarar. El premí *
6.000 pessetes s'ha atorgat a la bandí
del repiment d'Alcàntara; el de 4.000.
a la de Torrent: el de 8.000. a 1»
Filarmònica de vall d'Uxó; el *
1.000, a, la Fllairmftni'ca d'Amposla, 1
Ü de 600, a la Palma de Beus. a W
qual s'han donat 200 pessetes mé»
per l'execució d'un pas doble. A !•
Lira de Tortoía 11 han
donade*
400 pessete. i a les altres un dUplom»
de cofíperaició.
Els fncs d'íurtiflci han estat moK
ben vistos.
Lea exposicions. moW, oncorregudes.
Ea calcula qua han fe* cap a T e í
ragona. un^ de<u rtúi foreis'ers.

Captaire capitalista
Ahir fou recollit, a la via públüce,
un individu dísconegut el qual demanava almoina. Un cop portat a
liHoí>pital civil, se'l registrà, haventfe-li trobaft damunt 600 pessetes en
plata i 600 més en paper.
Ofici de ia Mancomunitat
El Conswll permanent de la Mancomuni'.lat de Catalunya ha tramès
un ofici al governador militar, encarregaif. del govern civil. Interessantli que ets compleixin els articles 3, h.
13 i 15 del reglament que regula la
circulació de vehicles, amb motor
mecànic, par les carreteres " de la
Mancomunitat, per tal d'evitar los
Iriíracotons que es cometen contínuament.
Un ban
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Per al pantà dai Francolí
Uns «nginyers da la oompanyia drf
Nord. de M. S. A.. 1 í a comissió d»
pantà de! Prancoli. varen anar aihJf
els pobles de Vilavert 1 La Biba. p«f
tal da fer estudis sobre- la dita ohra
Dinaren, tots j-unts. a l'esíació d<
Picamolxons 1, segons ««"ns ha dit
han portat unes impressions oiptimiS'
tes del tot. per a la readitzacirt dí
la gran obra.
Altrea novè*
Ha pres posses^ó dal sau càrrec,
«d cap de l'estació da la oompanyi»
del Nooid. de Tarragona, senyor NW'
nuei Medina.
—A la sefsló de rAjuntament d'ej
qiresta inllt, solament hi han acudi*
quatre neglidore, havent-ce acords*
da deixar els dictàmens, de l'ordJí
del dia. damunt de la taula, per •
una altra sessió.

Successora d'Evarist A r n ú s - Casa fundada l'any 1 8 4 6
CASA MATRIU
Passatge del Rellotge
Sucursals

a

CASA CENTRAL
Plaça de Catalunya

APARTAT DE CORREUS

Telèfons A. 1912 i 1913

núnier0
Balaguer,

Manresa,

Puigcerdà,

Hegociem tots els

425

Berjra,

Telèfons A. 631, 4620 i 4621

Cervera,

Solsona,

Igualada.

T à r r e g a

cupons venciment

i

Lleyda

Vich

l.er d'octubre pròxim

l'Import líquid dels quals ena algrul conegut
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Lloguer

Models

Alçària

Amplada

Fondària

Dcm.3

UN TITULA»

DOS TITULARS

A
B
C

12
18
18
25
40
59

20
20
41
41
41
41

56
5t5
56
.56
56
56

14.762
21.800
44.173
60.075
96.163
139.272

22 ptes. any
36 »
»
50 »
»
75 »
»
90 »
»
120
»
»

51 ptes. any
79 »
»
133 »
»
195 »
»
282 »
»
398 »
»
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Direcció

telegràfica

i telefònica:

vantut, havent estat vençut ed sego"
per 2 goig a L
—Per la guàrdíia di.vü de Ballipulí.
s'ha presentait una denúncia, al JutJat municipal dei dit pobla, contr*
el .vel Ramon Campanera, acusantse'l d'haivar InsnUat i agreidit el sa»
conveí Jaume Balgét.

A u t o m ò b i l s
Oodge

A S S A D A
(Comprès l'impost del Tresor)

CAPACITAT

<

{Conferència de U$ 9'30 de la nit)

—Ahir, al camp d'esports, tàl com
s'havia anunciat, Jugaren un partit
de fu&bol el Tàrrega contra el Jo-

A

A

iCon/ertncta d» le$ Vi6 de la nit)

Avui. el noú alcalde de R. O. senyor Xammar, ha rebut tots els treballadors de l'Ajuntament, com també els empleats de les oflctoea, elS
d'obres públiques 1 el® dels esconxadors.

la censura militar.

Alhir 'tou robat ei fabricant de pastes, senyor Joaqiuim Boixa, d'aquesta ciutat, haveat-se detingut l'autor.
Ajquea», és un ex-ampleaJt anomenat
Ben-wingut Torner, de 18 anys.
—El rector de la Uaroiersiltat ha citat l'alcalde d* Pals, perquè s'ocupi
de la construcció de l'escola d'aquella vila.

A

E

L

CATALUNYA

Altres noves

B

L

A

Ha estat fixat, en els llocs acostumats, un ban del capità general,
en ei qual es diu que es sotmetran
a la jurisdioció fumoríssima. entre
aKres delícies, els atracaments, robatoris a mà armada, atemptats,
agressions,
etc., etc.,
i d'altnes
delictes sdlmeso» a la jurisdicció mi^ Aquest número de LA VEU DE litar.
Altres noves
ha sigut passat per

Automòbil abandonat
A la carretera de Cassà de la Selva s'lha trobat un automòbil abandonat, la qual cosa ha succeït, segorament, per haver rebut una topada
moUt forta, ja quic presenta importa Ma avaries.

Prometatge
POT ai jove Industrial d'aquesta niiitiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiimiiiiininiiiiniMiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
ciutat don Josep Maria Casanovas
ha estat conoedlda la mà de la distingida senyoreta Maria Pujad'es. filla de don Aífons, conegut industrial
de la veïna ciutat de Terrassa. La
nosTira cordial enhorabnno,
DitpMloló
L'eicaJíie accidental don Feliu Gambüs ha circulat les ordres oportunes
1 rrpiè tots els empileats municipals
que es troben amb llicència es reiní«igri.n unmedlataraenit) a llnr obligació.

T

B A N C A R N Ú S

Brothers

reuneix l'Ideal da tota

LÍNIA
FORÇA
RESISTÈNCIA
ECONOMIA

MATERIAL INSUPERABLE

Exposició i venda.
Diputació, 4 5 - Tel. 833 H-

£A

L a

s i t u a c i ó

LA COMISSIÓ MIXTA DEL TREBALL
Dissabte, fou visitat pol governador
Civil, general üosada, una representa^
d<! la Comissió Mixta del Tre11 dó
i>all eri al Comerç, presidida pel mngistrai En FeUp Gallo. font-li remesa
(Wl següent document:
«Excel·lentíssim senyor: Fa pocs
anys, quan la illulita aíerriasada 1 sagftant ora l'única manifestació de les
relacions socials de patrons i obrers
en la nostra ciutat, les societats econòmiques, genuïna' representació patronal de la imWftrin i comerç 1 les
•ssoolacions de rtertiid^nts de comerç, coincidint en una elevada astriradó de ipau 1 Justiola social, projectaren la constitució d'un organisme que reonadameot 1 harmònicament, en forma tranaaccional. resolgués les qüestions que es ipresenteesin en el comerç, abans que degeneressin en couüictes violents.
Contra el que solia succeir quan
la qüeeuo no intorossava particularment a un grup polític, aquesta vegada tou acceptada pel poder ptiblic
aquella iniciativa 1 un R. D. vingué
» crear els Comitès Perltarla 1 ia
Comissió (Mixta del Treball en el
Comerç de Barcelona, donant forca
leçal a ço que espontàniament bavia
sorgit de ies necessitats socials del
comerç.
La Comissió Mixta, que no és al ira
cosa que un Tribunal arbitral compost per patrons 1 dependents de comerç, elegits entre les candidatures
presentades respectivament per les
societats econòmiques i les Associacions de Dependents, sota la presidència imparcial] d'un magistrat, per
Un estrany triomf de ciutadania ha
obtingut sobre el-comerç de HarceJona autoritat suüeient, no solament
per regularitzar 1 normalitzar les
condicions de treball, sinó també per
% corregir i evitar les corruptelee i
abusos que l'ambient d'Indisciplina
general portava aparellats a totes les
tnanKestacIons de la vida nacional;
i l'actuació d'aquesta Comissió Mixta ha tingut bona acollida en eJ comerç d'aquMta ciutat, tant en les
esferes patronal* com en les de la
dependència, sense trobar altra resistència que la que oposen a tota obra
de ponderació, d'una part ~le8 exageracions extrémlsros i d'altra banda
la rebeldia dels que, acostumats a
Un ambtent d'indlsclplins, proteeten
de tota reglamentecló orgànica que
limiti l a llibertat individual, encara
que sigui en pro de. superiors interessos collectius.

a

B a r c e l o n a

Podem dir que dintre del desgavell
existent per la falta d'autoritat i l a
falta de respecte i submissió pecuiliar
del nostre poblo, aquesta Comissió
Mixta representa de fet un estrany
rcfsorgiment de l'eiperlt ipidblic, solament explicable pel fet que la nostra
institució, més que altres institucions
de caràcter burocràtic creades en cinquanta anys de legislació interessada, re&pon a una necessitat vital de
la societat cansada de la lluita estèril 1 desitjosa de la pau, de la justícia, deS sentit comú que semblaven
haver deixat la ciència de govern
d'Espanya.
.
Per tot això, davant el noble i sincer intent de renovació que vivim,
aquesta Comissió Mixta, íormada per
homes de les més oposades ideoJogles. conscient del seu valor governamental com a braç que és del poder públic, Se sent perfectament encastada en l'esperit de puresa 1 rectitud que aquell proclama.
En acudir, doncs, a presentar a
V. E, els nostres respectes en nom
de la Comissió Mixta del Treball en
oi comerç d'aquesta •cíuiaí. demanem i esperem. Excel·lentíssim senyor, tot l'ajut de la vostra superior
autoritat per a continuar el camí emprès, realitzant la nostra obra de pau
1 de concòrdia la nostra obra d'amor i de justícia.
Barcelona, 32 de setembre de 1923. —
Per tfa Comissió Mixta del Treball
en el Comerç de Barcelona, cl magistrat president, Felip Gallo.»

«CATALUNYA SOCIAL»
Bl número'126 data del 22 de sel. mbre. publica el settüent sumari:
«Durant el cop d'Estat (editorial).
— El que passa, par J. — Al MlUOt
de la sociologia cristiana. Controvèrsia. IJetra desclosa al senyor Hnmcn
Rucahado. per Joan Torrent. ResposI ta al senyor Joan Torrent, per R.
Rucabado. —La caiguda de l'odiós TPglsme 1 !a «Catalunya Social., per
Coll de les Sablnes. — Veritats 5blidades, per J. Civora 1 Sormm'. —
Pregària a la Mare de Déu de la Morcè, per Josep •Carner (dins d'una orla
artística dibuixada per Quelus).—
L'organització comercial dels Sindicats Agrícoles, per Àngel Grau. — Serenitat i prudència, per J. C. — El
Papa 1 1« pr«m«a. — Misericòrdia, Senyor!, per Véiax. — Conpréssos pacli flstes. — Un Congrés interessant. (E
de Pediatria a Sant Sebastià.) Dsd.;»
esgarrifoses (sobr^ mortalitat Inlantü). — D'ací d'allà. — Noticiari.

ciiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimMiliíiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Musicals
El concert de la Plaça de> St. Jaume
Uiuraenge a la nit 1,1 Banda Municipal va donar cl concert ammeiat. Amb
tal motihi la plaça de Sent Jaume va
Ompllr-so de gom a gom de ennmBrència que aplaudí l'execuoió acurada de totes les composicions del
programa. Algunes foren- Msades.
L'aücaide accidental, senyor Mayttés, va Invitar les famílies dels regidors 1 d'altres personalitats a escollar el concert des dels balcons de la
Çasa Conslstoriaü.
„ Va obsequiar-les amb pastes, dolços, orxata 1 vine generosos.
Ha quedat obeita a l'Orfeó Català
la iosoripoió d'alumnes a les olasses gratuïtes de solfeig, teoria 1 vo«aliuaclo que cs doneu als homes
1 als nois, desitjant formar part de
la seooió ohoriil. Lee esmentades
classes es donen els dimarts, dijous
i dissabtes, de sis a set dc la tarda,
per als nois i de deu a onze de la
nit per ale homes.

O b i t u a r i
ENTERRAMENTS

nerals a l'església dels PP. Carmelites (iDlngonel).

PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Na MfrHa de VAétvmpció V i r o i
Lleonart de Sànchcz Puig. Kiitcirada diumenge ai Cementin Vell.
i://. Vau. JuriM i Sallaren. Eulertat diumenge a Calella.
Josep Vidal Taxonera. Enterrat diumenge a Arenys de Mar'.
N'Aurèlia March 1 de AUiuitafa.
Eòtéfffcdà ílkimenjfo al mati.

E l Correu a E s p a n y a
Du-mnl Tany 1023. el* IngrcMOs 1
despeses deis dWcronts fterv*!* de Corrsiie
«stat els wwu··u·· lusreiòos: Producte de ia venda de
segells de .CwieuS, «uai.a89'.M) pics.;
bonefleis ómlh·g'uts pel ée-n'ei de Gir,
S.aM.OICO? pcss6t.ee; drets d'aipartats,
851.6?9.05 pessetes; causes d'oflcl 1 aules de pobre, 2.171.*8 pessetes; drets
do .precinte per paquJts postaíí,
tmtiff peiwtosi rocaiptat do les administra cion« estrangom per droi* do
tràneiiC, 37.e57'l3 [>«««««; Weia per
corwsr>ondencia de càriec, i7.1M'»5
MMMM :* ídem ï>er vals de i-íiéposta,
V&'Ti ipesíotes; rseeptat pur direu» de
eoudiKiciortH marll·lineti I rcmcsA dc
.[(Ontuln (seirvcl liiiornaclonn!),
IW.iW'U iteMou»; ücimUcia dc la Caixa fiooial. 1.700. 40X911 peinwic».

U.IIIUCÍ-

Tótal, ?i.Jtt8.71«'40 OMweüU».
Ooi«po,»ea! Sous, índomnlUiicíon» 1
mort ii l'edat de u w Anys. Oom.i, a
les d«u. PaMeig del Tviomt, Ja. 4*ar- alwes «raolunienia del pwaonol de
Còi'j'OU», a5,709.d3»ao pesneteé; ídem
tòquia del Poble C*>ude carters i peatons, 13.607.loi'üi pssl'UMBRAL·
setes; material, 6.300.S06'66 pessèMs;
Un ioan pigvsras i Cobús. Morí «1 despeses per transptirie 1 facturaeló,
«ta « da teatflKwrc. Domi, a les deu, etcètera, i.i2?.6CiS'iU ipeust»*; .Uidata* la Bonanom.
níuaoio·ns per pèrdue i avaries Se
' NSaoini Mü-nMi. $>isi. |Miarf « •trameses per iCotMus, ÏJUA&i'iL· pe«MMTAútl^Utt de Cóneu^.
dia Li <Wí ócrreril. . Avní, de deu nwt.-,:
S.iòè.OWí'/ pef»ote.; bdnlflíM^ionti paitt U m * üiuiitmli. i üarUiach. àlari gades a iles adminlsu-acioiit, «MraúSt M ú'a&mi uUini, a l'-edal de W gntCt,, iífJMVOi) pebuíet/ia; improvib
Dcoid, a dos quarts d on**, íu- tos 31.148'65 pO!*et«&.

El ium Antoni. Tiauii/is l \lurt. Ha

V E U D E CATALUNYA

Tota!; 53.695.755'7'» pesselís.
Resum: Ingivssois.
—• --s; d -(KV.^, j6.»io:,.
suprra^i. ):·.ür<».ü37-··ii
Si «s ••''im·.ii ïi '•'•> in
gutsrTto 1922 affm elf

Pàjj. I I .
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M-.S FESTES DAinR
u.-i
i
•
Dliraril
el illa d'.aliir el Santuari
pesíeieò, es veurà queTíuígmeiit ha
estat més dc quatre milions l'any de la Patrona de Darcclona es veié
iMOcorreítudiaeiin. Do íJ^m mati ïil
últim.
haauú missa de COSPUBló general
a^rOpanWH! a: 1* jSJagiada Teula un
noitld)» «jctra-fidiuaii do lidol». La
lUàtica l'ha féu lel ounouge doctor
canadell, 1 la capella dc múska
«unta lu missa gtitgotiaM «Alnia
De
Societat
•l'ales».
El lemirie era bellament engalamit
El dia 8 del corrent fou d«manada i illuniiirial 'profusaJíient. La Pati'ula mà de la gentil senyoreta Na Ads- ü a ílo Baroelioua lluïa mi veslit «ila Vallhonrat i Riera pel distingit qulsïim i jàles do gian valor.
jove Fn Joun Mondon 1 Colomé.
A les deu del matí comejiçà
l'KMci «Olemne. lEro imposallrie pn
F1VE
uivuesla hom donar uu pas per d u »
no pogueren eiitrar-hltque els que
no Iwn poguí «ntrar-bl que els que
hi iharl^ congregats.
Al pre«»bílerl - h l havia, en reprewjntanio del Capità general que ós
N e c r o l ò g i c a
S Tarragona, el general Maxlmüli
Soler, al governador general Lo«aA la barriada del Poble Nou ha da 1 altres miUiars.
De i'Ajuuuimcm tü havia L'alcalmort a la tendra edat de tres anys
de accidental senyor Maynés i els reel nen Antoni Daunas Muit.
Acompanyem la seva família en gidors «enyor» Nadal, Vlza i Escola pena quq esta passant, especial- là, el comandant de Marina, olis
ment al pare el company N'EmlHi i obrers, alguns (elígiosos 1 altres per«orkaliíais.
l'avi el .patrici N'Antoni Daunas. Sota la direcció del mestre MUlot
es cantà la gran missa del Piupa
iMaroel, de iPalesirina. i durant J'oleriori «1 •Oont'leu·m amaris».
Fon celehrant el nostre Prelat
E l s que v i a t g e n poden ad- doctor
Guillamot, assistit dels canonges, doctors Gasia, Vilaseca 1 Boada
quirir L A V E U a l s s e - i do dos ibeneflclals del Santuari.
Finit l'ofici es cantà l'Hlrane del
Centenari, del anestro MUlet, 1 «i
güents llocs:
l'ivlal i aiutaritaíB passaren al
Cüiuurli jier u besar les mans de la
MADRID. — G'inor i C.» «Mloerva». Vierge, essent irehuts per las camaroeCentre de subscripcions 1 cobraments. tes que faian guàrdia d'honor a la
nostra Patrona
Tudescos. 39 I fR baixos.
Després d'haver-ho fet. les autoriTambé e« ven al quiosc del carrer
tats hi pujaren tots els ftdels, dud'Alcalà, cantó a Pcligros, de aon
rant la desniada fins a primera hora
Patrici Lujan,
de da tarda
A SBWGliA: Al carrer de Slerpes, 69
A la pdacet* que hi ha davant del
A VALKNC-IA; A «La Correspondèn templo un públic nombrossísslm esperà la eortida de les autoritats.
clr. do València.. Mlflaua. 7 I 9.
A Pi:RFlNYA: Francesc Comellas.
VL iSANTUABI BASILICV
A PORT-BOU; Jaume Subirana
Diumenge vespre la Comunitat del
A LISBOA: Al Palau Conde d'Alm» Santuari va cantar vespres 1 maitine»,
d a Largo S. Donjjngos, 11; «Taba- fluint in. festa amh ol oant de la Salcarla Restauradoret.» I «Messegerutf vo dol mesti'Q Mas i s>erra«}aut i els
G
de la iPaürona de Barcelona.
de la Presse». rua dOuro. 146.
Ei temple era pfle de fldiels que vaA PALMA DE MALLORCA: Gabriel ren passar al Cambril iper a ibesar i
Llrola, quloec del Born.
les mans a la Verge.
A OPORTO: Rua Santc Catarlaa. 53.
I L'ESOLESIA DEL BONSIUCCES
A COIMBRA: L. Miquel liombarda.
Diumenge
va començar èn aquesta
A BRAGA: Concuiçao da Rocha
església el jubüou de la Mercè, i
(agent)
.va constituir durant toia la tarda 1
A PARIS: Klosque Franco ltallen. ha -.gui- constltuaWw durant el dia
16. Vaudevllle. Bouievard des Capu d'iu'ui íina viva manifestació de íe
del nostre pohlo. .
cioe.
A FlíNCHAL; Jacint Figuelra (agent)
iiiiiinimMiíiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMi^
—Del Consell ds Foment. (AragA,
número 287, principal). Agricultura,
ibilúsirtSi Comerç 1 Patologia vegetal.
Pública. Tots els ales feiner», ds Om
e una 1 de quatre a sis del a tarda
eis diumenges.
Efpeci<u de Mine.'alogls. PetrograHa. Paleontologia I Conqulllologla, ds
la sacietat de CUnclas Naturals
•Club Muntanyenc». Princesa. 14, prlDe la Corona d'Aritgó: Cairrar (tela
Comtes de Barcelona,
Provtncl&l Universitària.—Obsrt»

l a

M e r c è

A darrera tiora 4P la tíirda «• va
cantar el Trlsagi Marià .i a mitja
nit hi ha hagut solemne mif-sa de
•Comunió general que 'W celebrat cl
P. iPrid!» ·•I·*l',
*
A les vull d .ihir mati hl hagué
missa de Comunió general, i a les
deu del Inatf,
començà
sofemne a gnm orquestra cantant-se Ja missa cPontiítcalis» do Pe
tbtt, eneont ueleibram el iP. Suporleu
dels CorOMUMs Descalços.
Pronuncià uu notable sermó c!
deverond don Jaume satli*.
Finit l'Oflcl e» donà 4'absol utuió
geuorel.
BT, .ROS.VRI»
.\hir A la tarda sortí d « Santuari
de la Mercè, recorrent diversos carrers de la parròquia, la processó de'
Rosari. Fou presenciada arreu per une
gran gentada. Mol! abans de l'hon
assenyalada per a la sortida, la pla
ça de la Mercè era atapeïda de públic
A dos quarts de cinc s'obrlren les
portes del tcmpOe començant a sortir la comitiva que obrien guèrdleí
municipals de cavall, seguint la creu
parroquial i els penons de la Basílica. „v^rt,^
Els misteris del sant Rosari eren
acompanyats per aplecs de devotes 1
devots 1 al darrera d'aquesta lluïda
comitiva hl anaven els emblemes de
la Lletania Lauieana. tancant el (Wl
representatiu de l'aparició de la Ver
ge als fundadors d'e l'ordre de l£
Mercè. En sortir aquest, el públic
aplaudí xardorosament I la Banda de
Veterans Interpretà una marxa.
La Schola Cantorum i l'Escolanit.
de la Parròquia començaren el Sant
Rosari que el públic seguí devotament.
Davant de les autoritats hl havia
lee insígnies de la Basílica la clerecia
parroquial i representacions de diverses ordres religioses presidides peli
rectors d'Hostafranchs, Sant Joan
Sant Pere, Santa Madrona, Saut Jusl
i altroe.
La presidència era composta per Is
Junta d'Obra, Eoònom doctor Baroué,
d'on Narcís Pla I Denlel. capità d(
corbeta senyor Plnedo, pel comandant
de Marina; capità senyor Pujol, pei
la Creu Roja-, regidor senyor Vlza
per l'alcalde; senyor Vidal, pel gover
nad'or; coronel senyor iPórez López
pel capità general. 1 canonge docloí
Boada, pel senyor Bisbe
Los campanes de la Mercè repica
ren a la sortida 1 a l'entrada de la
processó al temple.

I'OOKJ

NOVENA EN HONOR DE LA V13RGE
Ahir a ïa farda començà a l'església del Bonsucoés la Novena a la patrona dS Barcelona, oantant-se el I'n
sagi Marià, els Goige 1 diversos motets clàssics, havent-hi sermó. El temple era atapeït do fidels.

cinc a dos quarta do nou de la tar
da, ela dies feiners; de les deu dA
matí a dos quarts de sis de la tarA v í s :
da, els diumenges. Els dilluns, al
i
mati. ruman tancada
A tols els nostres subsurtptcra i
Biblioteca del Poble. — Sostiuguda
unies mlvertlm que LA VEU DE CAper i'Aseooiaoió de la Premsa Diària,
TALUNYA agraeix cordialiuenl les
Canuda, 13. primer. — Oberta al j:dIndicacions que U puguin ésser fetes
bl c tota els dies feiners, de eia a nou
1 les col-laboraclons uspont&nles. No
de la nit, 1 els festius, no diumenges,
podem. però. nl retornar els origide deu a dotze dal mati.
nals nl manten^ correspondència |
De Protocols: Notarial, I .
sobre le» suggesUon» dels nostres '
Biblioteca dal Consell da Pedago
amic» ! líCtor». encara que vinguin
gla — Urgell, 187. - Oberta, de U
inclosos a les cartes els legslle p«r a quarts de dues ds Is tarda- Ediftd a 1 del msti. 1 ds 4 a 7 de la tarda
ÍS la Universitat.
les respostes.
diumenges, de l l a l del mati.
Biblioteca do l'institut de Fíelolo- Ela
Tots ells compendran que llur pruAqueata Biblioteca és circulant
pi interès ens oullga » no esmerçar gla'Facultat de Medicina), especiaBiblioteca de l'Escola Elemental dat
el temps sinó en el ssrvol del públic litzada en Fisiologia , Biologia t TrebaU (Urgell. 187, Casa BatUÓ). ! qje ens fóra rostertalment Impos- Rir.iuimica, w\s els deies feiners, Especialitat en obres d'ensenyament
deu a una. Dle« festius, de dos
sible sostooir correspondència amb de
tècnic par a obren. Oberta t o u ela
cada sutreorlptor sobre apreciacions quatií d'onze a dt.» auarts d'una.
D Història Natural Al l'Aeadsmls dies feiner», da ais a trull dss vescircumstancials de pclltlca o de conOs Ciències 1 Arts: • . ".ala deis ge- pre.
ducta
De l'Associadó de la Premsa Dàrla
tudle. a
Això no vol dir. psw, que no
Arüs. — Oberts de deu a una del (Canuda, 18): Ds els a nou del vesSirraïm totss is* indicacions que SIH mati, l da eet a nou dol vespre. Pa* pre
puguin ésser fetes bmb esperit ps. setg de Sant Joan. 26, principal.
D'Història Natural de la Unlver*
trtótic 1 quo no aprofitem, reconeBiblioteca de la Cambra de Comarí lat: Edifici de la UuUareUat.
guts, les suguesiions que •igma uuit i Navegació. — Oberta els dies feiners.
De ia catedral: Plaga ds la Cate<i (fòs quarts dè deu a una. 1 ds dral
do*; quarts de qustre a vuit; els diu—Especial de Putologla Vegetal dsà
mences, de deu a uns.
Consell de Foment. (Aragó, • O n e r ·
l>eis Museus Arosttos (SflbMtal ds 117, principal). Públic lot» els dies
Arims. i
i Art): OUkrta de les deu lel mati e fataers, d* dau a ona 1 d* quatM •
la una da la tarda. Museu Arqueolfr mant també es pot visitar ale d Ma
festius.
Provincial Arqueològic. — Obert da I gle: Palau Reial del Paro.
Episcopal: Palau Episcopal. Duo**
les onze del mati » I» una de la tarcentre Excunlonteta d* Cstsluaya
da: Capella Os S&uift Àgata. Plaça Asanrer asl Paradís). — Oberts ds sia a una del matí.
de U tards » dos quart* de nou dol
Dei Halai Peuiinonl: Palau de m
dal Rel.
IH DU lacta
MualOioali Obert de les deu dsl ma vespre.
De u (inlTsrsttat: F.dl&ol «e to UMBiblioteca eapaclaiiUada as tom»
II a la una ds U tard» I da lee qua
rlae tèxtils. Escola d'UdúMrlet T e »
tre a ise set ds la tarda: Casa ria la versMaà
Uls
da la UDivorsitat Industrial (lArBlbllotsea pública de Sant Andreu
ClutatD'Arqultectura: Escola d'Arquiteotu- de Palomar (Santa Marta, 18 I Üü)- gell. 187). oberta, de dau m dot»»
Oliurta de les vuit a les «ku dsl va» barvei de prósteo.
ca - Segon píe de la UnlvereUav
— institut de Cullura I Biblioteca
Arliatla 1 AraueolOgle de Baroet»
Museu Peila(ò«to de Ciències Naturals de L Soler Pujol.—Plaça Real. I Popular de Ja Dona. — Du les deu ^ •a — Ckhttt de Iss rou dei tnatl a Ü
| dos quarts d'una de' moti, d« les une de la tardo.
•tttOMO 1%

Ht dos «UÍUUJ ds deu dsl man u dos
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LIN1A
B rapar •Iníacta Isabel» a VHn
El «Barcelona» sortí de l'Havana «1
]S del correot caip a la Península.
El «CMlz» a Barcekjna, d'on sortir*
«1 26 del corrent cap a Santiago de
Cuba, Havana 1 Matarizas.
B tCatalina» a Baxceaona. d'on «orMrft «d dia 23 cap a Santos. Montevideo i Boenos Aires.
ET «Conde Wiftedo» a Galveston.
EI «Bafaoes» a Buenos Aires.

MOVIMENT DEL PONT

DU H
TA

TXET-L? EVTTATS

Vapor espanyol <Rcy Jaime TT», de Mai*,
amb càneca genetal i 9* pUMtscrs.
Vapor oapanyol «Cabo Roca», de Santander, amb càrrega general 1 us passatger.
Vapor norueg «Sidgaa», de Cardlff, amb
wrbo.
Vapor espanyol «Maria Dolores», de la
mtr, amb peix.
Vapor belga cDamubier», de Corunya, amb
càrrega general.
Vapor espanyol «A. de Satrtstegui», de
Avilés, amb carbó
Vapor belga «Adour», de Cartagena, amb
càrrega general.
Vapor espanyol «Tiflia», de Fort Arthnr,
amb petroli.
Vapor noroeg «Boín»», de Newcasfle. amb
carbó.
Vapor Italià «DonUcttl», de Pinme, aab
i.irrpga general i 7 passatgera.
Vapor alemany «Cartagena», de Falemto,
nmb càrrega general.
Vnpor espanyol «Vicente l« Boda», de
Valencià, amb càrrega general i (so passatgera.
Vapor espanyol «Almaxora», de Castelló,
amb càrrega general.
Vapor alemany «Portofino», de Hamburg,
amb càrrega general.
Vapor espanyol «La Guardia», de Marsella,
amb càrrega general.
Vapor espanyol «Rey Jaime 1», de Palma,
•mb càrrega general i IJS passatger»
Vapor italià «Ester», ce Bena, amb carbó.
Vapor americà «West C he tac •. de Tampa,
amb càrrega general.
VAIXELLS DESPATXAT»
Vapor espanyol «Cabo La Plata», amb
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Veoes-. de Bulgària, de U a 45 pessetes els 100 quilos; de Navarra, a
W; de Calaf, de 51 a 53; de MAiaga
rodones velles a 36'50 i noves a 37'50;
de Màlnga Cantelludes, de 45 a 46
Ordi d'Extremadura nou, de 29'50
a 30 pessetes els 100 quilos; d'Ala,
oant nova, de 29'50 a 30.
Faves Extremadura nove». de 41*50
a 42'50 pessetes els 100 quilos.
Faivons de Sevilla noiïs, de 40 a 45
pessetes els 100 quilos; de Xereç nous.
de 40'50 a 41.
Moneec: del Plaía disponible vell.
de 30 a 30*30 pessetes els 100 quilos;
del Plata (ti4>onible nou. de 31*25 a
31*50; del Plata disponible d'apost
nou, de 25'25 a 25'75 oaf; M Plató
disponibl* de setembre nou. a 25'75
caf; Yellow American 2, disponible,
de 31*50 a 32'50.
Mill de Ja oomarca, de 45 a 48 pessetes els 100 quilos.
Erps del país, de 46 a 47 pessetes
els 100 quilos.
Llavor de íànem d» Vesfranger, a
58 pesseles els 100 quilos.
Cigrons: d'Andalusia blancs, de 46
a 90 pessetes eW 100 quilos segons
número: d'Andalusia pejons. de 80 a
95 pessetes segons número; d'Andalusia alfamats, de 70 a 110 .lessil·i»
segons número; moruns número 30,
de 58 a 60; moruns núimero 29. de 61
a 63; moruns número 28, de 42 a 44
pes seies.
Mongetes: Vailí-ncia Pinet noves, de
00 a 00 pessetes els 100 quilos: nuïnquilina noves, de 00 a 00. tranquillon noves, de 00 a 00: de Castella
velles, de 113 a 116; de la comarca,
de 90 a 93: <Je Mallorca, de 87 a 89
pessetes; de Cralatz velles, de 66
a 68; del Danubi, collita de 1921. de
41 a 42; de Xtle. collita de 1980. a
28 pessetes
Fesolets: estrangers, de 63 a 65 pessetes els 100 quilos; de Castella, a 65.
Llenties.' de 105 a 130 pessetes els
100 quilos.
Guixes, de 40 a 43 pessetes els 100
quilos
Nota — Els preus s'entenen sense
drets de ionsums, posada la mercaderia sobre els carros, per compte
del venedor, llevat dels preus caf
ZENO. PLOM, ALB Al ALDE, MINI,
ESTANY
Dia 22 de setembre de 1923.
Els preus que regeixen són els «e
güents:

càrrega general, cap a Bilbao I escales.
VAIXELLS SORTIT»
Vapor espanyol «Calalina». amb càrrega
general, cap a Bueno» Aires i escales.
Vapor espanyol «Monte Toro», amb càrrega genera], cap a Alacant.
Vapor espanyol «Canalejaa», amb càrrega
general, cap a Valenç a
Vaoer espanyol «Cullera», amb càrrega
general, cap a Gandia i escales.
Vapor espanyol «S Giner», en llast, cap •
València.
Vapor espanyol «Fiu», amb el aen equip,
cap a la mar.
Vapor espanyol «Cabo La Plata», amb càrPessetes
rega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol «Rey Jaime 11», amb càren
rega general, cap a MahA
quilos
Vapor espanyol «Rey Jaime 1», aab càrrega general,
cap
a
Palma.
Z'ne-.
En
lingots
de
primera
MEROAT DE BARCELONA

IOO

fosa
160
Dia 22 de setembre de 1923.
En lingots refinats . . . .
190
215
Cotització oficial dels preus cor- Xapes número 5
205
rents de rereals i altres articles fa- Xapes número 6.
195
cilitada per la Junta Sindical del Xapes número 7
Col·legi d'Agents de Canvi 1 Bona Xapes ni)ineros 8, 9. 10. 11, 12
13. 14, 16. 18. 20, 22 i 24. . . 180
de la Placa de Barcalona:
Blat candeal de Casttfle, de 40'50 a Planxes ondulades números 13
1 14
180
43 pessetes els 100 quilos sobre vagó
Planxes per a setinar paper. . í l ï
d'origen.
Blat de la Manxa Candeal, de ;r..o Planxes per « calderes de vapor
190
a 42 pessetes els 100 qulloe «obre vagó
d'origen.
| Discos 1 tires (per a gibrells. .258
245
Blat d'Extremadura blanquet, d^ 37 Claus de zcoc
n 39 pessetes els 100 quilos sobre [ Zencs amb especial per a piles
vagó d'origen.
Léclanché. . '
265
Blat d'Extremadura Crucher, a Pl9m : Tubs de plom pur de í
millmetre a endavant. . . .
120
a 38'fl0 pesetes els 100 quilos sobre vaTuibs de plora pur de 10 mfxa.
gó d'origen.
2. 2 i 1/2. 3 i 4 m'jn
120
Promedi dtl preu del blat de CasPlanxa de pjom pur dè 1, 1 i 1/8,
tella, a 41*65 pessetes els 100 quilos.
8 m/m
185
Farines: Elaboració per cillndrss:
Extra blanca número 1, de 63 a 67 Jíím: Pijr de plem en ibatrils de
50 quilos net
1S5
pessetes els 100 quilos; superílna
blanca número 2. a 60; Entera,, de Pur de plom en barrils de 100
6i a 62'50; segones, a 36'50; tercequilos net.
135
res, a Sl'SO; quartes, a 30; extra Tor- Pur de plom en barrils de 200
ra número 1, de 80 a 135; segones,
quilos net
135
de 3.V80 a 36; terceres, de 30 a 30 25; Albayalde pur
160
quartes, de S»1» a 30.
Estany.'
900
Arròs: Benllocb zero. de 55 a 56
ADOBS
pessetes els 100 quilos; Benllooh floDia 22 de setembre de 1923.
ret. de 58 a 59; Bénlloch selecte, de
60 a 61; Benllocb matisat, de 59 a (Informació de la casa J. Eeplnàe,
60; bomba pur corrent, ric 95 a 105;
de Barcelona)
bomba pur superior, do 113 a 121.
Superío&fat d'op dc 18/20 d'àcid fosCarrofes; do Vínaroi; veile» a I9'64 fòrií i mig de niírògeu. a 15 j-ess^1 ruive* a 21'42 p^sseWs eJs 100 quilos; les els 100 quilo».
roges velles a 17116 I noves a 19'04;
SuperfOsfai de calc de WltD p<r 100
«le Mallorca, al.V47 :d'Iibissa, « 15'47; d'àcidf osforic soluble, a 12 25 pessedf T.-irr.icona velles a iO'Sa" i noveh tes els ino quile».
a i ï ' t i ; de València, a 20'23: de Xi
Superfo&fat de calç de 16/18 per 100
pre. a 23*21; de Portugal, a 19 04; de d'àcid fosforli- soluble, a U'SO pessetes
Gandia, a 21*4?
M t> els ioo qulloï '
enpiilles, df segonet, a 5'7i pi^so • «apartee'at de calç da 13/15 per 100
U's els 100 litres; de segonet, « n i - dacld fosfòrlc soluble, a 9'25 peSset, de segon I. menut, a 7'1R.
tes els 100 qull*s
Esr.aliolfl de Sevilla, a 60 pessetes
Sulfat d'anionlac de 20/21 per 100 de
els 100 quilos; estrangera, de Vi a nitrogen, a 55 •pessetes els 160 quilos
57 pessetes.
Nitrat de so*à dé 15/16 per 100 de
Civada d'Extremadura nova. d« 30'50 ' nltrègen, a 44'M) pessetes els 100 qui31 pessetfe els ton quilos; de TArgen- los.
üna disponible, de ?9'!W a 9h'50: de
Sulfat de potassa de 90/92 per 106.
AndaluaiA nova rola. d* 30'00 a 30'M. ; equivalen a 49'M pcUaaa pur*, a 38
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pessetes els 10t> quilos.
Clavells tsepècles. — Classe supeClorur de potassa de 80/% per 100, rior, a 980 pessetes els 100 quilos
equivalem a SQ/5).d4 Aotastà pura. a
Destillats, a 585 pessetes.
30 pessetes els 100 quilos.
Aquests preus s'entenen per quilo
M i • ' i ortrinicà còrnia natural net i drets de Duana, pagats.
de 10/11 per 100 de nitrtgen 1 1/3 d'àBACALLÀ
cid foslòric, à 40 pessetes els 100 quilo*.
Dia 22 dc setembre de 1923.
iNltroglna Sànt Jórdi. 8/10 per 100
Aquesta setmana no hi han hagut
d<> nlt^ògsn. a 35 ^èssetes els 100 noves arribada».
quilós
'
Per al consum es cotitzen els sePreductt forfatat SaBt Jordi, a 60 güents preu»; .
pessetes els 100 quileà
Bacallà d.Tslàndia superior, a 76
pessetes els 40 quilos.
Bacallà d'Islàndia de primera, a 68
Sofre éaOt Jórdt M/100 ^er 100. a
pessetes éls 40 quilos.
]2'50 pessetos çls 40 quilo».
Sofre "Sant 3orÍ\ ex'rí fi 98/100 per Bacallà llibre de primera, a 72 pes100. a 14 pessetes el sac d« 40 Quilos. setes els 40 quilos
•Soíre iprectpltat (iris), a 7 pessetes
Bacallà llibre de segona, a 62 pesel sac df 40 quilos
setes els 40 quilos.
Sofre sublimAj (flor), a 19 pessetes
Peixopalo, a 76 pessetes els 40 quiel ,sac de 50 quilos.
los.
. Sofre dé tefròs, a 28 pessetes els 100
Tripes de bacallà, a 350 pessetes
quilos.
els 40 quilos.
Sofre en canó, a 45 pessetes els 100
FRUITES I LLEGUMS DEL PAIS
quilos.
Dia 22 de setembre de 1923.
COLONIALS
(Informació de la casa Miquel Valls
Dia 22 de setembre de 1923.
i Salvadó) i
Sucres. — Sense arribades n l variaAlls cappares. a 42 pessetes la dotció sensible nr Als preus.
zena de fores.
Sembla que el Govern, per a limi
Ametnies amb closca molla, a 120
tar Ui pujar motiwid.·i per l'aranzel pessetes els 100 quilos; idem amb
Alevat qüe regia darrerament, el re- closca forta, a 40; Mem en gra Es
baixarà d'una mnner* qme. deixant peranía de primera, a 310: idera en
la degiidij proteoi'ló a la Indústria, gra Esperança de'Wgona, a 300; idem
no sigui infranquejable, amb la qual en gra Uarguela. a 340; idem en gra
rosa s'acopsegulría augmentar cl» in- de MallTca escollida, a 290; idem
gressos dç Duana i obtenir els preus en gra dc MaJlorca propietari sense
assequible^ sèfise pertorbar el iriovl- trossos, a 270.
ment comercial del pafs.
Escalola de Sevilla, a 65 pessetes
Pódem Indicar per al íonsum la els 100 quilos; de Mazagan. a 55; Al
segi'iént cotització:
hucemes. a 85.
Terciat-. dé 183 a W pessetas
Mongetes blanque» del Prat, a 95
Mel, de, 1(9 a 170 pessetes els 100 pessetes els 100 quilos; de Mallorca,
quilos.
a 00.
Cenlrifugà de rertiolatxa, de 178 a
Mongetes de color d'Odessa, a 00
180 pessc'es.
pessetes els 100 quilos.
Quebrat filar, de 185 a 187 pessetes.
Mataíaluga en g n de Castella, a
Blanquets, dç 208 a 210 pessetes.
250 pessetes els 100 quilos; de la
Oranetv superiors. 4e 210 a 212 pes- Manxa,, a 240 pessetes.
setes.
Veces de Sevilla; a- 40 pessetes els
Blancs de primera fermats. de 212 100 quilos.
a 214r
Fesolets dc Santa Coloma.-«-125 pesTerròs P. G d'Aragó, de 412 a 2 15 setes els 100 quilos.
pessetes.
Arròs bomba floret. * 115 pessetes
Terrós P. 6. d^ndalusia. de 218 a els 100 q-uilos; bomba Número 12. a
220 pessflès. ;
IM; bomba número 5.. a 105; bomba
Pilons, de 214 a 216 pessetes
estpeclal extra, a 120; amonquili número 2. a 62; selecte, a 65; glac*
Tallal. d* 225 a- 230 pessetes.
Cafès. — Ultra élt canvi» nits que (mçtf), a 65; mejiudet, a 50; íarina
regeixen, una nova puja en els punts d'arròs, a 55.
d'orlfron ha consolidat la fermesa de
Avellanes: negreta escollida, a 72
preus que regèixen en el nostre mer- pessetes ois 100 quilos; en gra de
oat, on per t l consum ele' preus són primera, a 260.
els següents:
acauets. pedals, a 80 pessetes els
Moka legítim, de 610 a 6}0 pessetes 100 quilos; tres grans de primera, a
els 100 qul]0S.
115; dos grans blancs de primera, a
Seml Moka Harrar I aifrieans, de IOT i>essetea
590 a 606 pessetes.
Llavor de cànem, a 60 pessetes els
Puerto Blco earacolille, de 635 a 645 100 quilos.
pessetes.
Xufles garbellades, a 135 pessetes
Puerto Rice Yauc espècia", d.1 63.1 els 100 quilos.
Dàtils Hallawae de primera, a 120
a 04.; pessíU'i
i'*".»'to Rico Yai'.O srTéri .r. <lç 6i:> pessetes els 100 quilo».
a 515 pet*et«s.
Llentie», a 140 pessetes el« 100 quiPtierto Rico Hiscnd». de 5Ç0 a 570 los.
pesjete».
Llenties, a 125 pessetes els 100 quiCaracas desceretat i elmilars. de 100 qullof.
565 a 575 pessetes.
Cignon* del »auc ndmero 30, a 180
Trllla'-s extrg, de 535 a 545 pe^se- pessetes els 100 qudos; Xerec número 0, a 190; X<r«ç núúmero l , a lk5;
te».
Puértó Cabello j coffçnts. de 525 a Xtrei; número 2, a J15; Xereç número 3, a 100; Mazagan números 28-29.
a US pessftíes.
a 66 pessete».
Palembarng, de 490 « soo pessutee.
Nous escollide». a HO pe»»ete* els
p^silles, de 465 a 175 pessetes.
100 quilos; colllter. a 105.
Pésftetes els 100 quilos.
pandes Boyaux, a 19 pessetes els
Oaoau». — Sesueixeii .irnb' poca va
ruii f i (|1» preus i no -'n ni rt'gistirit 10 quilos.'
a'ribadép durant la seirn.tua ça^sadi).
MERCAT D'OLIS
F.ls preu» per a Iconsum són:
Dia 22 de setembre de 1923.
Guayaquiíl Arriba. 1e •1>) * 120 pesGremlall de Negociants
tes els ÍÒO quilos.
d'Oli de Barcelona)
Guayaquil Balao. de 395 a 400 pes011 d oliva
setes.
Fernando Póo de prim-·rji de 330 a
Corrent bo (46 duros cairga). a 200
a 3^0 pessetes.
pessetes els 100 quilos.
Corrent superior (47 duros carga), a
Fernando Póo de segona, ds 315 a
204'34 pèssetés els 100 quilos.
325 pessetes.
Classe llna (55 duros caTgí). a 239·13
Fen^mdo Póo dç tercera, de :!ü9 a
pessetes els 100 quilos.
310 ipóssetes.
rjasse fina extra (63 duros carga),
Kenwindo Póo <Je quarta, de -285 a
a 273'!»l pessetes els 100 f^ltlos.
29.'. pessetes
Lç persistència en tílça als merCaracas de primer8 de 510 a 540
cats d'origen, fils qt^als es mantenen
ptssetee
Cflracas de ségonj, de tóo a 430 mpb preus sostlnguU». degut a Teecassa existència I a estar encara
pe.·seteà
Canyelles, -re Qeitan extra, a 820 lluny l'època de la collit», ha moti
vat alça en els preus de venda a la
Ceilan núme^é l . a "-0 p·»8«te8.
plaça
CeíHan nutnare 2, a 700 péssteès.
OH de pinytUt
Ceilan número 3, a 680 pelsates.
Ceilan mimera f a 665 pesseteA.
pe color verd de pnqxira. de 104'34
Xm*.
« v i . pessetes.
a lOSW pesséte» els 100 ouilo».
j
Ra sures de GMan, a 450 pessetee.
Groc de primera, de 122 a 126 pesPobre*. — Singàpere blanc, a 7|n setes els 100 qijllos.
pesseta».
Groc de segona, de 108'69 i 113'0t
Singapur negre, a 640 pestetós.
pe&sétes els 100 qullé».
Penang 1 TMlleherrt. a 630 pèsse(Sénse envasos.)
Mercat estacionat amb poques «xtatM
TabM«. o lam^lca, a &M p—Mtóe.
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Blanc (amb envàs), a 160 pe»»*"»
«Is 100 qulios.
Cochln, a 210 pessetes el» 100 quilos.
J
Palma, a 190.
Preus sostinguts
Oli de lllnosa
Cru. a 185 pessetes «Is 100 quilo»
Cuit. a 193-pessetes els 100 fpjilo»
Incolor, a 215 pessetes el» 100 qui*
lo«
En caixes, vuit. pessete» més ai» W
quljo».
Sense variació en els preu».
—r
OH de cacauet
Corrent industrial (amto envàs). •
175 pessetes els 100 quilos.'
Refinat cómestilble (sense ehvà«). •
185 pesseta» els 100 quilos.
Preus sottlnguts amb tendímeia •
alça.
Arribados de la setmana
Han arribat a l'estació del Morre*
4 vagonü d'oli andalús i 9 vagon»
d'oli del pals.
Han quedat a Testacio dos vagons
d'oll.
Per mar han arribat 51 vagon* d'Oli andalús. .
MERCAT VINÍCOLA DE BARCELONA
Dia 22 de setembre de 10*?
(Informació facilitada per TAssoclsclé
de Magatzemistes i Exportador» d*
vins de Barcelona.)
;
Preus per grau i hectolitre i mercaderia posada al celler del colliter:
Penedès: blanc, a l'50 pessMea; negre, s l'IO pessetwe.
Camp de Tarragona: blanc, a l'W
pessetes; negre, a 150 pessete»
Conca de Barberà: balnc, a l'IO
pessetes; nagre, a 125 pewete».
Priorat: negre, a r75 peesetea.
Vilanova i Gefltrú: negre, a l'40 pessetes." • •• •
.'«••»'. .-. • .
Igualada: negre, a 1*30 posseïes- '
. Martorell; blanc, a I'75 pesseta».
Manxa: blanc, a r.36 i>esseies
Alacant; negre, a 2 pesaetee '.
Mfstelà blanca, a ?SJ pesseta».
Mlslela negra, a 2'40 pessetes.
Moscalell, a 3 60 pessetes.
Preus sostinguts.
(Prohitiida la reproducció »! no »'«<•
menta la procedència.)
HORTALISSES I FRUITES
Dia 22 de setembre de 1923
(Informació Matutano)
A11S de primera, de 44 a 48 pessetes la dotzçna de fores, de segona, d*
36 a 40
..
Ceves de Figueres, de .15. a 17 pe»**tes els 100 quilo»
Patates del bufè. de 22 a 23 pessetes els 100 quilos; Ídem de bolado.
de 26 a 28.
Raïm de Valènoia, de 8 a 11 pessetes els 10 quilos; de Vtloniwa^l'
rena. de 4 a 5; plcapoll d'el paíe, à*
4 a 5.
Pèsols del país, de 20 a 22 pessetes els 10 quilos.
Mongetes tendres, de 7 a 9 pe»s«. tes els 10 quilos.
Bonlat de Mallorca, de 20 a 31 pessetes els 100 quijo».
Tomàtec* del pals, de 1*50 a 3 pe»; seies elg 10 quilos.
Peres d'Aragó, de 14 a 16 pessete»
els 10 quilos.
Pomes d'Aragó, de 6 a 8 pessete»
el» 10 quilos.
Préssecs, de 10 a 16 peesetes els
quilo;.
Col» de València, de 3 a 4 pess»te» la dotzena.
Alverglnie». de 6 a 7 pessetes «
centenar. Magranes, de 12 a 15 pessete» •<
centenar.
IJlmones, de 6 a 6 pessetes «í centenar.
Ensiams, de 1 a 1*25 pessebes la dotzena
Plàtans, de 1*30 a 1*60 pessete» I *
dolzenn
Melons de València, de 10 a 12 pe»getés la dotzena.
MEROAT DE GIRONA
Dia 22 de setembre de l*2*
Blat. de 45 a 46 pessetes els 100 quilos.
Me»taU. d«. 31 a 32 pessetes «»
100 quüós.
Ordí. a 31 pessetes «Is 100 quijo»;
Civada, de 30*50 a 32 pesetós els W
quilos.
'
MOPesc. de 34 a 36 pessetes els I " "
quilo».
Fesols, de 100 a 110 pessetes els l"0
quilos; fesols menuts, de 108 a tt*-.
Fruites, de 85 a 106 pesseta al» ^
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T·r··r I Quart
Ul·ffr·au t·t·gt·mm

Dhttonlble .

18.66

00.00

18.61

00.00

Qwwr . ...
•Urç.

15.46
15.20
14.95
14.63
16.14

15.67
15.45

15.66
15.37
15.11
14.68
16.31

00.00
00.00
00. Q0
00.00
00.00

Otlulbre.

Ijexaodrla

Ootubra Do··mbr·t

31.20
Movambr*
3B.46
S·kelJ·rMI·

^utur* AtòiMunl
•

N.
N:
N.

35.35

Octubre. , . .
Desembre , -, ,

Nbre.
Gener

17.45
17.60

00.00
00.00

•bite·B· • « • !

30.10

00.00

00.00

28^
28.43
2S.30
29.38
28.98

28.41
2a3i
00.00
2P.35
28.84

23.34
23.28
UÜ.00
29.20
28.82

Okilaaml mrai

Novs O r l e a n »

TJLBOA
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

TkBMk Obrlmam TAMCA
•BtMtM

36.00

VMea ••l·ri·t
^ÍSPOnlJH». i .
PWurt:
S«ner . . . . .

Jumel

1 així. sl a «ada pam d» nostra
estimada barriada fém v- \y . aquesta alegna d« fesu taajur. quan vjhgul el foraster « com(>àrtir el nosgoig. ifp farà mes cabal que
TANCA l.itreBarceloneta,
que é» una barriada
se ni Illa i tníbal&dora, <;* laihb^ uhfi
00.00
barriada simpàtlvà 1 riallera com unà
donzelleta de quinre ahys.

0(J.OO

00 00
CO.00
Oü.OO

• •com U U e f — T.

29.00

00.00

00.00

00.00

Gener

28.22
28.08
27.87
».E0
28.45

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00

00.00

•

.

Octubre . ,
Desembre ,

00.00

00.00

LO.OO

CO.UJ

Barcelona. 24 de setembre d* 1923

< aFves, de 43 a 45 pessetes els 100

quilo».

••

•-

d'esqueira .i Ue dieta, Il·lucclgnetlns
tots sense ç»iraiiieni> J» classes ni
tendèheies. t'adreç^ a vosalire* per
convldar-vos tots a la regada u fer
festa i penjuè .1 M tatfiw cadascú
particularment cohin^aeixi a enaltir
i donar rellfu a la t«lta niagtia de
la' barceloneta
Nò hem d'èKatitttai- res eh pquesta
festa de po^ulaf »omunilat i fraternitat; ens hem 4« llançar al carrer.
cplh vulgarment dletb. perqúè la ho?tra casa' i èl nostíe «ineí estiguin
radl^ults de llums 1 de gàtian^es, + encara mès, hem U9 J . r .: v v, lu
força vida amb músiques i rialle*.
què és al*i coih la farem esclatar
aihb mès ufenia que mai aquesta
bella prlniavera q^e cafla any ehs
ob^a el coí a l«í Jol» l » l'esperança. .

00.00
00.00

Otoponibla.

fe: :

Pàg.

13. — Dimarts, .35 de setemSre de 1923-

cadors I pel.xuteií, calafats l mari-

B a r c e l o n a ners, treballador» i burgeíos. honw»

d e
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TELEGRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
Llverpool
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setes el parell;»pollastres, de 8 a 10
pessetes el parell: conills! de 8 a lo
pessetes el parell; ànecs, de 10 a 13
pessetes el parell; oques, de 9 a 10
pessetes una; ous, a 3 pessetes la
dotzena; 30 dotzenes d'ous, .a 95
pessetes.
Fruites. — Mercat assortit, però cares.
Verdures i hortalisses, -r Bona provisió 1 en baixà, sfgons vuriètats.
Pganter. — Mwlla-oftrta. i més aviat
en baixa.
Bor»a concurrència en totes les seccions, especialment en les de grans i
avlrain. .
•

Cigrons, de 110 a aíO p-isseles els
1W qujlos.
Farina de blat, de 59 a 69 pessetes
•li ÍW ipulo».
Llana blanca, a 220 pessetes els 100
qtlilost Uana negra, a 215.
Arros, de Cú a 110 pesele» ela luo
quilo».
, , ;
Garrofes, de 2Q a 22 pessetes els 100
quilos
'
'
Palla, de 13 a 14 pessetes els 100
quilçls.
Patates, de 2Í a 25 pessetes els 100
qvtio·.
•OUa, de.200 a 250 pessetes eds 100
quilos.
Vins. de 40 a 45 pessetes els 100
qoilq».
|
Festes Majors
Formatger a 10 pessetes el *iullo.
Carbó vegetal, de 2S'50 a 30 pesseWs els 100 quUo«. > ': f •
Sucre, tie 1"95 u 275 pessetes el
A LA BARCELONETA
quilo.
'Ei Comitè Je Festa Major d'e la
.Mill, de 60 a 65 pessetes els 100 quiBarceloneta h4 dirigit l'aHocucló selos.
'Panls, de 66 a 69 pessetes els 100 güent:
«Al poble de la Barceloneta:
quilos. •
Salut, veïns de la Barcelonesa, beil
Avellanes, de 75 a 80 pessetes els reconet' de món assolellat i pdàc'íd
JOO. quilo». .
voreta el mar.
Bestiar. — Vaques,.de 300 a 850 pes.£1 Comitè de Fe.41a Major us sa.setes una; bous, de 300 a 850 pesse- luda cordlalmfent al mateix temps
tes un
que us convld| a esplaiar-vo». a fer
Aviram: — Gallines, de 7'S0 a 12 fesia; a fer Fèsta major ara que el
pessetes; potlastres, de 3 a 7.'J0 pes- setembre.è.s ^rrtbat i e'unansa la dias^tes; conills. cl« 3 à 5'50, pessetes; da que la BarceAuneta; rendint tribut
oüs. w yÜO Í '50 pessetes la dot- a la tradició, honri 1 festegi soleninlalment a son arcangi>lic tatró Sant
zena. . .
Miquel. .
MERCAT OE FIGUERES
De cada any sabem els bapeeloneiius
que el setembre arriba • la nostra
. •. .
Dia 20 de setembre.
benvolugud'a. barriada com una xioSègol, de 22,50 a 25 pessetes l'íiecto- va primavera, com una primavera
exuberant de vida 1 de goig. perquè
•'íltre.
'
Blat de primera, de 31£> a :~ M ós en aquest bell nius de setembre
quan velem per encant, florir pels
pe»»etes l'hectolltre
Ordi, de n'SO a W H pessetes i'bec- nostres carrers i places un bell esclat de banderoles 1 coloraines, llutuinre. •
músiques 1 rialles que en»
Civada, de 12'5(? a 13'75 pessetes minàries,
fan curullar el cor d'e joia i felicitat.
l·liectolMre. <
Hivern vist. per això. amb dolor
Mongetes, de 68'75 « 75 pessetes
i recanyu. com passaven aquests úlllíedlolltre.
aFves, de 25 a 26*25 pessetes l'bec- tims anys sense que la Barceloneta
ceflebrés la Festa major, amb aquetolltre.
Veces, de 35 a J(i pessetes t'tiec- lla solemnitat 1 pompa que quan ella
vol celebra. D'aixó no en donarem
tolltre.
Ogrons, de «7·50 a 7375 pessetes mal la culpa a's hoiuats u-tv ••. .nuw.
ans al conïrani, sempre (Indrem
l'hec tòlitre.
Patates, de 22 a 23 pessetes el quin- per enaltir-los la conducta d'aleshores quan les lluites socials els lenla
ta -mtortcAJJs. de 1 a 2'50 pessetes «1 forc. flagellat l'etíperit.
Ceves, de 0'25 a 075 pessetes e] for
Avui. aquelles lluites , que eren el
t de 3 a 4 pessetes el quinta.
fantasma de l'obrer honrat, són quaUterda. de 8 a 8'25 pessetes el quljrtà si ejülnglde». 1 la Barceloneta. emlCivada granada, de 3'50 a 4 pes noniaiieiit obrera, tonia a treballar ia
• b-t"b ei quinta.
produir. Per a'ixó enguany ès un alItre «i 'éaM: i íJhJi&jiy que «mpeny l'ac
Palla, a 3 pessetes el qulntA.
v olis. de.l85'S0 a 19375 pessetes luaoló de* f^wnitè de festa major, que
.pet « vO a
loiu d-n ....-i Jeia i sinl'hec WUtre
- AYiram — uailnes, de 15 • 18 pes- ceritat s'adreça a tuts vosaltres-' pes-

1; •;:»•. »

IJIOW

Barceloneta. senrnbre de 1982
Comitè honorari. - Reverend Nicolau Casaràmonn. rector d'aquesta
parròquia; Marti Matons, tifièhl d'alcaldé del districte: Josep Tríus, regidor de la barriaàa; Jusep XyxeU,
director de la Junta d'Obre^ del Port
Coihitè executiu. — Presl^nl» Francesc Buscà; Vlcè-presldent. Jlamon Gapera; séçreUrl, Gaspar Gafclií; caixer, Josep Ffau; vocals, Joftn Ouincoces i Ratavn Cpstells.
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B I B L I O T E C A LITÈRARIA Les millors obres dels autors catalar»
• 1
1
i les obres més famoses de les litera
ttires estrangeres traíuídes pels nostres més il·lustres contemporani».
Obres publicades durant l a n y
PRUDENCI

E L

M E U

1923

BERTRANA

A M I C

P E L L I N I

Recull dç novçl·les inèdites del lort prosista que l'any passat obtenia el premi
• Concepció Rabell' als Jocs Florals de Barcelona, per la seva obra E L S HEROIS, publicada també per l'EDlTORIAL CATALANA.
S H A K E S P E A R E

R O M E U

I

J Ü L I E T A

Traducció en vers per H a g i Morera 1 Oalicla.
L'obra de la passió amorosa, de l'immortal dramaturg, incorporada deiinitlvament al català.
Mme.

L a

de L A F A Y E T T E

P r i n c e s a

d e

C l è v e s

Traducció de Rafel Marquina.
La famosa novel·la femenina del <gran segle francès exigia l'estil clar
elefant amb què l'ha nostrada l'excel·lent cronista traductor.
J O N A T H A N

V i a t g e s

S W I F T

d e

G u l l í v e r

Traducció directa de l'anglès per J . F a r r a n Mayoral
Els meravellosos viatges que encisaren a tantes generacions infantfvoles
i foren sempre ensenyament per a les persones grans, han estat traduïts ara al
català sensè mutilacions ni reduccions que els enxiquien.
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Selecció de Carlet Klba
Sovint la crítiça es queixa que les noves generacions no llegeixen els poetes
Comissió de festf». *- President, Ramon Castell*; secretari. , Ramon Fi- que donaren el major impuls a In nostra renaixença. Ea que estan en part exguehola; vocals. Amoni Puertas, Àn- haurides les edicions completes de llurs obres, i manquen, per altra banda, verigel 1 Aznar. Àngel MagrilU. Ramon tables amples antologies. Per la tria que ha fet amb tot amor l'erudit seleccionador podrà el lector d'avui penetrar en l'esperit del diví Verdaguer.
Cl(j.?as .i' M^iu»' S''1'1»
. .
Comissió de cuituia. — piesident,
LMvssèn Niçolau Caíaramoho. pvre.;
RUDYARD KIPLINQ
secretari. Josep Ribas; Veeals, Josep
Romaní, Jesep Figanila i Jeaquitp E L
L L I B R E
D E
L A
J U N G L A
Barrçso.
(II volum)
Traducció directade l'anglès per Marian Manant
'Çomissiò de fesies i revaudaçió. -Pocs llibres han tingut tant èxit en català com el primer volum d'aquesta
President, Caspel' üàrcla; secretari,
Josep Frau; vftcàls. Ramon ftiefa. obra, coronada ambçl premi Nobel,en la qual es conten les punyents aventures
de Mowgli. El finíssim poeta què en traduí la primera part, completa ara la seva
Jaume Dürany l Joaft Qulncoces
tasca amb la meravellosa continuació.
Nota: El Coiiiit* desautorlUu a tot
individu que recaudl qüantifats pels
eitàbliniehts de la barriada. Sempre
P e r p u b l i c a r d u r a n t l ' a n y 1923
«jue no_ sigui un dels eíihehtats.»
M. C O S T A 1 L L O B E R A

P o e s i e s

Cultura

s e l e c t e s

Una selecció de l'obra lírica, del gran poeta mallorquí, per a posar a l'abast
pe tothom.

A L E X A N D R E

MANZONI

El Col·legi d'Advocats fa present a
les persones interessades que el dia
E L S
P R O M E S O S
15 de desembre prox-m flueix el ter(Tros volums)
mini obert a primers de Juliol per a
Traducció de Murla Antònia S a l v à
la presentaolò de le» inetfttu .es dels
L'espiritual poetessa mallorquina ens ha donat una traducció de Manzoni,
que aspirin al «Preipl ^le Lilcenciatiira Duran I Bas., eònSiste'u th i'-itn- digna de la que feu de Mistral, que era valorada com una obra original pròpia.
port dels JI"!- 1 despeses dlil Tltol .de Així s'enriquirà la nostrà llèngua amb l'obra cabdal de la moderna prosa italiana.
Lliceheiat en Dret i Ci··n...«« Socials, ,
que sera adjudicat ï»er upo^ici-ms
L O U 1 S
B E R T R A N D
què se ctlelirarun dintre 4e la segona
quinzena d'aquell meg 1 de owofor·
L A
I N F A N T E S S A
mltai aínb el programa 1 «ondUi.>ua
qu? obreu tn la Secretaria dfe. Col(Segon volum)
legl.
Traducció de Joaquim FelUoena
EI gran interès amb què rebé el públic aquesta apassionant novel·la de la
Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar més la publicació de la segona part.
J O S E P
C A R N E R
A l'Acadèmia del» Sfnts Just 1 Pastor, situada al carter d( Calella. 1,
P O E S I E S
primer (6«iitonada a la irtava Ai\ Regomir.. cl dia prlineh ij'octiii.'i·e co1901 - 1910
mençaran les classes hocturu'-s 1 gra
Els versos del príncep dels nostrea poetes, els que li donaren fama i renotultes per adults 1 menors, i els. de varen amb un lluminós Impuls la nostra lírica, són avui introbables. Llur edició,
dibuix LU ai i al natural.
curosament revisada per l'autor, era una necessitat imperiosa per als gustadors
A petició d'aguns alumnes J'eMa- j de la poesia catalana.
tltran classes d'idlóaies a'e comptabilitat i altres especl·lltals. podent
A L E X A N D R E
P L A N A
Jnscrlure's, els que defitgln asslstirhi. de d08 quarts dè vuit a IPS nou A
r o m b r a de S a n t a M a r i a del M a r
d'e la nit, els dies laborables.
Quatre novel·les d'un barcelonisme essencial, realitzades amb sorprenent
penetració psicològica, que col·locaran cl poeta crític Alexandre Plana entre els
ESTVD1S L'NI^P-R^lTABIti CATA 1 nostres primers prosUtea.
. iLA.NS
Hi ha en préparació traduccions de Daudet, Walter Scott, Ryder
Els Estudis Universitari» catalana
K.èller, Scliiller, etc, reedicions modernit/ades de Ramón Muntaner
donran téuhint el vlnèni cUr»,: è'ls 1 Haggard,
irònica). Joanot Martorell ( Tirant lo Blanch»), Emili Vilanova, etc, i obres
següents ensenjramenis:
1 originals inèdites de Llorenç Riber. Víctor Català. Frudenci Bertrana. Carles
Literatura Catalana, prófíssyr, N'An- Soldevila, E . Martínez Ferrando. Roig Raventós, Josep Pla, etc.
toni Rukló l Lluch ici» dlmaHs. dijous i disSaMel. dè »*t a vuit del
Subscripció aaquestsia volum. I
%
vespre.
a publicar durant l'any 1923: ( ^SSMÍK, 39 »
Dret Civil Català. prefMSor N'An
i tonl Borrell. Els dimarts, dijous i ÜsOmpliu i retalleu aquest butlletí i envieu-lo a VEDITORIAL CATALANA
! sables de sis a *el.
S. A., carreí d'ESíudellers, 10 bis, entresol.
Histotia de Catalunya, professo^ En
; Ferran Valls. Els dilluns, dimecres i
divendres, de set a vuit.
reslden,
El Sr.
Les lliaons es donaran en una sala
carrer .
del vestíbul del Palau dè la GeheraUtst. El curs començatà el dia' vuit se subscriu per l'anu 1923 als dotse i-olums de la Biblioteca Literària, enviant
d'octubre. Les ItjilcKpclons pocíen fer- a tal eftcte l'import de la subscripció o compromeienl-se a satisfer aquest inr
se • la seqretaria dels Estudi» (Bis- oort a la presentació del rebut corresponent.
be. '> o sollU'Itat'-sé direttialhent del
.
di
,
de 1923.
orafessor
*• •
ai(UAtar« del iatMoriptur
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VEU DE CATALUNYA

Dimarts, 25 de setembre Jc ÍÇIT,-

Espectacles

Fxií ÍX*

ïaatre Cstalà
R O H I à '
«tul, dimarts, tarda, a dos quarts
•Se cinc, l nit, a les deu. Grandiós
(•sll <1e la oompo'iyin mlmlcontoallable
RliOLAOSO. única al món «n «on ff*.
nen'. iPrograma especial, oompost
í>rfs oMWtaflfis mlmo-ball'ables, PARIS l»E M T 1 l . \ PütílwV IUKI. \ l \ N (DARI, ecenes Ae la vida japonesa,
y a n mlse en scene. La eminent
HRDUV RtsrrORI. sens rival arpirta.
la gual cantaré el uiés selecte del
aeu extens rspertori, acompanyant-se
a l'arpa, essent ovacionada totes les
Btts. Uabani amb un quadro de
BALLS CLÀSSICS I OE FANTASIA,
erenoió del mestre Molasso. per iot
Cl cos de .ball, compost par 30 FOUUOSES 1 ELEGAuVTS BALUVIUNES,
Es <le*iiatxa a Comptadurla.
—lOcmií, dlmerres, tarda i ott, e^plènd! U programes. — Aviat, gran» estrenea
T e a t r e
T f v o l l
Empresa: Francesc Delgado
Gran Companyia dc ComMla
INTOMA P L \ . N A « M U J DÍAZ
AH ni. itlmarts. nit, a les deu. IL'obra que i * obtingut Pèalt més gran
de broma en ela aoals teatrals.
LA OAOA iU£ SAI.UD

mo-'a cOHecrw)
AMiiM dooiplaU; de ies 3 OBHMAJvES
STURLO. lExit de .broma, ROBBl.NS.
cxototrks. amb Uurs Moklctes còmiques Ovacioni a la troupe 7
RWFl. notables saltadors. Exlt creixent dels 4 UBSSENS. inimitables,
cada dua són admirats. E. P. i.KF.,
i els -i VAjmBTTVS. TífK .VRQ'IIRS.
TliE STaWAYS. C. FQíCTiAOiA. Entíods^s córniq^ics *«Is aplaudits i-orlídnals clowns CERMAKS .FiEBUOMS
MV.VLVS 1 i.LlíiOMli. I3U.YA i KfUVXK.
- Cada 'llUuns, «HJous i dL^abtoi^
loatlnées .'ipc -iuis a pcais «vouOmics. • Dijous qu?
gran esdevénimeut. 3 >QPIX16S.\iLS DEBUTS. 3.
'Pnmcr: TROIPF. l'KRKZOFF. nove
lUniieiii arribais dc Nova York. S*-íwti: I ROrPF, SCT. H E \ . « am·'·ntios
slneeos dc Pequin. Tòrcer: iIX'XOiR,
verttaUle fenomen vocal, artlste prod tecte dc l'Olympia de Paris. — Dcmü, dimarts, a les deu de la nit,
grandiós programa. — Dijous, a dos
quarts do cinc ^ie Ja tarda, raaUnée
infanUl.
£*> despatxa a Comptadurla.

TITTO

E L D O R A D O
Oran companyia de sarsuela de

JQÀN VKA

n tarda, E L XISO ilHHO. NU. Vò- en tres aclos, dels soayors iliiLjí·.rToz
dels èxits, CANOMJO TENOBüO.
RoV l CaUaMón.
I L l iEMPO DE LAS CEREZAS
Nit. a les deu. Popular. Ultima representació de Tobru on <ruatre actes, dels germans Qulntcro.
Companyia do voaevll
SANTPERE - BERGES
'DemA, dimecres, tarda, a les cinc.
Avui, dimarts 85 de setembre. Tarda, a los cinc. CAiLEFAOCJ.0 CEN- AfntlmV; popular. EL TIBMPO DE
TRAL. Nit, a les deu. El grandiós
èxit CBOOIURD, 1GO1BRIOO. INNÜ- presa important, de la comèdia cn
net*, de l'IUustrc comodW>giraf
1 KXt l iM-ABT-m. — Domií, dilmo^ros, tres
tiwda, a les cinc. UV POMA. NU l don Jacint Benavente,.
GOBEB . \DO! ( \
1 ada nit. CROCILUtD, CORRiDO, LN
Majjnfdca presentaoiók Decorat nou.
NO .I.M I iM.\RT,rR.
Es desíatxa a Casnpladuria.

Gran Teatre Espanyol

PI i.» LOS GAJLEOTEIS • u 1 IIIIIII

(LAS 1CBB1EZAS. Nit. a les deu. Re-

T E A T R E
C Ò M I C
Companyia dramàtica: Rojcs-Gaparó
Avui, dimarts, nit. a dos quarts de
deu. lii j^guliitt cu uu aclo. ilA <À\6A
DE LOS MILAiliROS, i el drama en
quatre actes, MAPOLEON V LA MiUlSBLUEISIA.
T e a t r e
B a r c e l o n a
T«inparada d« tardor
Gran companvia dc comèdia
AiLBA BONA FE
Avui. tlhnarta, tarda, « le» cinc.
(Mailnéc popular. Representació extraordinerta de la Aormosa comèdia
eu tres acics, oriírinal dels iHustres
autors S. i J. Alvarez Qulntcro. IAS
VUELTAS QUE DA E L iMil'.NDO. fiU.
a los deu. 'Primera represcnUiclú do
la divertida comèdia en tres actes,
de 'Muflo/ Soca i FVivz Hernfitidez.
LA iFU l^I'A \ ERDE. — Sejruelx obert
rabonainoni a divendres de moda per
lo funcions, los quals començaran el
dia •> d'octubre.

actei* dc Paso l DVoenia ExíUs en l a qual fljnuv n els populars artls.1 i imesu companyia Tot Barcelona tas RCXStR LEOMS. FRANCBSC OA
al Tivoli a riure11 — Dein&, a la nit, IXEfiO, MARIAN OZOBES. • -Avui,
UimaTK. tarda, a Ics cinc. ilillVtN MA1 cada nit,
TftNBE DE VKinA il.a Inviin-isa joia
UA CA&V iDE SALUD
musical en tren ivetes, dol niestro Tiar'Es despatxa a Camptadurta.
toterl, EI, B.ARBEiRJLl.0 DE IAVAIPIHS. iMt, a li's deu. Exitàs del diwrP o l i o r a m a
lU satuei en cinc quadros, disposats T e a t r e
T e a t r e
N o v e t a t s
un dos actóg, original do don Josep
Companyia de Comèdies
r míuidez del Vtftóf.' música dol ò
Aviil, dlm.irls, tankï, a les . inc.
Circ Eqüestre
1 leive mentre Jacint Cui'rrnroi c\NA v u i . dimaiuc, a ú . a iea dau. £a- CZSXO TEXÍWTO. — Demà, dinicorcs, Matilde popular. La formosa comèdia
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Cran Saló de Moda
Avui. dimar;-., tariía 1 nit.' Colossals jjrogramcs. ETlffiL E S COOÜETA. L'HONOR DE LA POLDCl.\ MUNTADA. Ffrimora jornada de Ja colossal peliloula d'origln-ú arírument,
I·líROSO. V.l formós fllm l'.NElMir,
/DEL SEXF, TUBBIL, I la gran creació
del siaupiliu Joorgc Walíb. TIWMiPOS AFORTUÍNAT.

Saló

Catalunya

14 - 16 - P O R T AFERRISSA - X4 - 1 6 - Telèfon

1574

A

C

A

S

I

S I M K L U B B E N

KURSAAL-ArislocràticSaló

N E P T U N

(Campió dc Suècia) .
amb la partlclipacló del seu <as>
campió del móu Atue Borg
contra
Natació

P

A

Barcelona

R

C

PISTA DE GEL

Avui, dia de moda. ^
llicoais, d'onw a una. RBSSUIO T E , amb patmatge general, i exhibicions de dc*
q-uairts de als a vuit. i a I*
nit SOPAiRS VMliKlCAN»-

TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA Restaurant Martin
O B Q U E 8 T B I N A SUNÉ
Rep les renomenades Poulardes dC
Saló de reunió de toipUles dltlin-

CONFECCIÓ i MIDA,
O

W a t e r - P o l o
Piscina do C. N. B.
OEscuUlora de Llevant)
Demà. dimecres, dia 30. a Jes <l«u
de la vetlla
l tftlitlltil·K '

Gran. eme de m'-dn
íJoiables aextot 1 irio
Club
Avui. dimarta, tres esircuos; SENYA*, D'AMOR {Artlslel AssooJats;.
ipcr la üiellissima artista Mary 4>lck
iford. - E i JVR^fENT.- pel simpàtic
Wmiam Russfll. ,EL DEI.rRI DK L E CHTCTTTNA. Còmica -JOII^K. dWf^ esimne»: - - Divendres, una altra «inan
exclusiva. — Aviat. In novetat cinoniatogriV&ca més gran.

Camises «Americanes> amb punys fixos 1 dos colte, obertes .
>
«Esport>
de Panamà extra, en blanc i ciu . .

C a m i s e r i a - C o r b a t e r í a - G è n e r e s de punt - M i t g e r í a

gldes.
^vul. danarís, grandiós J
3eK«te proííram 1. Sorollós èxit
segon 1 darrer capítol dc la super-pta
UnJvCTSal MULLERS FRÍVOLES («"
elusiva d'aquesta empresa). vernaB'e
creació del gran actor von Strcíic^n^
SONANT EL CUIRO O E L BOXAIX*'
AlRJSTOGBATÍC (sisè round). 6 »
colossal dc 'la mognlflca oomèo-a.
TRACW1POS AFORTUiNAT. pe"- "' l<»re
artista Georgc W'alsli. I La Uave/tiaíssima c-ita ErmEL BS COOUETA, 09
gran liroàia.
Dissabte, estrena do ivmocionant
pel·lícula, segons la novella rHurkmf
S'Oat», dTIervey Gales, LA TE>MPBtr
TA A BORD (exclusiva), per la « » '
nent artista Doroihj PhilHps

Ó

Bresses et Poulet Keinc.

12
ptes.,tres35
ptes.
12l50 >
» 36l60 > N

ESPECIALITAT

Corbates Novetat i tot seda
a r50 ptes.
>
Moda amb nous dibuixos > 2
»

Lloguers

^lÜl

T n r r í » a HorU ambjardln.
1 o r r e ^gam 1 • i · e t n o i u i .
en lloiíft per oO duros.
T í i r r < > p·rlloipir·eii·ctrBa·
1 u i 1 c pte. pen trau «ta, »eí
hablUcloiui, bany. watar, jardf
por 45 daro*.
P i a n r a n *• lisbitaoions, lafan » y i Ull ^((p 1 uirral: aprop
Kamblwi. 60 daran llogoamn<o traapàS.
i a principal an oarrer céit18 frlo. prop tnuirta. atec•rtrltat, terral, larabo. molt
jleganí. Lloïtiar SA duro*.

El 50 % del Exito lo constituye la Personalidad
vi g l O ï Ç r f ;

P

33J5

Con la famosa

T o r r e Ha·Mbl^S·i9B3[
lloanor W duro*
rt_ pi.wcarr·r atamidiatu AUtampla. Lio«ii(T
lOdnma.
o c - Ronda St. Antoni, se
a s . l uoguan» pixon, MM*
tratpjM. Uoffuor 46 duro», moOf-rn*, iMuwnt conatiniua.
trasp»», 8 hablta,!» doni, ascenaor, bany.
walcr, molt còntrlo. lloguer IS
duros.
,.

D

G i l l e t t e

DE CORDES CREUADES

C

AMB

obtendrà un afeitado perfecte,
la màxima pulcritud

Uo-

1 O r r e guer 38 dnroa 1•ansa
traapAj.
Ra6: Kirpr**» Moal d Infn mv
cM. KambLi Flon. W, balzuí

IG.PlaçaCaíóluníjdJS

.

// •

S. A. Gillette - Apartado 682 - Barcelona

BmBSBnH^MBMDBBmBBHMCHBDHBI^HHBCBaHiHi

PLANÏA
ONDULADA
85x15 cm.
Pis. 150 in.

A

ítara

Josep Esleva í C.a

arlificial

oer a cobrir

A
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E

PLAQÜES

18

Portal de l'Angel,
núm. I i 3, pral.

Materials amais ainli
amiant excin^ivaineot

L

R.MARISTANY
Casa fundada el 1870
AL COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

P í a n o « <!• "omer d»difsr i a I U ) > leut, preua. llruol»
B.* 78. sntrofsol. C. UIKOtK.

M

MARC Dl FERRO

Sublim marcs

P ;0 PAMS

Bc i a o

PIANOS

4 0 x 4 0 cm.
Pis M nia

TelOíl-Barceloua
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El vostre únic remei és el

fiastréfilo del Dr. Bum
Curació ràpida de totes les malalties de l'estómac i intestins — 5o anys d'èxits creixents

CA

V E U D E

CATALUNYA

P ï g . 15. — T S i à r t s , 35 dc setemSre à c 1923.

Traspassos

Joan Puntí i Collell, P r e v .

Rol ino '•' mestll-i... tocant al
DUliyB Mercat Sant Antoni.
Traspasso.
Espardenyena^^j;
Tlvlend*, poc lloguer. •J.Ou·'pos·
•eteH de trA»pA«.
P p n c m d'nrtUtes, so tradpk»r ciloivi aai
ÏJ0U pr«u f-ij oi
carrur Comú» As&alt. iuoll«w ü*bitacionB.

8
Manera

d'escriure

el

-.^..«ív.*

Català

15 c è n t i m s

ÜN

TOLf.DO

«Foment de Pietat Citalana»! principalallibreries

Traspasso

^ r & S í

l'Asalto, molt ben situat, «et
babitaclou*. per absentar-me,
per C.500 pe«Mtet.
p j c amublat amb dl*pa*ei.
1 * trasttaMo por 15 mil peesetet, 10 fiabltaclou». Lloguer
16 duro* en punt cèntric.

Taberna-Barlrr^K

E N

—Mira, e s p ò s meu com en cinc dies ha desaparetia blancor dels meus cabells amb l'ací editat i inonsiu RHTJBI B E L L E S A a base de noguera. i P t r
luè no l'uses tú també i rebrà el teu cabell el color que
•ban» tenia? Venda en perfumeries
F à b r i c a : A r g a n t é Germana. — Badalona
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clientela, tocant carrer Carmo.
P i c a t eD 'orre, *e tra«pa*M
• 1804 amb moble*, bon preu.
4 dormitori*, •u·'njador, safa
rele, wàter 1 electrlclut. Lloaner SO duro*.
p j e 8 babltacion* totes ben
• t s moblado* ambaaceusor,
bany, wàter, còmode*, llot-uar
*.') 'luros. irupa^so U.tKt) pw».

S

hoy dia apredan las incomparables cualidades
htgiénicas y cnrativas de los L i t h i n é s d e l
D ' G u s t i n por realizar de la manera mas àcertada y econòmica la cura dc agua mineral en casa.
E l agna minerallzada con los Lithinés es tan
eficaz como la mejor agua mineral bebida en el
mismo manantial. A l eliminar el à d d o úrico,
preserva y cura todas las afecciones de los

E s precís
depurar
la vostra
sang.

Principal

R I N 0 N E S , V £ J I G A , E S T 6 H À G 0
ÀRTICULACIONES
Los U l h i n é s del D ' Gustin opera una verdadera Hmpieza en los rifiones y arrastran asi
todas las impurezas del organismo.
L n c a j a de

12 p a q u e t e »

1 2 Htros d e

agua

para

hacerae

mineral : 1 pta 50.

B*ila bacer dltolvcr to un Iltro dc alua un paquet* dt
los Ulbiní* M D'
para oblfn»r en «I acto un
atua mineralleada deliciosa. Ileeramentc caieosa. — En
las colonlas, donde d clima es tan propicio i las dolcodat
d«l blgado, todo* pldcn partlcularmeate los
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liUíuiés DrGüsHn
RHOOINE
ABÍCIAH
En punt cèntric

Cada flascó va acompanyat d'un
opuscle Il·lustrat. De venda a totes les bones farmàcies I drogueries. Laboratori L. RICHEL E T , de Sedfin, 6. rue da Bel
fort. Bayonne (Vrança)

A n u n c i s

fllgunos comprimidos de RHOOINE*
rechaiaràn todos ios malestares (Meuràlgias, ele )debidos i la fatiga à ran de un
Irabajo proloogado y dejaràn t usted
el empleo de todas »us facultades

C A T A L A N I S T E S : FRANÇA u PERPÍBYA
J o · · p S n h l r · · . proplutarl. Soci honorari duIOaaalOatalA
HAtiitacion* pintades a l'oli, d'un, do* 1 tre«
llits Mobiliari iot noa. Alitua correut. fro-la
1 galenta, a tote* lo* bebitauions <le I Hotel.
Calefacció central. Terrasaa. Garatge.
Omuibua • tot* el* tron*. Telcfon 0 89.

Pèl

i

pèl

en els periòdics servint-se Ue l E M H R E S A
I D E A L d'INFORMACIÓ estalviareu temps
molèsties i diner. • 16,
Rambla de les Fisrs. 16
baixos. Telèfon 4863 A
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Revista de .Modes de Paris amb traducció castellana
Elegranola « c a s o e x a g e r a c i ó
ICO models I un patró retallat, per 1 '50 pessetes
Demaneu-lo a per tol i a son agent a Espanya:
Albert Bonet

Morcena-piiaaa-caiata

BXTZSPAOXÓ KAOZOAZ.
(Por l'electrloltat)
Abnolrtamvnt gbrautlt
LI* arenutga* del procediment elèctric qne uso en el meu
ffabluet, cotuLstelx en:
Primer: Deatrolr par aampre l'arrel:
í·Liton: Ko r e a p a r e i x e r à
mal més,
Teraer So deixa oap aaayal.
Quart: Ko Aaaar dolorda.
Oeaeonflau d'intmaoal
Consalte*d tnformadd de frena
t'ò deu a doue
DB. M. POCS Z BONET
U&rla, se, pis teroa»
(tocant a Corts)

Ciarís, 15.-BarGelona

(""naot-n barraca prop caF à b r i c a de Flors,
Corones i
P l a n t e s V ^ S e i a rr.-r Valencià; molt
ben ailuacln. amb Jurdi-bortet,
Tot a l quo'a necesalta per a fer-lea
stfu*0 eslrt>uar, es ven per 1900 L . C . S m i t & B r o s
A n t i g a Caon T . C O S T A S . P a U a , 18 i 15, p r a l . pamtèiii
i la marea delí que sabeu eacot reconèixer el* IncompaCamioneta f ^ - ^ p ^ 1lllr
rable* avonco* tècnic* d'apla per n teixit o yimllar. a to- questa
primera marca amerlL a
P u d a
d e
B a n y o l e s ta prova per 4.100 pesseta*.
Raó: Kmpreaa Ideal d'Infor- cana amo eolTlnat* a bole».
O b e r t a dea del p r i m e r de maig: a l 30 d'ootubra macU).
Kambls Flors, IU, bai- J A O N
F R E Y
Les seves aMics constitueixen un tipus únic a E u - xos I)9:ia5.
Barcelona, lida. Sant Per,), 25
ropa Per ala herpètlcs, escrufulosos, pretuberculosos,
Secció e*i)eclal de Vendes
Plaasm»
artrítics, catarrosos i avariòsics no tenen rival, essent- A r q u i t e c t e s
en aquest ullim sentit, substitutives de les d'Archena.
Constructors
C o m a n d e s

Alltn yori Sedan. molt bon
" " " u w u i t a t o u proba, per
• 3.(iCO pe**ete«.
i i f í . Kml-uou.do* baquetu
T r í r t - i a o» veu prop r»«íeii{ •Am
marea i toby, roda reI u i i c nonïnova. molt ben canvi,i w
venc per iMU possotes.
«Ituada per 12 mil duro*,
í i v í r l motor >'l*tlbaí ^ j j c a '"río Kj-au, oa poble O
a ^ c i v i u quetH. en pfcrfecte
x . n s a prCixliiiBarcelonkaiiib eatai,
es ven perï.jOO peMetes'
]ardl i hort, e* ren :>er LWOdn- A u f r» ejportarrancadael«cto*
u IU .r[c4- clno ieient». a
A R r à r i a 'ocant carrer Saln ui a u i a nlor,,n 0i ven tsaa tota prova. e> veu per 9.000 pti.
de 1U pisu* 1 2 botlguo*. ramia'so unn en c. Maslurca caau
pisosi1botia*
botiga reu
U.üie pte*. anyal*, per 38.500 o « ven 12
12 piso*
dnro*.
da l'any 8 "lo
0I„per
per38.500
38.500(Iure*.
(fur
utm 30
':U e-6 pi<OÏ
Mnllorca
ciua T n r r í » ^ v·n· P"1 ,rnuv'a.
oSo
o voti
j bottifa.
i KJI i c aigua, BKX, electricirenda al mes 9 » peuate*, per tat, confort modern, baratisalma. ij.DOO pte*.
! i".'.00 duros.
o r r i Sedan, en molt bon
' A n t / i ,i,^"tl""• 'sl^sotae- ' F
1 «Ji vi eetat. venc por 4 000
r a u i u ientt.jcstat nou, renc i PMaet**.
Arrancada «ivcuua 1
< a tota prova, per pte*. U.MJ,; a tota prova
j molt bon estat

Vendes

s e g u r

Casa particular
admet 2 o 8 sun>'ur*..Carme, 44
segon, 1.*

dei

t

ï d ' u n a eficàcia reconeguda com abJsoluta en el tiactament de totes les
1 malalties de la pell 1 que «n l'acitualltat constitueix la base de la
Imedlcació antlartrltlca. Sigui quin
I sigui el seu origen, la seva IndoU i 1 la seva forma; sigui quina
í sigui l a seva antiguitat 0 la seva
{gravetat, cap malaltia de la pell
Ipot resistir la Influència d'aquest 1
| tractament modern que s'exercelx
(encara nmb m é s rapidesa en totes
lles manifestacions artrítiques, menys
aparenta però tan perilloses: Dollors. Gota. Reuma. Asma. Enflsema,
Congestions. Vàrlces. Flebltls, Ar' terio-Esclerosi». etcètera.

R e s u l t a t

Dispeses
Senyora desitja senyoreta dl«pesera. Raó: Virreina. E*i. 4.

Malalties de la P E L L
! Aonóa, Grana, Rojort, Oranallades,
Picors, Furòncols, Eczème», Brlane,
Psorlaals, Sioosis, Glàndules, Vàrt| oes, Liague* varicoses, Accidents
'. sifilítics
Tota malaltia de l a pell no «s altra cosa que sl símptoma I reflex
d'un estat constitucional causat per j
I una sang corrompuda. Aquest enutlós transtorn es troba amb m é s
freqüència en els artrltlc» que contreuen aqueixes penoses I ostensibles erupcions d'aczema. acné, furonculosl. etc. Es precís, dones, atacar el mal en l a seva causa i íer
nassar pel torrent circulatori dels
humors. I, per últim, dins els tel-!
Ixlts un medicament capaç de moIdincar aqueix estat perillós. Sense
l a i x ò no hl ha curació possible. ParItlnt d'aquestes dades precises 1
j després de considerables treballs
|de laboratori va ser compost ell

f ^ ^ -

mnble*. UMMt 83 duro*,
p j o < babltacion* se traspa*1 13 *a moblat per 3.000 pe*
•etü*, lloKuer 9 duros, prop carrer Princeaa.
T n r r n al Poble Sec. 4 babita•
1 0 clon*, menjador, (roa 1
eloctrlclut. Jardí I patL L·loguer 96 duro*, «e traspassa *en*o moble*.
P í « "osmsr 30 dnro* traspas1 19 so amb moble*. 2.600 pe*
*et«*. al Paral·lo.
Rntifia amb gran vlvienda,
DUUUM tocant carrer de Hant
Pau. lloguer 16 duro*, se tro»
Mna
PiQr» c.TitrIc, tocant Kami i s u bla se tra*paa*a parS
mil pte*. valor moblés, lloícnèr
S2dnro*. l'rfelx.
I I d ^ p t i a s u via esquerra AIxampla llopo 18 dnro*. 6 babl'-aclon*, calaria cuborta. molt
ben amoblat, par 2.600 ptes.
Empresa ideal d'Informació
Rambla de lu* Flor*. 16, baixo*
De 3 a 5 de la tarda

Propietaris
•.vuc la millor claat-e I a meuy*
preu uno ningú: RAJULA 1)E
v
de tote» clusao.».
ÜAjOLIiS vldrlade». BAJQLKTUIiS. NETEJAUl^UliS.
i iKlNADORS.
etc.

G

A

R

A

T

G
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C a r t e s
C i r c u l a r s
roprodiiída* ea l'apareü
MÜL·'IIQBAPU, incoutnal
ble* d'orliclnal* mecanoKraflata
Mobles
Fitxes
Carpetes
Onle* I tot el material per
a:.i slstemei moderiu d oreanitaaoló d'of lolnea
COPIES
originals a màquina

H A M M O N D

per a escriure, da tipus
canviable*

Casa Garcia Suàrez
Sb - Rambla da Catalunya
TaUfon 48» A

E

Necessita, per a poble da fora, manyk mecAnlc. pràctic de
ALKNUA
leparaclous d'Auto*, eapccla
(ES.
llstaen •FOKD», amb tttol de
SIFONS,
xofer per a taxi*. Millor que
dlapoaide capital per a ontrar
a *o«i. Inútil *«n»e presenWATEHS i LAVABOS depor- com
tar bons Informo*. Kaorlnre In-

collaca Una dosdeSS 14Sute«. dicant edat i condicions a Ramr·"i|>actl>ament. LAVAÍJUS bla Estudis, A. Anuncis.
pai* des de 15 a 35 pte* TESTOS
'le rajola de València artística,
por a Jatdlu*. de* de 10 pte*.
Vl«lti vostè cl meu uiauauom C o m p r e s
1 üomaul NOTA de preus del*
meu* article*. Provenia, 4S7
B I C I C L E T A
'<l«vant la Sagrada Famillal
B. FEBREK.
de pinyó lliure, pei carreters*
dt fusta om convé ur
Pi>.no n o g u e r a e s t r n n g . : llant«s
irentmout. Ofette* per telèfon
(utdUia Caneí Anuel*, i, i.'-t.* 1 núm. 184 A. a tteno.

calma a Tacíe l enra ea
pocs dies iota classe de

D O L O R
tte^icanieiit per ús extern. Laboratoris
MORATÓ - Palantorflera

DARRERES INFORMACIONS
S»

VBU UB

CSTAKUNTü

gravetat el viatger Edeimlr Villa. L a
resta iUesos.
LES FLEQUES DEL FERROL
Ferrol. — Ahir començà al Ferrol
el treball intensiu a lee fleques disposat per l'Inspector del treball.
Miadrid, 26. 12'80, matinada.
CARRERA CICLISTA
(*el imtolsterí de Gràcia i Justícia han
estat deoSanaU oessants SC «üciais
Santander. — S'ha celebrat la segoitmib oaràcier interí, dal Gos de Prena etapa de la carrera ciclista Vàlladolia - Santander.
sons.
Arribà el primer a Reinoea el francès Canoekmbe.
LA OELECACtO DC PONTS
L'arribada a Santander, final de la
El senyor Martínez de Velasco, decarrera,' arribà primer també ei franleigat iregi de Pòsits clinússDoDari, üa
cès abans dit, que féu la carrera en
let ireoMsa de la Detegaclo ami) totes
nou hoes, un minut i quaranta set
les fomaaliw.s al Puzx'.ionari encarresegona.
gat d'aquell céatnec pel Directori.
DE MELILLA
NOTES DE MELILLA
DC QRAOIA I JUSTIIA
PREVARICACIO
Melilla
—
El comainlanit general
Tots ete empleats qne prestaven
Melilla. — A l'Aeròdrom de Nador j
Sòria.
—
Com a pressumpte autor
seirvnel amb oaïÍLOtier d'agregats a la s'ha celebrat una missa «-n memòria ha visitat «ds taller» que té el Centre d"un delicte de pievarlcació ha estat
Suts-secretarta de G<r&cia i Jusüoía 1 dels aviadors morts durant eú mas Bliectro«Tècnh: en aiquesta p l a ^ di- detingut l'inspector de subsistències
rigit pel comandant d'eo^inyers sea la DUreocM dieds P«<glstresa s'han d'agost .
don Jesús Antelo. el qual va rebra dos
nyor Fernàndez Villur
reintogrot a Qttfs desctoacons respocbitliets de cinquanta pessetes contrasPresidi el cap de les forces d'aviatlves.
El general Marao elogià la forma senyats que havia exigit a un indus
d ó tinent coronel Kindelan, assistint
Ai mtalstert de Gràcia 1 Justícia tots els oficials d'e les esquadretes 1 com es r-siiibten els serveis
trial de Sant Esteban de Gorman
sTnan redjul ooumutlcaclons dels pre- soldats afectes a aquesta base aèria.
Ha marxat a iMàlaga a bord del
sldents de les Audtncies donant
— Atíir es celebrà per primera ve- «Villamil» el capità de corbeta. aju- COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
compte de què tots els íuncionains
Comunicat oficial de Gueira:
gada
al Zoco del (Mlüar el mercat, que dant del rei. senyor Rodl-lguez PasJudtolato es trotem exercint llurs rescual.
«L'Alt Comissiari. des de Tetuan. coestigué
molt ooncorregut.
pectius càmecs.
Aviat marxarà a la península el munica el següent.— Ahir es «fletorà un important
El dia d'ahir es dissolgueren pel
comboi a iz.umar protegit pel batalló coronel senyor Nüftez de Prado.
En tot ei campament continua apli- foc de l'artilleria grups enemics que
'Asia. Els rebels hustllltzaren les forEi pmpMkDHint dlumienge, es irmnLrà ces quan tomaven a Dar Oueibdani, cant-se la vacuna antipestosa.
es dedicaven a treballs de fortificaei iDirectori del iPaa&tt iSoclal Popu- resultant ferits els artillers Daniel Gició davant de les posicions PrinciEL
«PRESIDENTE
SARMIENTO»
lar, a Calatayud.
pal i Dar-Mizian.
anénez 1 Bmateri Martínez.
Càdiz. — Procedent de Lisboa ha ar(La reuniO se oelobra a Calatayud.
En el sector de (juebdani es rea—
S'han
rebut
noticies
del
camp
reribat la fragata de guerra argentina
per ésser el Uoc d« oonvwgèncía de
litzà una marxa tàctica 1 es portà
diverses Unies 1 íacUMar així la oon- bel que acusen una nova i important «Presidente Sannientoi·.
comboi a les poslciorfs d'Axdjr de
iirrèncto. dels vocals que realOelxen conoentració de harquenys per atacar
Canvià amb la plaça les salutacions Azuz.
les noetres posicions.
u les regàms.
d'ordenança.
Sense més novetat».
— L'Inspector general de Sanitat, seDesperta expectació l'aole, perquè
Es preparen diverses diversions en
s*sipem que ou acabar, es facin de- nyor Mestre, ha passat el dia en Dar honoi- deis marins argentins.
ELS TRANSPORTS D'ADOBS
clana... •••r sobre la Unia de conduota Ouobdàni acompanyat dels metges de
A la Presidència s'ha facilitat aques
AL TREBALL
que (na d« sogulr i'agrupadbó davant Sanitat
d«i moment ;poJiUc.
— CU personal tècnic que marxà a
Bilbao. — Avui .responent a Ja cri- ta nit Ja següent nota de Foment:
•Per satisfer, tant com sigui posGibraltar, es troba de tornada, ocu- da dels patrons, els obrers han enpat novament en els treballs de sal- trat al treball a la zona die Sant Sal- sible, les peticions i queixes que es
formulen amb motiu dels tranaporls
vador del Valle.
Aquest uiaii !han dei^patxigt amlb el vament de l'íEspafia».
d'adobs, el delegat regi de transports
Es oreu que breument entraran tots. per
Es diu-ara que es van a posar en
niurquès d'eatedla els «ncarre^ne
ferrocarril ha reunit aquest mati
dels dejxini.·iunciite d'instrucc^ i Grà- acció Importants elements, entre ells
efls representants de les companyies
DE VALENCIÀ
una potent grua que existeix al port
cia i Justtoia.
València. - S'ha encarregat del Go- del Nord, Migdia 1 Andalusos, acorl.'iw visitat don Carles Prast, pra- del Ferrol amb la qual es d'esmontadant:
siUent de la Caiabra de iGojoerç, 1 ran les torres per alleugerir de pes ei vern civil el govern oïdor militar, gePrimer. — Que com a regla geneneral don Balbl Gil que ha designat
l'-ltaa loinfílimeJitat el general Bor- vaixell.
ral en les estacions que serveixin cenbúu il Oaswüvi, el tinent coronel eeAixO, no obstant, la impressió fes secretri al seu ajudant.
El general Revilla que exercia in- tres productertS. es destini a transnjwr Cnespo 1 el senyor Ontega Rto- pessimista.
terinament el govern oivll ha cesal en port d^adobs fins el 75 del material
rejíin
ei càrrec «ncarregont-se novament de buid que en les mateixes es disposi.
PARTIT E FUTBOL
L ' A L T COMISSARI I EL 4ALIFA
la comandància general d'artilleria
iBilihao
A;l oaimp de Sant Mamés
Segon — Que per les empreses es
Tatuan. — Text deia dlsouisot cam- de la regió
Iba estat tnaugiuada la itaiupur^la
donin a les seves gents les ordres
amb uu eaooatix; «attre l'AtiAUc de iblale aOtre l'Afet Cuamssain 1 el J a
que siguin Indispensables per a fer
UABERRIM
JiiLtrao i «i HiiiíaJ de Sant Sebastià
arribar a les mateixes estacions m a
El del general Aizipuru:
Bilbao.
—
Al
matí
d'ahir
es
preHan guanyat «tls bíUbains per 3 a ii.
Altesa: Nomenan Alt Coonissarl cap sentaren a ia casa del periòdic «Abe- tenal buit en altres detingut de l'aNOTES> DE TETUAN
de r««èrci/l i de les tropes que bri- rri», òrgan de la Joventut Naciona- propiat per al transport que es tracta, sense perjudici del tràfec d'artiTetuàm — Ha k su-u diesmemiida llantment lluiten per iUmpetii de la Jlsta, «Pàtria», el comissari 1 diver- cJes dels destinats ireotament al con3ia notlciüa que ipui>lica un traanquliUliat i liomlre 1 pea mantenl- sos agents de policia incautant-se de sum de primera necessitat
periòdic de iMadrtd de <juè tou- atacat nuem del poder d» vostra excelsa per- l'edició del periòdic i detenint a tots
Tercer. - Que igualment les emsonò, per d'honor de l'axèrciít 1 «ll els redactors.
el comboi de Taifarul
iLVadevinigiut és qu* dos oantlners Talleu de ies armes m'è» grat liransEl director es troba Ja a la presó preses disposin el necessari perquè
en els recorreguts dels vagons carreospanyoils que seguien el oumbai, lo- metrert'ús la cordial salnteucdó del des dei ía diversos dies.
d'adobs s'inverteixin els menors
ren atacats 1 morja. paro quan jia ©1 nueu august sobirà, i em plau co•EJn virtut d'ordres emanades del gats
comboi iiavia passat,
muniosir-vos també ia dal Dlrectoini Jutjat milUar .ha estat detingut i em- terminis que les circumstàncies en
cada cos permetin dUitre de la nor(El «.-iH-ral Aizpuru arr.Ubà a lles encarregat de la governació d'Es- presonat l ex-regidor comupista Pe- mal
explotació, acurtant-se tami>é en
rezagua.
quatre d« la tardaj en ta<eji especial, panya.
el que sigui possible les detencions
procededjit Oe Oíta. aocaupíuiyiait dels
En son nom vos expresso la eeguLa policia practica nombrosos re- en les estacions u empaime.
seus ajudants, el seu fill i «l seu ae- retait de dediicar atenoió especial als gistres 1 recollida d'armes.
OW Mia partioukir
assumptes de la zona. decidit a pmoCONDEMNA
CAMPANYA MUALITZADORA
Es rjiasilada a la Residència pve- oedUr amb cutviütiait l energia e restaUna
nota
facilitada
a Guerra, diu:
AUlcant.
—
E
l
governador
militar
ha
: seieirt a la sala del tron deflB- blir Ja pau de roanera sòlida, fort
El capità general de la cinquena re1.1 nl per .lavaiit swu el Gran Vistr amb els rebelds. magnàniíu amb els iniciat la campanya de moralitat
proihibint que als cabarets alternin gió comunica des de Saragossa, amb
Ob «J i-MatsIíeem, moros notatiles, ela- ioaUe tque ens preslten acatament.
data "i3 el següent:
meiut cii.vil. ocoporacions 1 entitats.
EU programa reflexa ia voluntat les cambreres amb ei pübhc
«Fallo Consell de gueira J'WDcA suAlmeria
E
l
governador
ha
diriiotes les oases lluïen domassos.
unàniòn d Espanya que mereixerà
del qual vaig donar coneiL'opinió .;mu que el general, esco- l'aprovació de. S, M. 1 el Meghxen, git una nova visita a l'hospital, que- manssun
xement a V E en telegrama del M
metrà grans retformes, les qitils són amb qual folis collatKiracàó compto dant satisfet de l'organització dels Or
i'actuai, es condemna a Josep Mar• radés íunb impaciència
1 MVftwKWntent que haurem de reaklt sérveis.
tínez Haloon a 10 anys de presiri maSUSPENSIÓ
Teitminada la recepció, el general ziair «oOnicta Jusltola per a tots sense
jor per rotxaton, 6 anys de presó «orA*xpurn marxà ai palau del Jailfa.
Corunya. — per leprodulr un arti- recetónai per atemptat a agent de
dlsllaoió de raoeb ni radlgío, oi ur
Aque* ipwnunclà un sentit dlscuirs dre w oaitegoiria.
cle d'«OI iLiberaU. de Madrid, signat l autoritat. i un any pei tinença d'ardc salutació, qualificant de bmu cabper Joan Guixe titulat «Les dues con- ma 'Referent a l'altte processat, Juli
EU JaOitfa oonleslíà:
dill «1 igeneial.
Oareixo de frases 1 paraules amb ductes.., l'autoritat militar ha suspès (Morales. oonUaua Ja causa .per traAlípuru lü contestà tiameteïu la aa- que extenkaltaar IVimisiasene que la publicació del perkiic local «Elor- mitació ordinària, 1 'els altres deuntutacto del iRei i del Uirocwri al Ja- pruid^U
guli són posats en UlbeitaX.*
wisitre nomenament per a l'e- zan».
Ufa 'i al p\>ble inwiro.
levat càrrec d'Alt Curoíssan de Ja
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
CRIM
OONSELX DE GUERRA
zona de protwtoiat i geneiiad en oap
Vigo. - En la carretera d'e Çabrai
A la Plaça d'Antun Martin, aquesta
A SARAGOSSA dieis exèrcits.
s'estimbà un auto de viatgers pront. un agent de Marina ha mort la
Bis soldats donen proves d'herois- cedent de Puentearcas
Saragossa — Al castell de l'Alfv
Jerta es reuní el ConsedJ d'de guerra me i abnegació deifeneant la causa
Uuedà destrossat Resultà fent de seva promesa de tres trets
Després, l'homicida s'ha ferit amb
pei a Jutjar a Josep Matlnez Halcon, que els ha éstaíí. encomanada, conuai ganivet al ooil.
atracador que roba l'import deis Jor- tinuant les glòries de 1^ hisíOria,
Està molt grau.
nals a l'empleat d'una fàbrica de ínapirat en aiqualles virtuts, en l'escalçat.
perit excels dels seus heroics venePnesidl el Consell el coronel del no- rats, quins fets són els millors proSevilla. — E l jutge del districte de
vè regiment d'artilleria senyor Bor- pagadors do lo seva bndat.
la Magdalena ba dictat aute de prodoy, i actuaren com a llscal l'audiAmb tian alltes I nobles penyores,
cessament i .presó sense fiança contra
tor don Lluis Cortes i de defensor el ha tingut sempre en la zona. per
el propietari de la casa del carrer de
capità d'artilleria senyor Garcia.
l'engiraiKliment de la quai tant es
Groivina, lulmero 10, AnWjni Para' El processat assistí a la vista do- desvetllaren.
das. per tor objecte de coaccions als
nant prova d'absoluta t.rauqiiillltat
Déu li premH amb la salut i al
J. ELÍAS J U B E R T
llogaters per j obdigar-los a desaLlegides l-js actuacions, declararen triomf.
Uotjar-Ta
eis atracats i els testimouis, tots els
Per ia meva part 1 amh la mèe
També ha estat dictat auto de proEl millor llibre de taquigrafia
qtials atlnnaren i-econèixer en J'acu- sentida expressió, us dono la bencessament contra el ptopletari de la
sai l'autor de l'atracament. •
vinguda i us fel·loWo pel nomena©asa núm. 2 del oarrar de Pimienta.
La prova testíflcal fou concloent.
ment, fent extensiva la feliaUtacló ei
anomenat Joan Alvarez, el qual, aBeSe suspèn ei Judici perquè el fiscal •mians aWvccmfypè Sbütí vbgUqcfmf
Dc venda en totes
Hifereries
ganí que la nacessMava per a habll el defensor ordenessin les seves no- Rei i al Diireotooi militar a les mans
en la nostra Administració | tacr-la, va pretendre l'ei marxar dites. I reprès ei Consell, ja de mati- del ousa coloci oi destí da direcció
versos veïns

PENÍNSULA

CESSANTICS

nada, el fiscal pronuncià un breu In- del govern, segur de que dirigirà
forme demanant que s'Imposés al pro- les mi radies amb els major Interès a
cessat 10 anys de presiri pel delicte tot quan es refereix a la zona.
d'e rabatori, 6 per haver desarmat un
Prego al Totpoderós qiue us guü
guàrdia i 1 per ús indegut d'armes.
pel viarany del bé 1 u» inspiri per
El delensor demanà l'absolució fo- e obtenir el triomf.
namentant-se que l'acusat delinquí
Em pi au tu extraordineiriament els
confiat en la Impunitat en que que- propòsiíte del Gwvem espanyol, i
den aquesta cdasse de delictes.
compteu ami; la meva ajuda 1 coUa
EJ' president vo suspendre el Con- boraoid fidel del Maghzeai. amb la
sell i aquest es retirà a deliberar.
llealtat dels bons musulmans que saLa sentència que ha estat ja apro- i ben que Espanya realitza la missió
vada pel capità general, condemna a ] tutelar con Armant la magnanimitat
Josep Martínez Halcón a 17 anys de que haveu donat prova amb la bripresó i indemnització de mil pessetes : llant hietòri d© colónlitzariore en IMmEl procés segueix obert contra els peri.
restants atracadors per a Jutjar-los 1 Déu guardi vostra labor. L'èMot us
quan siguin detinguts.
desitjo.
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ESTRANGER
L a S o c i e t a t de

Nacions

Ginebra, 84. — L'Assemblea de 1»
Societat de Nacions discutí aques; mati la qüestió de l'organització eW
nòmica i llnanciera.
El senyor Fernàndez Medina va donar lectura de la ponència sobre e»
treballs realitzats pel Comitè finà"cier.
L Assemblea va pendre després coneixement de les primeres mesures
adoptades per l'organització econòmica i flnanciera, amb vistes a "
collaboració de l'Oficina internacional del treball en els aspectes ecO"
uòuiic i flnancier de l'atur forçós
L'Assemblea s'ocupà seguidament d*
la qüestió d* ia Carèlia oriental, 1
després passà a discutir J'informe redactat pel senyor Rollin, sobre '*
qüestió plantejada per la dOlegacili
canadenca, respecte a la intèrpret»
oló que s'ha de donar a l'article l"
del pacte de la Societat de.NaciolA
article que preveu el cas d'a^ress»
o amenaça. — Havas.
Ginebra, 84 — L'Assemblea de l*
Societat de Nacions entrà aquest mau
en la seva darrera setmana de f*balle.
De no esdevenir incidente lmpre'
'vistos, es calcula que divendrel;
quedaran ja adoptades d'una manert
definitiva totes les ponències de I*'
Comissions.
L'eleoclo el Consell de la Societa»
de Nacions es realitzarà el mateix di*
a la nit 0 dissabte al matí. calci"
lant-se que l'Assemblea donarà P6'
tenninades les seves sessions dW
sabte - Havas.

Mort

d'un

ex-diplomàtic
rus

Aix 1© Proven ce, 24, — Acaba <W
morir el senyor Mlcliel Stakbowitoli·
ambaixador jque fou de Rússia a (Madrid. — Havas

Fort terratrèmol

a Pèrsia

Sinla, 24. — tjn violent terralrénK'1
s'ha produït a German (Pèrsia), re-,
gistrant-se conc setregades, durant 13
primera dos minuts
Fins ara es creu que no tm liaguf
cap víctima
Quan als danys materials, han d'h*'
ver estat molt importants. — HavaSTeheran, 24. — E l terratrèmol qu«
es produí el dia 17 del corrent a Buy-,
uiurd, província de Khorasan (Pèrsia}.^
causà danys materials considerables.;
resultant destruïts oompletameiii J '
versos pobles 1 poDleta
Fins ara els morts son 123, i els 1*')
alts un centenair.
Continuen les sotregades. — Havas.'

T o p a d a e n t r e e x - c o m bates i c o m u n i s t e s a S a x ò n í a
Leipzic, 2*. — Comuniquen de WW
dertzeh, frontera de iPrussia, que uns'
llarga comitiva de la qual íonnaveU
part membres de l'Associació d Antics oombatents que havien organitzat la manifestació amb inotiu d«
la remesa d un estendard, es trobí
amb un gran grup dlndivldus pert»
nyents a les organiitzacions comunistes, produint-se una coHIsió, de la
qnal resultareu dos nK-rts 1 onze 1**
rits — Havas.

Motí a la p r e s ó
de W a r t e m b u r g
AMensteln, SH — Uns als oents presos del Penal de Warteribuig. s'»'
motanaren contra el personal del penal, a ooiiseqüènidià dels mals tiact*9
d'aquest.
L'esmentat personal féu us de l*9
armes, resultant un pres m·.ri 1 diversos de íeríts. — Havas.

ttteomanem a U$ tntttatM I all
particulars «ite tentn a M tram*«re n» ardelet o noies suplicadM.
•nal no ens M poitttlí ler-m
la nectiUvu absoiaia tttntt M
el menor eMi d'avalar i*gnd&meni elt originat 1 amb un $*«•li » tUMi ftnm m i * i m 0

