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DIES

DE ti DITA

Al cap de 'cuit dies complerts ne ja publicació del nostre
editorial "El cas de l'Exposició", ha vingut una doble contesta
gairebé simultània per part del senyor Joan Pich, comissari, i
del nostre collega "La Veu de Catalunya". Ha calgut tot aquest
temps per conjuminar les respostes alludides. Han estat tardanes, però en canvi eón llargues. Declara l'òrgan regionalista que
durant la setmana passada lluità amb el dubte de si havia de
contestar o no l'anide de LA PUBLICITAT. Per fi s'ha decidit per l'afirmativa. Nosaltres planyem el confrare, sotmès durant tots aquests dies a la tortura dubitativa.
En resum, els argumenta de l'article signat pel senyor Pich
i del que, sense signatura, ha publicat "La Veu de Catalunya",
es redueixen a dir que nosaltres hem recollit les veus del carrer
1 que les acusacions que hom fa contra la gestió administrativa
i técnica dels directora de la futura Exposició de Barcelona són
fantàstiques o almenys malt exagerades. Ens permetem de fer
remarcar que nosaltres no hem entrat en detalls sobre aquest
punt, i que per tant no hem establert el grau precís del desgavell i de l'amplada de mànega que en les coses de l'Exposició
s'han manifestat. Hem emès una opinió que correspon al nostre convenciment. I aquest no l'havem format pas al carrer, escoltant les veus que hi circulen, sinó que l'hem format en llocs
reclosos i de repòs, escoltant les veus fidedignes de persones
autoritzades, moltes de les quals no nodrien ésser recusades pel
senyor Pich ni per "La Veu de Catalunya".
Es innocent que el diari regionalista, entre els seus recursos de defensa, utilitzi el de la "diversió", com es diu en el llenguatge de la técnica militar. Es una "diversió", en efecte, el
retreure la tasca de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona, en la qual han Ungut una part important durant alganes anyades assenyalats amics nostres. "La Ven de Catalunya" sap perfectament tota la glòria d'aquesta tasca, i que
si aige, amb una psicologia de pagès analfabet o de nou ric,
n'ha censurat qualque aspecte, ho ha fet almenys amb tan
poca raó com els que censuren l'obra cultural de la Mancomunitat de Catalunya. Sempre hi ha hagut i sempre hi haurà
gent a qui semblaran llançats els diners que s'esmercin en obres
de cultura, en edificis escolars i en ensenyament, en llibres i en
estudis, en exposicions d'art i en documentació histórica. Però
aquest criteri filisteu és una xacra que no té res que veure amb
la disconformitat d'un amplissim sector de l'opinió barcelonina
davant els procedimients que en les coses de l'Exposició s'han
vingut utilitzant.
Els qui fan mal a l'obra de l'Exposició, els qui serien responsables del fracàs si aquest vingués, són els qui l'han compromesa amb mètodes que han provocat una impopularitat fortíssima. Aquesta impopularitat ve de niolt abans de la campanya
periodística i molt abans sobre tot de la publicació del nostre
editorial. El contingut de l'article alludit compta arnb l'assentiment d'una gran part dels ciutadans barcelonins, incloent-hi a
molts que encara militen en els rengles, la una mica esclarissats,
de la Lliga Regionalista. AM que nosaltres havem dit públicament, ho diuen en privat nombrosos amics del confrare, i no
dels menys prestigiosos.
remei possible, a hores d'ara, està en la rectificació
dels mètodes abusius i lleugers. I la rectificació han de fer-la els
mateixos grups que han portat el pes dele treballs. Aquests estan ja mama avançats perquè sigui desitjable per als elements
nous una intervenció que no podria tenir tota l'eficäcia. Si amb
el nostre article hem contribuït, com ens atrevim a esperar, a
aquesta rectificació necessària, serà evident que haurem preatat un bon servei a Barcelona i a Catalunya.
flesga y ell telelénic semilla que
s' agretqa miau wibom, usan' d'en
legitim, posa els telelonemes en
cela
Cada die rebem queixea rffie
äns dernostren la versemblane
ea d'aquesta tesi.
Dissabte, a les tres de /a tare

da , un subscriptor va posar un
telegrama deatinat a La Amet.*

lla. No es va robra en tot el
dissabte ni en tot el diumenge.
Es pueril aquesta petita
guerra que s'entretenen a fer
alguna funcionaria infidels. DI
Seo tinte afecte es augmentar
el grup dels que es malfien de
teta concòrdia.

Concòrdia? Les quatre paTaules d'un telele/a-eme en catalä semblen prou per desencadenar Podi del molts forasters
installate a Catalunya.
r-
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REPUBLICANS IRLANDESO S MES DECIDITS QUE MAI
A LA LLUITA
ELS

Un rededor :fe "L'Ilumani,
té" ha intervivat N'Albinia Bro
-driek, republicana irlandesa mi
Mente Infermera de prefessi6,
aha niurat d'alg-uns anys eneä.
a curar els ferits de l'exereit
tebpl
"Cal no entendre malament—
ha dit—la crida que llaneb, De
Valera a lee se sees trapes el 28
de l raig passat, ll ionar-los
l 'erdre de necear el Soc. Si eta
re isnblleans han deeat llore arrnee no ha acial sinó moinen(a niarnent. 1 amb el fi .le donar
4rape per reorganitzar-se. El
4 nble Mandes es troba de moreent fadigat de tant de batre 's. Té fretura de refer-se
aliene de reprerndre la Iluita
que, d'altea part, era massa
des igual. D'aci a signo lemps
lie re veureu tu(' Irlanda venir
anth usanza& e

"Res no bi ha, roen hom proa
paga, d'una revolta de eatedies
contra proteetants. Els bishes
catòlics són, en bona pare parIiriaris de l'Eetni
ele franc-maons eón partidaris de rEstat Ilitire. En
molts dels nostres caps -vi.
nombrosos militante republicana com je, mateixa, sön protestante. Res no id que veure la
religió amb tot això. L'establiment de Iliure república amb
Irlanda és Plinio fi que pareeguim en aquest moment."
Raferint-se despees a la situació deis pre g onera, Albinia
Brodrick ha dit "Ja saben eme
acaben de votar, el "Dail Elreann" el manteniment del
fing-ging. hei que permeh
de flagellar amb el martell els
presoners Indisciplinats). Aquest suplid As tan dolores
que bota ha vist soldats h abituats als horrors de la guerra,
caure en basca davant d'aquest

espectacle. Aixi, per exemple, el
dia que havia de figurar en el
Parlament /a supressió del
flogging, només 28 diputats
sobre 128 han tingut el ce-matee
d'assistir a la sessiö. D'aquests
28 diputats, 20 volaren el manteniment de la hiel. No us poden
imaginar eis tractaments que
sofreixen els nostres presoners
en el cärcer i en els camp d'Irlanda. No solament són batuts,
tirats a terra, Insultats de, -iota
manera, ei C., ans tambe a la
més petita ocasió, els soldats
enearregate de guardar-los die
paren sobre seu. Aixf, per exem
ple, a la pensó on jo era, tina
dona fou (celda per una bala
que havia estat tirada a través
del eanv." Cal recordar que eis
republicans irlandeses reclosos
en presó passen avui dia de ca-

La Política Converses filo- Full de dietari
VISITES A EN DELCLOS
Entre els nombrosos nacionalistes que
diumenge passat visitaren el compeny
Delc16s, empresonat per la r ei de Soisdiccions a la Madi, hi havia els scnyors Rovira i Virgili i Leandre Cervera, vice-presiticnt i secretar:, respecti.
ventea, del Consel d'Acció Catalana, i
el diputar a la Mancomunitat senyor
Massó i Llorens, addicte també a aquella patriNica

ADHESIO A ArCIO CATALANA
Amb motiu de la constitució definí.
tiva de la novena agrupacid de patriotes "Atea Nacionalista del Disertete VII". d'aquera ciutat. ha estat trama a 'roció Catalana un ofici donantli campte oficial de l'asee i reiteratd-li

l'adhesió.
EL "CENTRE CATALA" DE
SANT VICENS DE LLAVAMERES
Per avui i demà el "Centre Catare)"
de Sant Vicens de Llavaneres ha organitzat un programa de festes patriati-

ques.
Entre aquestes, hi ha la solemne benedicció de la magnífica bandera del
cho:- riel Centre. A,padenaran ?tete e)
diputar a Corts pet districte, senyor
rejera.
batvi de Giictl, i
demés, *verHan prom., :
ses personalirats de la política.
"JOVENTUT NACIONALISTA"
DE RIERA
Ha quede renctiturdo una Joventut
Nacionalista a Pirra.
Com a primer acre públi c, prepara
uno conferetcia per al dia de la festa
maior, 8 del vinent serenshre. !lauro-a-la
confiada a un orador d'Acció Catalana.

"DIVULGAcrows
NALISTES"
' El periadie "La Nora Canea", de
; Monrblanck, Sr iniciar la pul' icacid
ser fullee volante, sol,, 1. denominarió
general de "Divulgacions Nacionalís. tes".
;E' contingut de la primera fulla
degut a la ploma del nostre consPany
Antoni Rovira i Viralli. i explica els
I

conceptes de Indepenclancia i Separad&
aplicant-los al nacionaisme catará
Aquestes fulleo van encaixades dins
"La NOTN1 Canea", i són, *Inés, profusament repartides.
"
Es de ¡loar la bela 1 generosa ini-

ciativa del nostre collega.
L'ONZE DE SETEMBRE
D'ENGUANY
La Comissió executiva ens fa avinent
que les cintes que acampas yacen les
ofrenes que lady passat es depositaren
cl peu del nianument a En Rafel de
Casanova, elan guardades en l'estaige
de le Cornissió organiteadora, Ramb'a
de Santa Mónica, 25.
Les Corporacions municipals, entitats
i particular: que enguany desitgin novament dedicar ¡'ocas fumada ofren a- un ram, carona o branca—als marrirs
de 1754 Poden passar per agt[4 . 11 estatge tots els dies feinere de nou a una
i de tres a set, durant c dia, i de
nou a anee, al vespre, on els sean retornades les llaçodes, flirt jan cant Illurament runa tarja acreditativa ainb
signatura o seger, segons es traeti de
particular: o d'entitats.
EL GOVERN P0RTUGUF.8
LA MODIFIOACIO MINISTE-

RIAL HA CONSISTIT EN CANVIAR ELS TITULARE, D'ALGUNES CARTERES
Lisboa, 14.--La situaci6 ministerial no ha canviat en ea
seva essència, puix solament
s'han efectuat cedes modificacions en els titulan d'algunes
carteres.—Havas.
Lisboa, 14. — S'ha fet l'anunciada combinació ministe,
rial passant a ocupar la car-,
tera d'Ilisenda el senyor Velinho Corneta, la de Marina el
senyor Fontcuna Costa i la
d'A g ricultura el senyor Joaquim
Ibeiro.
Els nous ministres prendran
avui p ossessió de les seves respectives earteres.—Havas.

La situació a Europa

Sembla que malgrat les topades I oolilelons sagnents cedevingudes a diversos olutats alemant ea, la situaoló tendelx a
normalltaar-se. Encara que no
estan designados totes les pereones que han d'ocupar olemos
en el nou Govern, tot fa crouro
quo el nou canceller seguirà una
política més ampla que el seu
antecessor, amare, però, mantenInt la reslatänola passiva.
torce mil.
França estä disposada a contestar tan aviat com II sigui
possible les noves proposicions
EL GOVER1E 8RITA11110 I L'A- quo enolou la nota anglosa.
RANZEL ESPANYOL
EI president deis Esteta Units
Londres, 14. — El Govern consultarà ele ambaixadors dels
britànic ha acceptat els drets
paises atleta sobre la qüestió de
, específica introduita a ‚'aranzel les reparacions per tal d'Interespanyol, en sutsstitució debí venir eficaçment per evitar la
drets "ad valorem", que han • ruptura de les relaciona franco-

estat suptimits.—Havas.

anglesea
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lögiques

)g. Qui, quin.
El pronom qui, retatiu o interrogatiu,
és un inot invariable. Qui Ese Qui eta?
Demaneu qui és. No sap qui 36n. L'han:e o els ¡tomes de qui Parlaven... Tata
eren 09 vallan t de la taula, qui drets qui
asseguts. Alguna vegada li ha estat donat erròniament un plural quins, traduint, per exemple, quienes per quina:
quins no es el plural del pronom qui,
que és invariable, sinó de l'adjetiu interrogatiu quin; no tradueix, dones,
quienes, sinó cuales.
El cataiä litcrari té al costat d'un
qui, invariable un quin; que fa el femeni quina, el plural masculi quins i el
plural femeni quince, i aixi can qui pot
ésser relatiu i interrogatiu. quin és exclusivament interrogatiu (o ponderatiu)
,mai relatfu.
Quin Ili,bre liegeixt Quina ploma ha
pres? Pe r. quise carrero Pasearen!' Antb
quines raquees jugaren?
No m'han dit quin tare els caria;
demande quin voten. Una d'elles, no
sé quina de les tres .. Ignoren Per quins
motivo he han fet. No saben per quines
Quin honse mes ala! Quin un de ?tia
gros!
Però al costar d'aquests exemples de
quin interogatiu ponderatiul, la 'lengua actual presenta nombrosos estarcepies de quin emprat etróniament com a
rnot re'atiu.

P. Fabra

L'eletant londlenc és rabel a la 1.111.
El cornac indú acaba d'assajar. com
deicm en la nostra darrera edició , de
donar ordres a aquest paquiderm per
mitjä de la T. S. F. Pene heu's ach
que, segons comuni q uen a Le Journal,
l'c'efant se rata desentes. Syted AH,
domador iecdú, encarregat de fer la
prova. es preesntä, a l'hora eonvinguda.
a l'estació treinissió dels ràdio -concerts.
L'elefant havia romäs al seu paddock,
on una assistència respectuosa de fuecionaris del jarcie d'exploradors, de
periodistes i d'operadors de cinema ese.
tavert disposats per anotar els mes petits gestos. quan ecartenel de funcionar el receptor installat .previament.
Desgraciadament, com que l'espera era
/lar ga, algú va tenir la pobre idea de
!lancee a l'Inderini (aquest és el naos de
l'elefant) patates ensucrades, • de les
quals els elefants són mo't gorrnans.
Alai, luan després d'una ptesentació
feta pel "speaker" de la companyia
radiofónica s'el la vea del "rnahm"
dient: "Hm... Hut... Hut...", afeó Es,
"ajeu - te", l'animal continta menjant
le5 patates cona aquell que res no ha-

gués sentit.
Una mica després el receptor Ilang4
una ordra nova: "Aixceat". L'Inderini va donar la impressió que havia
sentit alguna cosa, però no es bellugä
per la simple raó que estava dret .Un
terç comanament, que li deia de rece/he una peça de moneda que, segons
hom havin convingut, debe/ anar
guarda, potser hauria estat atesa per
l'elefant si l'atzar no hagués fet caure
Ite dita moneda arran mateix de les
patates inoportunes.
Noves temptatives del cornac foren
acollides per Inderinl amb la mateixa
indiferencia, 1 ädhue ta simfonia
Lote Lyrics, que interpretä a
honor seu l'orquestra del sense-fil,
desveflä en Inderini un minim interés. Evidentment, la T. S. F. no substituirä, ara per ara, el "cornac" en la
domesticació del paquiderm famós de/
pare zoològic de Londres.

L'ETIQUETA Al, YATICI
Sembla que la vella etiqueta

S'havia relaxat -una mica, dar-.
rerament. /Volts pelegrins i pelegrines entreven al Vatich i
compareixfen a la presencia del
Sant Pare amb una indumentäria qualsevol. Això no passarä
mds. Han estat donades severas
consignes ale guardes que ve t
llen davant les portes de bronzo. No la travessarà cap senyor
que no vagi correctament vestit efe cerimònia, ni cap senyora que no dugui un vestit modest i el cap coleen per la modesta mantellina.
Com que malta turistas deis
que im sabrien anar a Roma i
no veure al Papa, es troben
sanee els vestits necessärls,
s'ha creat al voltant de la alabee columnata de Bernini una
curiosa indústria de llogadors
de roba.

Abans de la guerra, el lloguer d'un vestit valla den lires;

calla, pe' ee deixar una quantitat en fiança. Els industrial%
tarnten que alguna turistas desapareguessin amb e/ vestit. La
temença era una mica exagerada perquè els fracs eren tan
vells, tan lluents que no podia

fer goig ni als drapaires,

nos DE LA lucio

CADASCII PER ON L'ENFILA

A quanta pobles de Catalunya celebten la (esta majar? A trenta,
quaranta, a cinquanta, a cent? Qui he

La offidace cfAlemanya

(Del neetre envio} apeas()
set)? Tal vagada algun d'aquests elpecialistes de menuderies que es proEn ternps del Kaiser hi hadueixen a Catalunya amb més abun- da a Alemanya dues coses que
dar que enlloc. Tal ‚meada només cal
infamaven: ésser jueu, desee
obeir el calendari del Pagés i
periodista. Els diaris, en aquell
ti per assabentar-se'n. Amb aquesta
temps, aren una cosa que es
calor em sembla mem prudent de reconsiderava inferior. No compnunciar a esbrinar-ho i restar Iran.
laven.
Es per aquesta raer que
quiliament andi la vaga idea d'una
tots els periodistes ailernanys
multitud de nobles que es veuen obligats a fer el va-i-tot de la festa me- eren, abans de la guerra, jueus.
Ara es una altea cosa. Ele anjor.
Els planyo, sincerament els planyn. tics inferiors s'han revenjat
Des del campanee que a punta de dia són els bornes de la situació.
s'ha enfilar al campanar per «amplir No vull pos dir que els jueus
amb el primer número del programa: avui posin que ho són, a les
cartas de visita, pero veja, nosel tritlleig de empanes. fins als halladors i halladores, sets mudats, que tan moat orgullosos.
Precisament, aquest lis el pria la nit ?han de bellugar al compàs
mer mal, robstaole que es pord'una musica boja, quin rengle de saLa el nacionalisme alemany: el
crificis heroics i de suors torrencials I
Conec prou les meravelles de la illu- d'eisser un moviment anti-semita. I es compren: en un pais
planyo
els
excellents
sió humana. jo
en que els jueus tenen la inpagesos. els dignes menestrals, els respectables eetiudants que avui es del- düstria, la banca, els obrare i
xen arrossegar pel màgic remolí de ele diaria; en un pais en que
és cosa rara no trabar al dala festa mejor. Es molt possible que
si em veien llegint n divagant vea vant de qualsevol organització
nombra d'una morera. o a la platja, económica o comercial una mia recer d'un encanyissat. fossin ells ca complex, un jueu, inscrit
els que cm planvessin a mi.
regularment al partit democräe
No rliscutim. Corlaseis' per on l'en- tia o al partit screial-demricräfila. Canee )a vostra testa major Pate- tic i portad t en el tons dci con
pene sorollosa, polsosa... Talment la Uds odi perfecte contra el règim
vela
imperial; en un pafs dominat en
En un rec6 de placa hi ha un dis- ele rinche telis vlus pels sentisortee colorid' lligat a una eetaca per. tes, un moviment que ne s'hi
que els bordegassos del poble assagin
recolzi i que al centrad, els
llur puntería amb una escopeta. Quin
combad, corre un perfil gratan
horrible
sobre
moneda
petita
gel
vissun: el de quedar ineomue
escena de barbarie!
nicat amb l'exterior. Totes les
A peno. una taula plena d'ampolles, possibilitats, per aquest cantó,
un canti, mitja dotzena de gato i una
es tranquen. Els cornunistes
galleda plena d'aigua. Les ampolles.
dicen que els nacionalistes revnItadea d'un eixam de vespes i de
ben armes i consells del feizismosques. contenen %aren eervesa i me itallä. Error, equivocació
gabasa. A la galleda sen esbandite ele profunda. Els nacionalistes (de
gota cada vegada que un bevedor el§
Franca, d'Alemanya, d'Itàlia).
deixa. Si la vostra set és tan hortenen el mateix programa i és
renda. que hi farem? Acosten-vos al
per aire, fatalment que han
taulell i demaneu una gas e‘ a. Com la d'estar a mata-degolg a ells
trobeu? Ex/ Sembla breo. Deixeu-la.
amb ells. Un nacionalista aleamic mau, tot dient a la baca dona
niariy . pensa igual que un heque us lisa servida: "No m'agrada. Ha
me d'Ac ci ó Francesa o que un
de bullir mis".
Carlos Soldevila

La calor oš és una caleta! per
Hl ha algú que no s'hagl exclamat encara de la calor que
fa? Si hi ha atad que ea presentí, Trencant els nostres prinelpis, ens adressarem a l'Estila
opressor perque II concedeixi la
treu del mérit civil.
Tanmateix, ei a Barcelona no
As possible trobar un heme de
tarasen prou estoic per romanden
impassible davant la temible e/licenció del termòmetre. bi ha
paises —no cal oblidar-ho—on
aquestes temperatures no re,
presenten cap catästrofe. on
questes temperatures eón la nor
maillot mateiza.
A rooktoven, ciutat d'Austria.:
Ila, tothom et completament
resignat a viure a ter/quanta

sobre cero tot l'any. Que
dic resignatt tothom estä congratis

fendsta 1 c-oni ¡mi tots tres són
exolusivistes. per (ciega Sehan
de manjar mütuament. Ele

útiles internaelonalistes de ve-Hale el comunista-jueu 1 el
milionari-junu no apuntalaran
mai el moviment nacionalista
alemany. Els grane noms isretintes de la City poden per-.
fectement, en un moment <to-

tal-laborar. ahir arnb Rathenau. dernä amb Stines. El que
és impossible As que no combatin un Ludendorff o un
segons Pls guate, la sal
vació del món depèn d'una degallada general de fills do Sem.
I el segare obstacle es troba
en la mateixa situació del pafs.
Alemanya lis coca una molla
que ha perdut una gran part
del Seu vigor., Els moviraents i
des reaccions de la gent no són
nat,

pas animats corn abans. Per

a una restauració legitimieta,

i fi'
les veles. No vull pas dir que
la joventut, la burgesia, la clas-

se mitja, no aplaudissin ni postatet de viure a aquesta tempee
als balcons una
ratura 1 es migra iemmalalteix sessin banderes
vegada la testa fos començada.
tan bon punt l'en treuen.
que falta eón
Sembla de tota manera, que El que em sembla
alerta temerariß cooktownence gent per donar el primer iraun dia varen empredre el viat- ! pule a la fasta.
L'alemany d'abans ja no
ge a Londres. Varan-triar a pos
ta el mes d'agost per no patir existeix. Avui l'alemany da titant amb el canvi de clima. Llora pus mitjà es un producte del
compatriotes, paró, no cessaven compromis entre l'honest i el
pregar-40s que dessistissin necesitad. Tres anys d'una ecod'un progeete talment perillós. ~fa tumultuosa i fantästica
han tirat per terra totes les
"No hl podreu viure, els cridanormes de moral tradicional.
ven. és un clima pelar!"
Els ardits explorarle-iris des- Sha demostrat aqui, tothom ha
embarcaren a Anglaterra 1, en pogut veure amb els seus ulls,
efeete, comeneaen a tremolar que Cestalvi és uña cosa nide (ret. Per escalfar -se es dedi- dícula i Inútil; s'ha pogut veucaren a visitar fàbriques de vi- re castigat l'home que ha dodre, fundicions, forns de por- nat la seva fortuna pel conni
callana . Però el malastre va premiat l'h o me que jugt a la
consumar-se; un tooktormenc borsa sobre la pèrdua del terque havia desafiat la frescor de
ritori nacional; els emboscats
la nit per anar a l'Opera de i els pròfugs de la guerra, 36n
Covent-Garden, areafä una pul-, els mes rica; la gent honesta
mbnia i morf.
1 patriota són els mde pobres.
Els sena companyons varen El que ha passat amb els tunosreldre de portar la seva des- tienen; expulsats de la Ruhr
pulla al toril crematori. Varen
cosa que no té nom, lis
prendre aquest detemini amb es una
'una cosa que si la relacioneu
d'escalfa-se
l'Intenció egoista
arab la idea que un hom t6 de
una (tetonaal costat, d'un bon
l'Alemanya d'abans de la guerfoe--nnl dinho.—T velaef que
rea, us fa rodar el cap. Aquests
quan el difunt asabava d'emser pobres
funcionaria expulsats
Introduit al foro, 1311 cooktowhan arribat a la capital i s'han
neon va dir:
viet estafats, pelats i enganyats
—Tornen a obrir n/a portal
de Belin en geTorneu a obrirl Vol veure'l en pels ciutadans
neral i pelo propietaris de picara per darrer copl
En aquesta
Horn va obrir da neu; 1 ales- Aria en particular.
Alemanya, en fi, sortida de la
boca es va sentir la veu del difunt enoktravnene que oridava: guerra, sembla nornds haver-hi
lloc per ale intrigante, per als
—Per Den. em voleu ter el
i per ate atracadors
favor de lacear! Una erogada bandarres
perdut
que em trobo una mita a pler de pared ral. Els vells han
en aquest poro pafs, em ron un la fe, els »ves les virtuts i

corrent d'aire)

l'ideal-de lee

dones sembla 45.

ser tenir un araie 4116
cobri amb dblars.
Pel cantó de l'esquerra es
Igual. La gran mases d'obrera
es conserva honesta, da en realitat la gran reserva d'aquest
país, perb no hi ha una joven-4
tut revoluclonäria. Els estar
diants escombren de día les
pensione, en renten els plata t
a les Dila estudien la medicina o la teologia. ~esta estudiante no tenen pas humor, els

diumenges, pär anar a cantar
himnes revolucionaria o per fer
manifestacions subversives. El
seu estbmac, per altra part, no
tolerada pee una patita baraila
amb la policia. 1 es que les revolucions deuen Asear tainb6
un luxe que nomds es poden
permetre els pobles rice. Ra-'
dek acaba d'escriure que la revolució a Alemanya no ser&
possible fins que no hi hagi
inscrita al partit comunista un
mili6 de ciutadans. Quan Radelt ha eserit alzó sabia que les
coses precisament són al revés.
Quan hi hagi un minó dins-'
crits, no aerä comunista ni el
secretad general del partit.
La mateixa decadencia del
resort moral, es nota al camp.
Cuna no fa gaires dies que s'agenollava davant .dels agraria i
els demanara que no vinguessin a complicar amb les aoves
urpades. la ja complicada i difíen politic a de la resistencia
a la Ruhr. L'home del camp es
torna fàcilment un aferrissat
enemic del ciutadä. L'h o me del
eamp, nacionalista per essäncia, pot reduir les mesures de
la seva nació als seus camps
als seus arbres i considerar el
que resta, terra de rapinya per
a les seves ungles.
Davant de tot aizb, cplä hl
ha? Hl ha en primer llore
zercIt. que segons et tractat

pot tenir N'Amaren, la Reieh-s wehr. Despeas hl ha, mentre.
que no es demostri el contrari,
Coro a principal aliat de Fexär.

cit, et sindicalismo, la vaga. La
Reichswehr, per ara és una Incògnita. Que cosa fermenta
entre aquests soldats d'e/fiel,
melaneblics i diseiplinats i
vestits com. en teinps del Kaiser, és un misten Perb tle un
fet que la República alemanya,
aquesta República sense història, sense "pose", sense viciarles 1 sense bandera, no dóna
pas a aquests solldats el manjar
espiritual que una veta deis
calleotets del Kaiser ele donava antigament. Ea molt nada dificil far entendre a un soldat
que ha de morir per un concepto abstracta de civismo i da
demoträcla que no pes per un
. emperador, entera que aquest
emperador sigui un perfeete
animal. Es per aixti que da
Reiohseatehr preocupa tant. Ja
poden estar segura que si uns
offolals canten un dia la eane.ó:
"Nosaltres hern travessat viotorlosos ha Frenes", l'endemà
/ti ha una interpel1aei6 al
Reichstag. I no deixa d'ésser
curitis sobretot pela que saben
paladejar la ironia, veure els
artioles sobre l'exäreit republie
oä, sobre la disciplina 1 la fe
que ('ha d'animar i sobre Ilur
grandesa, que publiquen sovint
els diaris socialistas, aixb es,
aquella diaria que ahir aren a ntimilitaristes i feren una broma eagnant a costa dels oome
balareis 1 de l'heroisme.
Ben garbellat, la cosa mes
forte d'Alemanya es l'organitrack% sindicalista, arnb les pose
sibilitats de produir, en quedase
vol moment un conapse general a la nadó. Aquesta organitsació és torta, malgrat catar
dirigida pele bornes sinistres
de Art social dernocrecia.
Josep Pla
Berlin, agoste
La próxima nota: NPRCtFES•OPO DE REVOLU010".
^
LES PROXIMEN ELECOIONS A
IRLANDA e INOIDEISTS
Dublin, 14.— Amb rnothu de
mftings per a des eleoaions de la
eetmana entrant, han oc,orregut
molts Incidente landiferenta indrets -d'Irlanda. El president sea
nyor Cosgrave 1 alguns Min1se
tres forezt violentament interromputs el diumenge a la nit a.
Dublin per dones qus sosten/en
la tesi republicana.
El general Mulcahy, hfinlatre
de la guerra, ha denunolat els
maneigs del senyor De Velera 1
dels seus partidaria els quilla
dseposeeixen de len seves ter.*
res ele propietaria del Ruz Ife
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LA SONSA CE BARCELONA I
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Traction 7 efe" 1921.
Trartion Preterentb. .
C. E. colomizarld 6 0/0
feueni U. I C. 6 0 10.
Bohs Exp,oició 8 0/0.
b. Cataltaisa 6 010. .
4.-1..ien,aiir,a 6 010.
S. ji Guell G
••
Prna-sa sucia 7 0/0
G. 35etrop. 6 0/0.
G. 1. Ba¡celona h
.iinti9 Ruz 7 0,0. .
A.tunianient sevilla 6 0 10
. Prortin • l n ••
C.
• Dallega Electriettat 6 0/0 .

Anh res
taies0
711'7_,

95'
5W

MERCAT DE LLOTJA

BLATS
Ara-7 1 If8Varra, de.
Castel1 1 Manta, de.
ExtreinadUra, de
Andalusla dur
(Presta ea pessetes 100

eatnunt vagó origen.)

9825
99 2.

121.. 5 701'54/
541., 94 2,
L9 J.
: 9150
93'
54-7, 9173
be'
L'7
9425 9.'.30

Ea la cotitzacib dt valoro es veu
eue estem en plena. canícula. però
pasea aixf amb l'alça continuada fino
passat que vénen registrant les
lliures, &p lan i frenes suissos, o. trid.s
ben dit. les ntenedes sanes no repreaenten sinó la depreciació de' la pesseta en els tnercats estangers, dettre.
clac:6 fonamentada cts part pel saldo
canteani la nostra balança comercial f després pel déficit constant arnb
ej e& se salda el pressupost espanyol
d'alguns anys enea. déficit motivat en
part part per la política que se seguefx al Manee, a la qual. desgra
ciadornent no s'hi ven cap saludó favorable.
Davant d'aquest es t at de coses i ami)
l'imporetnt deute' flotant que té l'Estat espanyol, en 'un moment dz panie podilen les lustres. dalárs i fraseo
Staissos fer cotitzacions exage:ades..
ouix que el nostre 'mercat no es (roba en siteació per resistir la ose! 5 a dernenadissa que es ve fent de les
esmentades divises.
Fern la pre g ent resSenya per 1',tac'.6 que han de prendre els casitalistes en Mit r ar-se una deprcrar.'6
la moneda del país. en gu'ns Casas,
segons ens ensenya l'experiéneia, cal
orien t ar-se en . 1a adqusc'et de valoro
que d'ntre 'de les
ga7anties
sinabaTitien un valor or; i entre elles(
per no cl'n les 'Inés interessants, harzeM d'asseriyalat : les acc i one de la
Conmanyia de Tabaco de Filipines.
Aqtenes L accions que co cotitzen en
)tassetea trepresen t en itn valor estrosger, puix tot' el 'tiegoci rad'ea a .17 :1ifrines. --i a Londres, alai com les seves
timcm.'ets. .
Enz,r4litat , apuestes acc i ons han de
Se g utn,-fOreosament les fluerdacides
del dblai i tura de l'esmen
valor, la Barca está en manca de-ta
negocis i més aviar fluixa.

,

Pau Br,ua11 üroul.

Aeent de Canvi i -Inorsa
Placa de Santa Annali t. 2.on. 1..
Apartat 328
Tellaron 5522 A
•
--

ams c

91arffliMm.e•Pi IMI~IIMIL , - -......

times 1ga; S. en Cti.

CÁNV:,,VALORS
henibia del Centre, num. 6
Teleiuns I2JO-1231 A.
kike.áA,

I

JOIMMIZMIN.

123.

sanee atte

Force, de
Extra local, le. . . •
corient ld.. le
Blanca estrato', celta, de
manca corrent 1 astene,
liana. de. . . . . .
(P reas en pesetas sac de 100 kg. cement carro adul.)

Civada Plata de
Faves Ma l ;drea, de. .
Faces Vel'enldn, de. . .
}aves /Abres- al, de. .
Faves Extrtn. o Anda/usi,
Faves estrangeres, de.
Favons uns disponibles, de
Fa' - ona rin9
Facones Marroc, de

65 " 66,
64 " 04'50
65 " .65'50
63 " 6350
" 47

/remero 3, de.
einnero 4, de
e...g ones, de

Terceres, de
..
Qual (es. de.
( p resa en pessetes sao de 60 kg decimal
cerro agul.)
.....

.
.

.
.

•

.
•

19
16-25 '' 16.'50

de
• • a

37 " 38
"

70
t. 9

30'75 'a31
20
30
2I

4 05 a lla
38 a ia

111111 1111 111119 110 111 11181 6111 11111111 1111111

OVERLAND
Agencia general per a

. . .

l'V e vra VtilaroÇ nova. de
Negra 5 asien0 noca, de
Ne g ra Mataseca uso a, do
be gra I io,a tedia, sie
Ne g ra E4v,ssa nora. de

l'/2 ' '• .3 a«
'q 5 1/2 " 38
33 'a34
35 " 32
7 ' 28
" 27

110 a 515
CO " 65
£2 " 63
C3 " C4
59 "
"

.........

•

Anida prim e ra, de
Ana/s Srgn11.1.
Palla Ilar gueta. de
Palla curta, de.
Fulla d'obve ra, de
Trepadelle, de.

7 1/2 a SI
6 " 6 1/2
5 ,' 5 1/2
4 " 4 1 /2
" 6 1/2
7 ,'7 1/2

(Preus en pessetes 40 Its. damunt carro
aquí )
p oma remotatxa de
Tutti) de e0c0. de
Ferina Ilinusa, de. .

os "

22 " 23

26
28
27 " 25
34 " 33

/15 a 118
90 " 91
40 _,' 41 ulla..

Pret. du.
}Sir/teme s . de.

S"

.
(Frene per 100 ks. anua su (=unta

f\flercat

00/n•MaVameg...n,..

Imprenins de Colüls

sucrtEs
Acabat tot el sucre estranger que hl
'6 ea al nostre teereat, comeneen O Sehbar-se rambd algunes classes del nacional, la qual cosa motiva l'au g ment de
prens de' les etiitncítU dispenflales.
Etc cotitzen per al censura com segneis
Mel, de 1M e 108.
Terciar, ele 177 a 179.
Centrífuga de remolurea, de 173
a 175.
Quebrat cia. de 174 a 140.
Blarmailles, de 141 a 185.
Granets superiors, de 18.5 e 147.
Mines primera refinats,
SSS a
100.

Torres P. G. Ara ge,, de 192 a 194.
Idem Pi 0. Andalusia, de 202 a 201.
Pilons, de '203 a 205.
1' HM, de 218 a 22L
Frene per pesseres els 100 quilos,
CAFES
Rezase cariaele, al Ilustre mercat 1
amb mareada tendencia a la puja, de-

CACAUS
El mereat, de moment, estil 0-antaut
en e almat. si Ld els presa conlinuen
ferms, degut a la puja de les proc e d e-rieles estrangeres, motivada pels canela.

t

CLAVELLS-ESPECIES
Ciaste superior, a 900.
lo, a 4013.
Preso per pessetes els 1f4.) quilos.

yr
-et,

.
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DEMA, DTJUUS,

CANV A : VALORS CUPOied
Rambla del Centre, 16

inaugurad?) ' d'a-

quest important establiment. Per tal
de donar a con¿,.ixer els models daquesta (-asa i a títol de prop,ganda,
fins a fi. de Inés, preus exceperonals
•

Re

le
N
N
el
a
a

OCULISTA
ita-eJudent, del Dr. 1-a pere:irme, do Parle

1.11Nweamalsn
Ttartament especial 1 repid del tracoma

(granulacions): malantos extornes;
corre:celó de lote ele deteetea
Aptico-v(suals.
De 4 a I horas convingudea

Pe r a cines de familia
no hi ha com la Casa Cuyas:
Portal le l'Angel, 11.
VI ESPURIOS BAQUES
El intllor campase eatala
DWIRDIOLA DE FONTFIUDI
---- -

A les tres de la matinada

uns velos dels carrera del Príneep
d'AstUries i Bretón de los Herreros
demanaren auxili perqui deien que havien sentit un gran avalotament de
les gallines que hi ha en aquellos paborles i sospitaven que hi has-la ha.
dres.
El sereno, el vigilant i alguna de/
sometent practicaren un reconeixemma
minuciós i no trabaren lladres ni ras- t
tre
tals.

jizataansaanaaazaaati

CORD ILL,ERA

OVERLAND

b'ann„ 3'75
litre
Collera ARNO & /11ARISTANY

•

11111

L'autOrnäbil mundial
Agemeia general per a

Catal-ayi, Ara cqj i Bainars
Claris, 98-100

a

BAncrLoÑ

A

iaazaaaaaaaaaaaaaat

El jove Antoni Torres.. feliz Per
des d'una bastida de tres =tres
eada, produint-se diles ferides con- hacer cobrat la seca mesada. passaUI tuses a la cara. forta excursib al
, va pel correr de Ponent quan natura
per examinar un fornida parell de sa•
rate, tot de promistic reservat.
bates que hl havia a un escaparata.
a
!temo mata amiliong un sol Ese li ataneä individu dernanant -li
tina adreça, i sense que el Torres tin°
se
paper "Fonquernie"
gués temps de respondre, fol.] doza
nat un cop tan fort a l'espetlla cese
RESTAURANT ROYAL
va perdre el coneixement. Quan torni
Saló de Te
a
al
a cada dia te dansant de 5 a 2/4 a veme el món observa. amb el con"
a de 8, • dinar a l'amerioana, de següent disgust. que li hacia desapa3 9 a11 ,
regut la cartera on posadas-a. bes Yo
a
peht
sereats
co
e. que feia uns mements havia
un

2
la 36, RONDA SANT ,PERE, 36 a
.1.:,
2
Ii ii imeamiz ali gmormamusi zzamimous n a io ni mmaj

M. lidIilh111111 3

carrer Cabanyes. pea es tombà,
no se cap corn, una pila de rajoles, i va
agafar a sota el NI de rencarregat
de les obres Manuel Calatayud Atberolo, de len anys El qual quedà grrumcnt ferit.

Les perdues eón de pica importärcia.

Al dispensad del Taulat fou analhat Balaguer Ramos, de trenta
vuit anys, casas, el qual mente Ireballava tingué la desgracia de caure

II

Ahir a la tarda, a dos quarts de
ci c, a una obra n
que estan fent al

pera Inermes

» AS N 1CA

Imeamillnmomerws

NONELL GERMANS

illor Ami

JOYESMLA N OVAUNI),6

•

Idees 1, o 710.
Ideen 2, u (190,
Idena 3, a 070.
Idees 4. a 05.1.
2+1di0 a 550
Rasures de .Celan, u 450.
Preua per pese/tes els 100 quilos.

CARTUJANO

teEINILIBISIERSIMEIROBIACZNIFIZIMAIMZNIEIVEIBBIZINSIBIZIE51111
ta

CANYET,LES
Cenan roer-. a 800. .

Calafell, easent admirablement ateces
pels senyors Martorell i Juinola.

A la entinada d'abans d'ahir es declara . un incendi a u,: taller d'escultor que hi ha en un pis quart del
carrer de Sant núm. 3, suposantse que fou degut a una espuma d'una
estufa eleixada sense apagar.
Els velas i el sereno apagaren el
lar abans de l • arribada dels bomber?.

ripaaEso., Com que ha minvat la demanadissa per tenir tot els agricultors una co g lilan pròpia, el preu ha afluixat.Generalment teto saben: que el mes d'agost és el de rnds calma al nostre primer Centre ele Cereals.
gin a la depreciad() de la pesseta, per
als pagaments -lo pmars d'or•gen on
/es transaccions es fan ami> lliures i
&a 1-o.

asola del Centre Autonomista 4,. DependeMs del Cornere de la Ininscii
visith la Celdilla escolar de Yilaraar, a

numero 11.

PrERCAT. Ahir estigué encalmat, podent dir-se que hi havia més veneclors que compradors.
BLAT. Confirmen aguantantant-se les ofertes, peri, els nostres fahricants Segueixen re - trel2.

•
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ESTACIO DEL NORD

nnnnn•nas.yheartameemem... wraouia

BARCELONA

da un aparen fotogrtirlo de ta
Casa Cuyes: Portal de l'Angel,

este,eks na. 0. A.
37 de blal: 1 de rarina:
de rayes;

1 trIterpS.

Claris, 98-100

03

parells fotogràfics
garantitzata 1 económica ele
trobareu a la Casa Cuyis: Por.
tal de l'Angel, 11:

I

VAGONS ARRIBATS

111 espetes

II

Ba.Lrs 3

tue Burgos Cordel; tre,sorer, Fea
Busquets Oliva; bibliotecari„
Moles Rupelo; amcals, Mula Corit
Llover i Lluís Cortina Espinal.

Vi blanc, 0'8 5 amb Ist,
Celhars ARNO & NIARISTANY

carro

Mi e len!, de,
Mal/Orca. de. ..... e

Catal.ny3,-Araü

1ff

El darrer diumenge una comissid

Impre ssi d) genEeral:

•n•••

tea

L'automòbil mundial

FARRATGES

orina, de.
..
'Pudre l tsr( nasse9). ae
Escatklat, de. • • • • .....
. ;'
• • . • • e • I •
•
de

as a so

Sanes d'arui: L'Assumpe9I de Non.
Dona; tant Alipl, bisbe i cantessor, i Tareisi, raärtir.

carro agtia,

Dospullee d'oree

CEREALS

Xipre, de..

Mallorca seva.
de
(Freue en rels 42 ks. sense cae darnual

Arre.
Bomba, do.
E epectel de.
SeleCie de
blausat, de
Bc/1•11oct 0. de.
teucate . .

107' " /08
101 " 102
81 " 82
73 " 7'4
70 " 75

GARROFES

LLEGUMS

(Peeu en rala cruartera de 70 Ittrea !ende rae claman% carro madi.)

hloread cairel.,
tdo,se Plata nos. de
Mos-ese Plata t'oil. de
Ordt Extremadura 1 Mansa.
• n ed¡ Plata
Clvada Extremadura, de.
5118413 roja. Ce. . • •

-

de

OYZ:19,

MIII eell'an g er, de.
14,11 Ptilä, de
(l erpe.
'Lita. de. .

25
24

menut (prime!, de.
Segonet, sie.
£egd, ele.

•

gane, An. . . . . . . . . .
44 112 " 45 blanca arru gets altarnates 44/40, de
40
Blanca errughts 21larnates 48/50, de
Blanco arrucats al/tunales 52/34, de
Blar.e.s arrugh¡s all'arnalei 5C/00, de
Bienes arrugats alfarnateS 66/65. de
4f
Pelons, de. . . . , . . . .
..
46 " 47
bouttA,
•.
"
Guixes, de. . . .
...
39 "40
,(Frene
en
pessetes
900 ks. amb sao de
35 " 35
carro
munt
aqUl.)
61 " 62
50 "

, Presa en peneetes 101 142. 111317 ada diwaO
aquí.)

DESFULLES

Gaseta local

Cigroni,

..

nasas es:runger.
' Desees Segarra, de. .
uesses Andalusis, naves
desees estrangeres,
1 tases verdes. . ..
Andalusla. an
Escama& Plata.

FARINES

IMFESSIO 1}11331TI
•

46 a tO
45
45 .110
39 1/2
39
33 " 34
•

GUGURIJI.LA, O, ter,

Hotel Ri gat-famorodún
Després de la renovació reglamentar j a de arrees, el Consell directiu
de la Catnbra ele Directors, /atairedonas i Contramestres de l'Art Tbc.;
sil ha quedat constituft per a l'exercid 1923-24 pels següents senyors:
Presiden!, Joan Amargant Company;
'vice-presidents, Josep Martí Torcal
i Josep Aguadé Tela; secretad, Jau-

El xicc4 prou donä part del roba.;
tori a la polleia, per?) aquesta encara
és hora que ha de comunicar ah Pe"
riodistes. Es de creure que els !ladregots no foren detinguts.

1 01111113

igaiecres,
AS

LA PUBLICITAT

d'agest de 192 3

ESTATS BALT1CS

DE TURQUIA

A ALEMANYA

LA LITUANIA
pe Varsòvia a Vilna N Els ferrocarrils po-

MosIa!-KefflïfismeI

EH el

11011 iiO311 1011011 represelliciú

is

el

esta l releas tn lloro
carrec8 por l'Assetlea Naclon!' d'hilara
comullistil
hall

LES REPARACIONS

collieslari 111011 Yi31, .corlosad 1 detalle, la tea miliesi

lonesas :: Encara els efectes de la guerra bilis g
parlils 11181113
als alviatjar en tren fa tornar i qu no voten molestar
Rebuda entusiasta.
burriorista, mal sigui sine per tres amb la. seva xerrameca.
hores,
l'observaEntre
els
meus
companys
de
s
os guante
Angora, 1 4.—Ha arribat a aquesta Sulloils la premsa halga la nota HM no !adiara la
más seriós. El tren és un compartiment hi ha dues dones Malgral el fracs do la Yaga general porsisiaix l'allida.
població e/ vice-president de l'Assemodiar la vida d'un país. En jueves, un oficial, un empleat
blea Nacional senyor Ismet Patxd.,
política franco-belga a la bar
arxa del tren, en el seu de duana i un borne jove que
taló obrera a mollas clulals
butant-se-li una entusiasta. rebuda.-laespete i en la qualitat deis demä ene cima/ que es bailad.
Hayas.
Les
jueves
segurarnent
pedaaients, en el traete dels em- nssen als tipus más purs do llur
Constantluoble, 14. — L'Assemblea
EL PRESIDENT COOLIDGE INTERVINDRA PER
!d ata, pedem observar-hi ele
ha celebrat una aoraya. Els seus ulls i cabells ne- EIS SEPARATISTES RHENANS VOLEN PAGAR Nacional d'Angora
detectes de l'administració d'un
EVITAR LA RUPTURA FRANCO-ANGLESA
Mustafa
elegint
president
a
va
reunió,
setat; els sentim d'una mane- gres, moit negree, les linies
LA SEVA PART DE LES REPARACIONS
Nema', el qual pronuncie un extens
allargades
de
Ilurs
rostres
päl,
i
directa
amb
l'ese materia l
discurs sobre la política que el Govern
lis clàssic i em fan pensar en
París, 14.—El Govern francés es
i amb les carnes, segons
li idieriencld deis 1„ '1.1.
es proposa seguir.
litica del non Govern alemmy seta
però
d'una
feminitat
una
mica
que
ens
fan.
Altrament,
proposa adreçar el mes aviat possible MR. COOLIDGE VOL: ISTE.
mal
Ismet-paixa ha estat elegit viee-preEL 1011 GOYElIN
mds amplia que la del seu antecessor.
denen cert mamassa
sana,
els
d'un
'proporcions
s
+overn
britinic
una
comunicació
al
- reduide
clàssic i ens fan pensar en NOWIENAMENTS PROBABLES En el Gabinet Stressemann hi entra sident.—Ilavas.
Aun LA mommurat EMICS.
relativa a la darrera nota d'quest.
volpartim ent ens donen ocasió tas
Berlin, 14.---Ileu's aquí la el partit socialista, estmt-bi represendestar en Intim contacte amb els quadros bíblics del Pousin.
PÍA
En el dit documcnt, el Govern franes.
fet
tota
els
partits
poltties,
de
tate
L'oficial
fa
el
posat
de
mirar-se
eenstitucier del non Gabinet precés contestara punt per punt i en el
le persones amb qui viatgem,
COL.LISIO ENTRE ELE
Washington, 14.—En eis cerdea polfels
comunistes.—Radio.
repte
vanitosament
els
seus
botons,
sidit
pel
senyor
Stresemann:
to mis cortés, diverses proposicions i
setac t e, que difícilment podria que lluen com miralls, fent
RATISTES RidENANS LA
tics s'assegura que e/ president CoolldCanceller i ministre de NegoA BERLIN LA SITUACIO ES
eablir-se en cap altra situació.
observacions que Angliterra fa en la ge abans de prendre una .decisió am ço
POLICIA
només
cis
estrangers,
Stresemann.
-veure
que
no
mira
ningsi;
NORMALITZA
seva nota.
u,i1 el viatge dura un dia o
que co refereix a la qiIestió de les re- •
Crefeld, I4.—Els elements sepaMinistre de l'Interior, Sollnit, tenim temps suficient la mey a cabe.11era Ii sembla dig
La nota anglesa i la resposta fran- paracions, procedirà a consultar ele amBerlin, 4.—Ha fracassat definitiratistes d'aquesta ciutat, tremolant
comunista
per
e ecnäixer els nostres con- na dels seus ulls. L'empleat mann, socialista.
cesa es creu que secan publicades en baixadors deis Estats Units acreditats
la temptativa
la bandera che la República rhenana,
Ministre de Justicia, Rad- vament
el- próxim "Llibre groc".— Havas.
declarar la vaga general.
es. Les seves flaqueses,Ilurs de inana es passeja amunt i
prop dels Goveras de Londres, l'arfe 1
han desfilat pels carrero.
es más Intime, Ilurs vicis, avall del cotxe. El ballarí dorm hruck, socialista.
Els tramvies, autómnibus i el meLa policia ha intervingut, apode- COMENTARIS DE LA PREMSA Brusselles.
Nice-canceller i ministre de tropolitd. hart restablert llur circulaes posen al descobert. Pot. dir en un raes') embolicat, amb el
BEL L A A LA NOTA ANGLESA
Amb l'informe que trametin el* esrarit-se de la bandera, la qual cosa
Reconstrucció, Robert Schmidt. d&
e que en el ferrocarril tots vi- seu ebrio. Ningú diu res, ni
origina una sagnant col.lisió que
Brusselles, 14.—El diari "Le Soir" mentats ambaixadors, Coolidge Prom.Ministre d'Economia, Raner,
servei de ferrocarrils est à asEl
líe en vestit de bany. Si no som ningú té ganes d'enraonar. Noferits.—Havas.
dirä a un estudi detingut de la qüestió
produí diversos
fa notar que la nota britànica ha aryeatjans de professid, si el viat més una de les jueves, la más populista.
segurat gairebé del lot —Hayas.
COMENTARIS DE LA PRENISA
Treball, Braun, centrista.
ribat en el moment en que el Gabinet de les reparackxis i de l'ocupas:ad de
per nosaltres és un riu de jove, em dirigeix unes mirades
DISTURBIS A AQUISGRAM
FRANCESA A LA CONSTITUCIO
la Ruhr i traearä definitiva/riese la norTransports, Oeser, demòcraCeno s'esfondra definitivament i senaspreses si prenem el tren com interrogative-s cera si no se sa- ta, i ex -ministre de l'Interior.
X00 SAGNANT ENTRE ELS
ma de la saya conducta.
DEL NOU GOVERN ALEMANY
bla hacer estat elaborada precienment
vaixell de pesca dirigit cap bes avenir que no em vulgui
OBRERS 1 LA POLICIA
Coolidge té el propäsit d'intervesir
París, 1 4 .—La premsa d'avui deReichswehr, Gessler.
amb la preocupació de salvar aquell
e la mar de les coses imprevis-- barrejar en la seva conversa.
Luther.
Brusselles, '4—Comuniquen d'Aquis- dica comentaris a la constitució del mInisteri. Espera que arnb tot i aqueo- amb tota eficicia as:lb raída-te d'evitar
Alimentació,
en
un
estat
d'es-'
Em
disposo
a
dormir
i
acluco
viatgem
Ministeri de Terniteris o cu- gran que s'han registrat greus distur- nou Gabinet alemany presidit pel
resposta sera poisible presseguir les una ruptura entre els Governs de Lenyerit que ens permet d'embol- els ulls; seo en un reeó. La pats
dres i París, que considera seria molt
(Nova creació), Fuchs.
bis en aquella ciutat. Diversos magna- canceller senyor Stressemann.
negociacions, pele en quant a creure
eallar-ho tot amb el papel' jueva s acosta a la meva finesperjudicial per al restabliment de la
La cartera de Comunicacions zenit han estat saquejats.
Segons l' n Echo de París" no pot
q ue el document pot modificar Pacció normalitat
de somrís. tra i peo a poquet comença de
europea.—Radio.
La policia tingué un xoc amb un grup emetre's encara cap judici respecte
empresa sobre les reparacions seria una
popular. no ha estat provekla encara. SoEl metí viatge a Vilna no ha cantar una canó dorm...."
nen diversos noms per al dit d'obrers que intentava posar en lliber- el nou Govern ; cal esperar que s'hacona dana a entendre el ES PARLA JA D'UNA ROOM
liespertat en mí les facultats "Dorns, m aya guats
carrec, creient-se probable que tat uns companyx.
gin realitzat actes que revelin la sedarrer diseure de Poineard.
PER SEPARAT D'ANGLA. .
humorista que qualsevol viat Don"s'encarregarà de la dita cartee
Els obrers assattaron el Politzelpre- va política.
“L'Etoile Beige" diu que els senyors
TERRA
En despertar-me al matí ja ra
ter de ferrocaril pot descobrir,
la.
el
senyor
Griesberg,
minis,
de
indubtable,
afegeix
l'esmentat
porta
sidium i a'eshores els individus
Es
Baldwin i Curzon deixen la
1 4.—Als cerotes off.'
je. Ja explicarem el per qub. soc en terra lituana . Una pre- tre que fou del Gabinet presida Schuppo tiraren contra els obrers nora- periódic, que Stressernann és un ho- oberti a noves negociacions, pera no diLondres,
,
als comença a parlar-Se de
Eón les onze de la nit; soc gunta d'indola pràctica fa sor- pel senyor Wirth.—Havas.
broses granades de rel. Des d c les fi- me d'Estat enèrgic i a l'ensems • un aporten cap iniciativa practica. Sembla l'eventualitat d'una acolé per
entre jo i el haens
no
l'estació de Varsòvia i em gir unEldiàleg
de
fusell
adversari
intel.ligent.
Aixó
feu
foc
l'edifici
es
i
Brusselles
de
nestres
dones
probable
que
Parte
patge de Terpsícore ES NOMENARA UN VPCE-CANseparat d'Anglaterra en la qües-.
*buen que a les nou del matt harf.
desagrada de cap manera si el nou
contra els assaltants.
es limitare a acusar rebut del docu- tió de les reparacions.—Radio.
em comunica l'objecte del seu CELLER SENSE CARTERA?
sed a Vana . Són molt peques viatge
algunes
canceller se sent capad de seguir una
la
policía
dona
més
més
a
balara
cap
mes
negociada
A
no
hi
ment
I
i de seguida passa a Berlín, 1 t—Es consideren
IBTREes:
DEFoffiRA
lores. Quan un viatge és tan
8 :NFENIOFIRTAAT8LA
LEEm
carregues sabre en ma. Els manifes- política honrada.
alunas d'acabar les vaeances, a menys _
nomenaments dels
art, tan accessible a tothom, parlar de renearnnent de la vi- probables els
Es tracta de saber si Stressemann
contestaren a trets, seguint la pofart
noves
tants
nou
Govern
alemany
populista,
que
el
Von
Brumer,
da. Per sentir queixes no cal senyors
010 DEL NOU GOMERA
sera capan de trobar una fórmula
Nrd molt d'interès. El viatge
licia e/ seu exemple.
ofertes als aliats.—Radio.
pas fer un viatge a Vilna, n'hi per a la Cartera d'Economia púCraebvia a Varsòvia ha du- ha
Berlín, 1 4.—Se sap que les gestione
Entre morts i ferits els obrers tta- encertada que scrveixi per realitzar
prou
amb
viure
a
Craavia.
I
blica;
Robert
Schimidt,
socialisINCENDI DE ROSCOS
progrés en les negociacions, dest vea hores 1 el de Varsòvia
de Stressemann per a la formari6 del
de ta, per a la de Reconstrucció, i gueren seixanta baixes,—Havas.
Brusselles, 14. — Telegrafien d'A- nou Govern es veieren
Vilna solament en durarà eom que jo tenia el propòsit
truint l'eefcte perniciós del provodificulAquisgran, a.s. — S'ha celebrat una
al
seu
lloc
el
mantindrà
es
que
es mes. Es possible? Fa un no seguir l'exemple de certs pequisgran anunciant haver-se declarat tades a causa de roposiel6 que li fecador discurs pronunciat pel seu anó, la qual tenia per objecte
manifestaci
riod'istes
que
es
ageuen
tenir
miniskre
do
la
Guerra
senyor
uy una amiga mey a es va miGessler, demócrata. La cartera reclamar de l'Ajuntament que es dls. tecessor.
esr- cren
rar un dia 1 una nit en el robligació de corMicar a, llore
Per la seva part, "Le Jour- , au gnuel-lis°1 violtItan itns cqenudei entd-aci eta poca"
eieftwehr
que,
el im
alinstiesstrequde inae.R"l
ontien itsiésspr
del de l'interior es encara disputada tribuissin patates entre els obrers cense
carbó
i
lectora
-el
preu
del
ten per arribar a l'antiga ca- pa i dels queviures d'un país entre el centre i els socialistes, treball, i que s'augmcntessin els
nal", referint-se a la &clareció tona cinquanta hectärees.
senyor Gesler, en el seu llar.
per
nomministerial que rara aquesta
L'incendi fou presenciat
Acinesia actitud dele socalistes era
pllal de Litunla, i ara per anar- determinat, vaig haver de fer els quals tenen respectivament a tots els obrers.
tarda al Reichstag el canceller brosos guardaboscos del Reich que no tan decidida que el President de Hmbi no cal sind la meitat de
La policía intervingué per disso'clreFuchs,
un
salt
lógie
per
interrompre
per
candidats
el
doctor
Es
creta
combatre'l.
Això
prova
res
per
Stresemann,
iemps i de fadiga.
van fer
peri, seasor Ebert es veii ' precisat a
la, la qual cosa dona lloc a una collisió,
de la provincia del
eflie darrerament els ferrocar- la dança lIbbrega de les idees president
"Aquesta tarda tot el más que es tracta d'un nou acte de nabo- intervenir i arribà a amenacar atab la
resultaren
a
conseqüeneia
de
la
qual
el
diputat
per
Colònia
R'hin,
i
del meu company de viatge. i
Xle de Polònia han fet graos tren
quatre morts i uns trenta ferits.—Ha- tard sabrem si Stressernann,
sera dimissió si els socialistes no traetravessava una planura senyor
Sellemann.
nou canceller del Reich, es ve- INCAUTACI O DE. SO MIL Ni I. sigien en aquest punt.—Radio.
peeessos. I si realment és
vas.
Per
últim
es
parla
de
nemeritablement un heme d'Estat o
sial, rom és possible que un cense un ressalt però despro'LIONS- be *UNOS-EL QUE PARIA MR. 'SAL!~
veleta d'aquella severitat dels flan
un vice-Canceller sense HA ESTAT PROCLAMAT L'ES- solament un vulgar potaje. Els
Ins pugui áscar humorista?
cartera.
TAT DE GUERRA A HAMBURG
rocams
de
Castella.
Aquí
el
terDusseldorf, 14 —Telegrafien des de el ES OF-elDIS A UNA A00110
franceses
esperern
de
StresseVaig arribar a restació una
A
mes
a
más,
tots
els
partits
Hamburg, 14. — Els obren de la
PER SEPARAT
mann abans que tot una bona Witten donant compte que les autoriira abans de la sortida del reny es fbrtil. Camps coberts de la 'tova coalició estan d'acord
han celebrat una votada
Londres, 14.—S'as,egura que en el
de reparacions.
tato d'ocupació s'han incautat de 50
política
ten. Em feia por de no trobar-, de blat i boscos, hoscos infinits en exigir la substanció dels se- drassona
o
no
el
treball.
reprenen
per decidir si
El "Horno Libre" diu que des-. mil milions de marcs.—Ha y as.ras que Mr. Baldwin es decideixi a
el !loc. Quan ara fa dos anys Passem entre pins hores i he ,
. avenstein i Glasenapp,
Els comunistes s'oposaren tenaement
nig arribar d'Espanya, els res . De tant en tant el tren min- nyors
gerentHvice-gerent del Banc de a fer-ho, originant-se una sagnant col- pres del iracas de la politica de INCAUTACIO DE LA SUCURSAL exercir una neció Per separat ca la
Curio. Alemanya haura comentans poloneses anaven tan va la marxa i fine sembla que l'Impers—Radio,
rIced.a
.1:
s nPegoat
:
1 Zaiotantnent
.:
ti5 tau .lieasr 7
riüae5aencie
IMPERI A q"
F
lisió, a conseqiiénela de la qual resulvat de comprendre que França DEL sArm DE L'IMPERI
p:ens que les senyores s'as- s'aturi. Els viatgers pregunten LES RESTION3 DEL NOU CAN
(rotente.
Hautoritats
i
taren
alguna
norte
LD0
—Les
S
E
t4
done directes amb Atenuara, sine, que
no esta disposada a abandonar
<Cien als genolls dels passat, quina és aquella estació. No es
CELLER
En aquesta pina ha, estlt proelaraat les garanties i quo no és conveconvocarla la famosa Cornissid 'estor,
per, sobre tot a la nit. Però cap estació. Es un pont. Abió
rfU
DusseldoD
1 4.—Gentinnen les gestions
de guerra—Horas.
restat
que
alemanys
es
el
que
obliga
al
maquinista
Berlín,
als
nient
per
procedit a la incautació de nacional de perits de la qual se'n parla
p m que id no son dona temia
careció
han
senyor Stressemann per completar
ELS SEPARATISTES RHENANS
França hagi de demostrar que la sucursal del Banc de l'Imperi, els a la nota dirigida a Franca.
tener de fer el viatge erren Pe-, a treure maraa. Som a la terra del
eonstitucia del nou Gabinet.
ENTAULEN NEGOCIACIONS
no estä disposada a abandonar- cmpleats de la qual es negaren—a fer Mentre Anglaterra estigui en atinesem vaig enganyar. El tren que durant la guerra, ha estat la Avui,
al matt, Stressemann pensa
a retirar les
Arena FRANÇA PER PAGAR LA
terreny de diverses invasions; continuar-les
les.
un era ple. Cada viatger dispeefectiu 551 xec presentat per un súbdit ta situació no es procedir
poactivament,
confiant
francés.trapes d'ocupació a la Ruhr.—Radio.
els exèrcits alernanys, els li . der presentar al vespre la declarada SEVA PART DE REPARACIONS
nsa de más d'un seient.
ðSleessmid
El
rogrzna
Paris, 14 . — Segons despatxos de
Pele exterior del vagó era mi- tuans, els bolxevistes i els po, governamental.—Havas.
També ha estat ocupada, per sorpre- LA pREnsA ANGLESA 3,AD.
Coblença, quc publica "Le Matin", oFtranZ A L'INTERIOR :: DE- Sa, la fibrinacoc de Rheincle--- HEREIX A LA NOTA DIU. 00.
lor que els dels trens que ch. -- lonesos hi han deixat el rastre
INI
A
L'EXTERIOR
FENSA
DorLA POLITICA DEL NOU GO- el cap separatista rhend., doctor
eilen per l'interior del país. de llurs botes i de Ilurs mans
yas.
VERN
TENSIFIGACIO DE LA RESIS- Ha
poblalietedat, comoditat i Hum. Això destructores. Per airb en venir VERN SEGONS ELS CERCLES ten, i els delegats de la dita
ALEMANYA SUSPEN ELS LLIU:
Londres, 14.—Passst el primer me-'
PASSUA
TENCIA
escrit
han
rhenana
ció
de
la
Unió
LONDINENCS
le ran altra prova de progres 1 els temps de pan, aquesta terment de sorpresa produft per le pabli.
RAIVIENTS EN ESPECIE
a jeto. Poincaré sol.licitant d'aquest
Berlín, 14.—Aquesta tarda el canLondres, 14.—En arte cerdas ben
Sàvia política protectora pel ra es sue.da sense ponts. Darrecacle. del texte de la nota tutuoues.
Berlín, 14. — Sita publicat una nota
de
moneda
al
una
emissió
faci
que
es
celler
Stressemann
exposarà
creu
la
poque
Ille toca als paisos fronterers. rament, el Govern polonés els informats de Londres es
Franca la Premes anglesa es medra
qua 1 es declara que
oficiosa
en
la
el
país
substreure
de
la
per
tal
de
rhenana
links
generals
les
Reichstag
provisionalperò,
I davant del progrés 1 de la reconstruí,
decididament insanable al Goma,
Alemanya suspén les seves prestacions
de la nefasta influència prussiana,
política del nou Govern, principalprudencia, com es possible que ment, la qual cosa obliga a
aprovant ele termes en qUé la nota belen espècie a les poténcies que no han
permetent-li de pagar honradament
el
que
es
referix
a
la
poen
ment
usar-los
amb
molta
precaució.
Pa hom sigui humorista?
tänica esta redactada.
pres part en l'ocupació de la. Ruhr.—
a punt per un eas les reparacions i per mitjà d'aquest lítica exterior.
I
els
tenim
No
són
pas
aquests
els
únics
En general e. pea/kilos ataquen la
La meitat de la "població"
Hayas.
que les autoritats poloneses pagament arribar a una pau definiEn els cercles governamentals reo
efectos
de
la
guerra
que
hom
politice seguida per Franca, a la qual
?el tren esta formada de jueus,
París, 1 4 .—El Reich ha informat
sospitin deis forasters que ve- tiva.
s'amaga que el Govern de Stressepot
observar
durant
aquest
etribueixen el propasa de armare ValIels sent la seva jerga partia la. Cotnissió de reparacions que la
Els esmentats delegats es mostren
nen a. Vilna. Per() ens tornem a
concentrara totes les seves
Mamut d'Auglaterra a Europa*ellas que es una deformació de viatge. De la finestreta estant enganyar. Poden/ sortir de l'es- disposats a col.laborar amb les for- manta
seca decisió de suspendre temporalenergies al manteniment de landre
l 'alemany, com una mena de encara es veuen els "fer bar
Ala cerdea politice es vuestra eerte
ment les prestacions en espécie tenia
d'ocupació
amb
l'objecte
de salces
a
la
defensa
i
tació
sense
haver
d'obligar
a
l'interior
del
país
impaciencia per conèixer VI:que concelda artificial d'elements lin- beles" que traveseen els campe.
var el país de la miseria.—Havas.
el
nostre
integritat de l'Im- per objecte rendar tant com Los posquè
admiri
a
l'exterior
de
la
a
ningú
a
testare Franca a la nota ' britanieek de
güísties eslaus (polonesos i - A un quart de deu, sense cap retrat. Molt correcta. NI en rúlA COBLENÇA
peri contra els maneigs dominadors sible el sistema econòmic i la hisen- la qual depen que eiguin• aeguldea ¡Si
sesos). Parlen de bala en baix. minnt de retard, arribem a l'an- tim moment hi ha ocasió per
da akmanya. Les esmentades prestaBrussellea, 14.—Comuni q uen de Codels francesos. La resisténcia pasconverses o que el Govern britänle deEs coneix que ni per un mo- tiga capital de Lituania. Per un treure el fiblb de la ironia.
cions es reprendran de seguida que les
blenca que el nombre de victirues a
siva ser d indubtablernent intensificideixi seguir una Idols de conducta
mea. obliden els "progroms" moment tenim la impressie que
finances i la moneda alemanya puguin
conseqüència dels sucessoi d'abir &ecada sense desviar-se del camí emaPeiper
Tadeu
independent.
ésser estabilitzades.—Havas.
de sub han íestat víctimes a les som en un país estranger i que
puto per Curio.—Radio.
leva a 12 mores i 30 ferits.—Elavas.
agost.
tovincies orientals de Polònia havern d'exhibir els passaports.
ingentatat,

jornals

tatge.—Havas.
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Louis Hémon

Maria

ChapdelHille
7

Ilavla vingut l'hora de sopar 1
edearfa encara no havia ¿cabal
r espandre a les preguntes, de
Contar, sense descuidar -Se'n
Cap , els incidents del seu viat?e , d 'explicar les noves de SaintPr ime i de P6ribonka, i totes les
altres novas que havia Pogut
reselle durant el camí.
28egget en una cadira, davant
sena germana, fumava pipa
"'n'era pipa sanee apartar ni
s egen els ulls del seu daamb la por de deixar esPar q ualsevol revelaeió trapee
rst que haguds callat fins alesOre La patita Aima-Rosa,
dre

ta prop d'ella, la tenia apiada
pel coll; Telesfor tambe escoltava, tot adobant amb fil d'empalomar els guarniments *del
seu gos. La mare Chapdelaine
atiava el foo en la gran estufa
de bronzo, anava, venia, treia
de l'armari els plats i els coberts, el pa, el pitxell de llet,
abocava en un vas la gran gerra de xarop de sucre. Sovint,
s'aturava per interrogar a Maria
o per escoltar-la, i es quedava
ensativa un moment, amb els
punys als costats, reveient en la
imaginació els pobles dele quals
sentia parlar.
—...Llavors, l'església esta.
acabada? Una bella esglesia de
pedra, amb pinturee a dins i
mares de color.. Que borne den
ésser! Johnny Bruchard ha aleat una masia nova, aquest
Un passat, i dóna classe una pä
tita Perron una filia d'Abelarcl
Perron, de Saint Je•ome . Vuit
anys que no he estat a , SamtPrime; quan hi penso! Es -una
parròquia bonica, que m'havia
agradat forna; bona terra aplanada, tanta com l'esguard pot
abastar-ne, sanee sots ni hoscos; nomes campe cuadrats,
amb bones tanques dretes, terra forta, i el carril a menys de
dues hores de carruatge... Potser es pecat dir-ho, però tota la
vida (1) em sabrä greu que al

tea pare li hagi agradat de ¡non
res tan sovint, empenyent cada
vegada mes lluny el 'bese, en
comptes de prendre una terra
en una de les velles arrbquies.
Per la patita finestra quadrada veia amb malencolia els
camps nus que s'estenien al
darrera do la casa, la masia de
fusta sanee treballar, amb els
taulons mal ajuntats, t, mes
lluny, l'estesa de temas sembrada encara fin seques, a la Hada
de la selva, que només deixava
esperar una recompensa de
fenc o de gra a les Ilargues paciències.
—Té, —va dir Alma-Rosa,—
velaquf el gos que també cerca
una manyaga.
Maria baixä els ulls cap el
gos que venia a posar damunt
els seus genolls la llarga testa
d'ulls tristes, i va acariciar-lo
amb mote d'amistat,
--T'ha enyorat, com Iota.—
va dir encara Alma Rosa —Ca,
da mati anava a mirar el teu
Hit per veure si havies tornan
Va cridar-lo, després,
gos; vine, que també
et vull fer una manyaga. El ges
anava de l'una banca a l'altra.
dhcil mig cloerml, es 11s es cada
caricia. Maria mirä al seu entren, cercan*. a'd,.,,
.probable, val a dir-ho, que s
(pes fet mentre ella era fora.

La gran estera de tres ponts
empava el centre de la casa; en
sortia uia carió de ferro que
després d'una pujarla vertida'
d'uns quants pams, descrivia un
angle recte i es prolongaa horitzontalment fins a l'exterior,
per tal que no es perdés ni una
mica de la calor preciosa . En un
racó, el gran armari d'e fusta;
ben aprop, la tanta, el Isaac; contra la paren i a l'altra banda de
la porta, la pica i la bomba. Un
embh. que Sorba che la amiset
apocada, semblava com si volgues separar aquesta part de
la casa en dues habitacions;
només s'turava abans d'arribar
a l'estufa, i no hi ajustava cep
altre embä, de manera que aquests dos compartiments de
la sala única, cadascún eles
per tres costats, semblava una
decoració elle teatre, una d'aquestes decoracions convencionals, de les quals hom vol creure
que representen dos eompartimente distints, per be que les
miradas dele espectadora els pe
netrin tots alhora. El pare 1 la
mare Chapdelaine tenien el seu
Ilit en un d'aquests compartís
mente; Maria i Alma-Rosa en
l'altre. En un recela una escala
dreta conduia, per una trapa,
al graner, on els nois dormien,
a l'istiu. Quan venia 'l'hivern, bai
xaven el ilit a baix, 1 dormien al

perd movia el cap amb un
caliu de l'estufa arnb els adtres5 una mena de politeisme compli- dre;
Ii sera,
Penjats a les parets, li ha- calciíssim, tot un món sobrena- aire de dubte. El fusell
via calendaris illustrats dels tunal on els genis nefastos mbe- blava mes plaent 1 más segun
hercio,
una
combat
marisants de Roberval o de Chi- nevolents nernenyien, alternati- i somiava un
inatanea de la qtial sor.4
coutimi; una imatge de Jesús vament, a la falta i al penedir- Ilarga
tiria perfecte i pur, deslliurat
infant als bravos de la seva Ma- se. L'infant. havia acabat per per
sempre dels paranys del Me-,
re: un Jesús d'immensos ulls ereure's ell mateix un senzill
blaus en una cara rosada, altar-, clos, on els dimonis, de segur ligue.
tone
Samuel Ghapdelain,
gant unes manotee rodanxones; malignes, i eis ängels, bons, penar i el sopar fou ser la 554
una al ea imatge representant rb una mica ximples, es lliura nyals
de la oren al volt dele tau,
alguna santa dona desconeguda ven a un desigual combat sens
la, els Ilavie murmurant *Bono,
mirant el cel amb aire extasiat; fi
Davant el pot de confitura dieite" silenciosos, Telesfor
la primera pagina d'un número
de Nadal d'un diari de Québec, buit, murmurava amb un aire Altos-Rosa recitant-tos amb veu
plena d'estrelles grosses com ombrívol: alta; despris, altres senyals de
—Es el dimoni de la gorman- la oren; el soroll de les cadires
llunes i d'àngels que volaven
deria que m'ha temptat. Tor- i del heno acostats; les oulleres
amb les ales plegadas.
sera,
—Has estat bona minyoneta nant d'una escapada amb els ves tustant els plata. A Mel ga 111vega,
per primera
mentre jo no hi era, Alma-Ro- tits esparracats i embrutits, ex- blava com si vida,
després de la
da a la saya
plicava sense esperar els renys
sa?
—1E1 dimoni de la desobedien- seva absència, s'adon és ea-u
Va ser la maro Chapdelaine
cia m'ha fet fer això. Es ell, ben quets somas; que rren diferente
la que va respondre:
deis sons i els gestas de tot
certl
—Alma-Rosa no ha estat gaiI gairebd de seguida afirma- reu i es vestien ami) una doler
re antipatice.; però Telesfor
rn'ha fet patir. No es que faci va la seva indignació i els seus 1 una solemnitat particulars, en
mal, per() les coses que diul bons intenta .4sser fets en aqueata casa isola-t
—Però ja cal que no hi torni, da en els bosoos.
Sembla que aquest noi no tin-s
Acabaren de sopar, guara Ya
oh, la maro! Ja cal que no hi
gui tot el seu seny.
de
Telesfor s'atrafegava amb ele tornt, aquest dimoni dolent. sentir-se al defora una remar ore
guarniments del gas i feia el po Agafaró el (usen del pare 1 el pasees; el gos va aixesar las
lies, però sense rondiner.
matará...
sat de no sentir res.
—Un visitant,—cliguela mar*
—No es maten els dimonis
Les actuacions del joyo Te— Es Eutrapi
lesfor constituïen l'Unjo drama amb un fuseil, — declarava la Chapdelaine.
domèstic que la casa havia co- maro Chapdelaine.—Quan nen- gnon que .ens vi a veure.perqub
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Mes bal/ades que hi tindran lloc ,següent:
pessnj a resta d i slänc i a -l e l a pa
Per tal de difondre els seus pera al las! res de be.
vieja", , mb clirrega general, cap a CarSUBHASTA
"Fern constar que l'associat
arnb rnotiu de la Fasta Mejor.
7 •01/ 0 ela cuslacli a 1 a erh tot .el
tagena.
fdeals d'amor a ia !lengua caEl Foment de la Sardana esaquest Sindlcat, En Josep
Dones heu it saber que al meu poLa suhhaste re l nlein als fre
Vapor espanyol "Saannto". amb cärtalana i de la unió espiritual ble pasea. un nairacle; la cable que va pera que dote els alrnants de la elu ecia Pons, obrer de la casa ern . imul que poesible per
balls de mod i ficacid de la re
entes tots els pobles que la venir a la c tea deis trans endebades nostra densa nacional honora- Albinyana i Argemi, des de fa tal d'e no prevenir a la gent de rega general. cap a Cartmgen,.
sant de !la te l era d'Hnrfa des
Veler tralla "Canstanza", en liaste
parlan, "Nostra Parla" ha co-, bi padrea bucear una sardana dolenta ran amb Ilur assistència aquest sis anys, te bons antecedente, mal viniere
del gunl nrexim al renf del fer'
ETS PELLAITIES
cae a Bona.
mertf;at la publicació d'unes Li ea el mes saaaaat recanet hi podIen
nou acta d'expansió sardanista.
no havent mai tineut cometes
meneen da eta e A: fins l nene
El Sirria-in tTliur n PrefessioleEdicions popslars".
V ' P or espanyo l "Villaren1". amb certrabar un paper en no Si h anee me.
pendents amb la justicia i esha p elad adindlenda
El número 1 es un faseiele de alca bona. La primera que velen era
Pal (i, p,11,3 as- cena general, cap a Las Palmas i essent pa l pabl e ment arbiträria la
na i ment a la Snc l etat Enmare
ser i en general el.draOrdinäria cales.
vuit, pàgines, pülerament im- "Serra amunt", despree "Juny", "EI
seva detenc'd. Soferta com a
derlives i CrInstrueeinns. par la
Ve, r espatryol "Sativa", amb c2trcicref-i. elli 16, a les 7 ele la farda,
nreßes, contenint un mana de cavaller enamarat", "1.1 taal'nera de
han de p i stolers de Sans i que
manca de
a l'estatua dels Metaldürgies, ga gener 1. cap a Sant Esteva de Pre- quantilat de 13 el 14 pessefes.
les /erres catalanes i abunda- FI esa", "Encantament", "Puigcerdà",
hagi intervingut en atemptats
FI Urnas de euhhasta eee de
Gp b .. flia. 1 4, anal.
via i escales.
ses dades estadisLiques, refe- "Joan de Vilanant". "El pardal" I tot
Signada pel president de la Federa- i afrecamenfs.
17.48e'12 pe ns ete s . havent-la
Vapor espanyol 'Remen", amb
Eta aTers.a tractor sdn de ve_
rente a l'extensió i població
un altre fe1s. Jo, tr neatnent ne ho ció General de Venedors de Peix s'ha
Considerem que tan arhiträpren
n ciH el regidor En Manuel
Catalunya. Rosselló, Valencia, haig de tonteasen, tea; exhalar un pro- publicas una carta queixant se de que ria i fora de /loe con) la seva ri i ah l e interds g ene r al, per la rega geaeraL cap a Valéucia.
Santarnaria.
Baleare zona cata l ana de l'A- fund sospir, amb un somrinre da re- els fabricants de gel de Barcelona l'ex- detenció, resulta la nota de la cuasi en e a s'irv n fa eln sorbe 1 no
snr i e. co m ta m b e ele anomer a gó, aument experimental en graciament vaig estrenare onze de lea penguin a a tres pob'es. malgrat haverVaixells sortits
policia facilitada a la p remnats "xambrern et s",
els darrers vint anys, població vint-adues mana de la cobla. Sato imee
Clic
hi també fabricante de gel.
Vapor it 1115 "Re Vittoric", ele truuper quilómetro quadrat, com- refala i moit raea aneara. I aviar es
Expressa els seus temors que, de
sit, cap a Gnova.
ELS DEPENDTeNTS D'ESCnne._
ELS RAJOLERS
ELE
pareció entre la znria catalana pasaren a la fel p a; arrenglerats teten persistir l'eaMentat abús, deixaria d'arNaves
Vapor frenas "Anstelle", de tabla
TORT
i d'espanvola d'Aragó 1 ValenCorea patsoaaa un contrabata naher i
Torna a observar-se una cerribar a Barcelona el peix necessari per
alt. cap a Marsella.
penen
una
convocaSha
fet
Quarauta Iteres.
E.glasia
cia, nombre de ca t alans resi- amable, un tromba. repasar 1 carie; una Ti seu proveiment.
da efervescencia entre els obrera
Vapor espanyol "Pedro", arab el sen
qur.1 le Sant Agmal. llores el'es0.4'
dents dinae d'Espanya i d'espa- fiscorns, de cara generosa i $senyada:
Per la seva pare. la Comissió d'Es- rajoters. Ahir molts deixaren seria que arlr'ea la Corporació emita cap a la mar.
e
Treball.
als
ne-ecid:
General
del
une cornetins de tata un segun
De
dos
(marta
de
nyols dins les torres catalaMI del m ele
dirigirc.orxadors i Mercats ha acordat
de presentar-se a la feina, queiVapor espanyol "Cierto", arub el sen
vente. moscos i emnietats d'e Ban eqnip cap a la mar.
dos guarro de luir del- creare.
nes i, finartment, unes tenles tenora, de mirada tranquilla; un se als fabricants de glaç d'aqucsta ‚du. xant-se que els patrons
na a unareuniö ene tindrä
— Caer de aLn-M.—Nostra 1.40,1
primer tenaza, amb tom la cara d'un
comparatives entre Pextensid!i
eorept a l xen ami) ells algunes elt3
tat ea vista de l a creixent necessitat
por espanyol "Mercedes", amb el
( l,r, h sp,, al ira-al de l'Es- sea eoulp. cap n la mar.
.1'N:osa a Santa Merla de la al I%
la' poblar...6 de la nostra pàtria borne de facecies 1 mil gestos, amb
article, pregant-los que s'absles atarees que ala feren amb
mierra de l'Eixamp l a per trae— Verlies en anta:val de les Animes
1 . 1e6 d'altres Estats indepen-, una expressió cordialment i decidid/t- tinguin d'exportar aquel producte, ocasió dc l'acabament de la
Vapor espanyol "Cabo !Uvates",
lar de rertes millares per a la amh carrega general, cap a Babia I
del Purgatori.—Torn de Santa Tea"
usen franca: un primer tiple ansb mentre no estigtain completas les neces- darrera vaga.
dents que les tened) semblante.
&asee
rete
han
de
demanar-se
Sa.
D'aquestes estadistiques sein ca ra de pieardia 1 una ri Itera de bar.. sitat s de la chitar.
als patio
porten treure una pila d'aren- let : un segon tiple, <me tela cara
Ultra la penúria que ve observant-se , VAGA AL MOLL DEL CARBO
°Scil aIepo
s. r Balara-les "Suomen Nette".
— La mlsi d'avul.—TIAssumPti°
danyoradie,
i
un
fiable!,
que
no
sa
menta formidables a favor del
A bord del vapor carboner
d'aquest anide per als fino inclustrials,
de Nostra Dona. Ornamenta de coM
ami> citrina general, cup a Liverpool
nestre nacionalisme I tot bon per qu. pera d'ala que era el que bavla
motea
les
fanalSentof
1
cal remarcar que són
rme. procedent d'Aviles,
blanc.
z ese les.
patriota les batirla de conelxer. fet mas atad de cara contra 13 Sra. lies que ea veuen també privadas de hi hagukl disnuters sobre qüee3Del bieball
Vapor espanyol * Capitán Seearra",
°guatana.
poder-ne adquirir per a les naves n e- tions del trehall entre uns
'Són moldes les permitiese que
amb carrega general, cap a Bilbao i
Es traba en acatan.* capital el re'
l'era va, tot abra san fineses: (luan cessitats casolaues.
obrers que pertanyen al Sindihan paseat per les ofic!nes de
metate!.
verend En Joamdm Jovial. reatar del
comentaren de tocar apreciaren] una
E's fabricante de gel sostimen que
eNt)ätra Parda" per adquirircal Unie i uns entine no aseoVapor fr mies "Mota Agel", amb
°Alead Pantifici Eapanyol de Roma
PER LA PROP.4G4ND4
sonoritat daleasalma, una atinació aceaquesta anortnalitat no es deu més que oiads.
na, aixf con) . les enhiele 'que
tritura', cap a Alger.
— Ha sortit cap a Vich el re"
DEL CA TALA.
rad . un conjurat ben remarcable, un al consum extraordinari que es fa duDe les paraules pasearen ale
n'han clemartite.per repartir enVapor espanyol "Romea". amb cata
rand doctor Ea Jarint Camella, f.tai
tener
que
segons
frase
d'un
pagee
Sr.
rara aquesta temporada de xafogor,
director:
fels eremanteee cops do puny i
lee -1/Itirs membres 1 els peribdel tribunal eclesiaatic ¡Taquea ra t'O'
regia generad. cap a Vale.nefa.
però gime manquen de fonament les noutilitzant eines 1 ferros • Per 1.9r
di•es (Pie desit g en enettlx 'r-le4 :a y a arab el eor, un corneta que no neLa quasi tota itat de ta corresprard'én.
ima:., amb
a alplearc
cerVrea gpnor gnese Pralt:Feclap'ef
per tal de fer-le.s arribar a graba ni un sol detall un contrabata ticies que venen corrent de si 'a caras- mal. resultant alguna ferits cia comercial que circula per Catalunya
— Arab l'exprés de Franca ea e'.
llene] un da pronestio reservat. és, encara que sigui dolor& confesarman! ñ Ilurs >eres. Tot fa que Se'! seutila Un segar] tenor que no tia demala a l'expedició que es fa als
Vapor amansad "C. Sand", en llest,
ribar atila el blebe de Llm-da. &ata
id era pas sollment per fer bonic, ele 4 pobles
4
Els guärdiefs de seguretat
_oreure une l'adiei6 de deu
ho, escrita en espanyol. A.1ad es deu a cap a valencia.
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MATARO
Míting de Ilogaters.--Altres novel 1
Amb nombrosa concurrencia se eakbrä al Cinema Modern un miteng
de pronas...e, a. favor de l'As ga:Meló de Liogaters "La Justicia", constituida a la Casa del roble.
Feesidi En Camas i parearen els senyors Dalmau i Moraste. R .:wad' S.
Rocann'a 1 Serra s Moret.
Tote els oradora censuraren energicaneent els abusos deis propietarts,
defensant eloqüennuent els alter/esos
deis llogaters i convidant a tothem aiormar peal de l'Associacia.
Foren molt aplaudits.
- Ei primer team del Matar.5 va
Iluitar al seu camp amb el primer 4:1
C. E. BarMoni. El trienni carrasperagua' als ;losares per quatre golo CIOE.
Ei partit bou reeyit; no obstaut, do;
minaren els nostres.
- Pez la seccee darbm.2 de ra...
juntement ha cornees/a.; eli fer. ,e efectiu el cobratnent de rarbitri de Unguer, adiaste el den vehicica
teca. Eis autos gne :en pa:ada a la
costra canal sera obligas a patear una
peeseta i zis :arrea :oras:ere quiere

cantime.
- Diumeeee vment Cl Grep elnraberrea tare. una CNCL/-5..5 a C•trella
- Els vete- :id carece de aleen%
celebraren are. espleneitleaa ia festa.
E. correr es prz.t / 11 illuntin atari ebianderent. Aineeeza
Lt amb
en programete de berl lo llend, M1enie.
recipal. Le -neci a a eeces.
- A ide s quarts de eines de la tarda d'ahir, al reí Adriä Giménez.
menta mes casar, segons referencies,
en ocasió d'examinar una pistola Star
se li engege, produint-li incides al bree
ceemerre, qualificades de limas. Fou
ales pel doctor Campomar. Han estat a casa del ferit ei capite de la
guàrdia civil i ei cap de la policia.
• Imered en el fet ti Jutjat.
- Eis velas del carrer de relevar:e celebra:3n diumenge vinent la fes;a del barre Amenitzarà eis rograine.s musicals, compostos de sardanes
_bai le , la Banda municipal.
CAPELLADES
De festa major.--Suicidia- Desgràcia.
Moviment de població. --Noticies
diversen

Durant els dies 14, 15, lte, 17 1 18
traquee anee celebra: aguara vila la
sea, lesna majar, que promet ésser
molt animada. El din 14. al mil, merese evraordlnarl, repicantent de campases i soleromists completes a la
tan.%
Dia 15, al maní, els bale-dore de bestencts taras les seves tfpiques ball
des pele , carreta de la vais. A les deu.
divinals oficis. e T ecutaut-se tu misase
Pon:ificelis. de Peros:. per l'Agrupaeió Orfeanica del Cearre Mcr /matra-tedia i l'orquestra "Valls" dnquesta.
i amb assistncia de les autoritats de
la vila. El serafi ania. a arree del
docror 31 Mestrcs, prevere. A l'afeerori es cantara el Popa:e Metas. de T.
Witttaria. A lea cinc de la taida, cemenean/e/u de la novena a 1 Mare de
Deu. A des euarrs de sis, sesee-me de
cinema al Centre Moral i luneta a/ said de la Lliga Comercial Industri I i
Agrícola, representant-se l'obra e Es
Rossinyol titulada "Els savia de I'llacr:S . a", per la corepanyie d'En ereA les nou de la nit, cinema al Celaere Moral; a lea den, extraotd•ohries
£1.21 ions teatral' a la Llig C. I a A.
i a l'envelat allecaz al Paeseie
Manuel Mas la Giros , represenien..se
, r obres • Bel:mar de la F nt del
Gat, o la Mariela de Idi vio" i "1 a
aleed ea" i "La montería". .,-1'411,1S:es
daca per En Vendrell.
Dia le, a les deu, ofici; a las (lotee, concert-vermut al Centre Moral,
ear la cobia "Casbalienia", sin Pereane
Tarda, a les cinc, audieiC, de cardanes al mareix sala, i ball a la :Alee
C. 1. i A., per l'orquestra "La Prime;al', de Santa Colom de Faen e. , a
nou de la nir, gran feste la •1,..
alca i de le Densa al Ceutre Moral
Inetructiu, prenennta pan l'A:pe:1,3,-Pa

Orfeenlea, l'Esbart Folk-lore de Catalutaya, que dirigeix En .1. Rigen i Clsajuana, 1 la cobla "Cathalönla"; a les
deu. falacia a l'envelt.t. reprw-ent rit-se
"El barbero de Sevilla" i "La madrina" i ronce.% per NE. Vendrell; a les
eure, Huir ball a la Liga G. L i A.
D:a 17, a /es dome del mart, concerts-vermut a,i café Catalunya, Elige
C. E l A. i Centre Moral Instructiu,
a des quarts de cinc, audició de sardaues 1 C. iC. L 1 balls a l'envelat i L11.
ga C. 11. i A.
Die 18. a les dotze del mate ver.
teuf-sardanista ale jardins de la Sedetat Elig e E. 1. i A. i extraordin ri coneert el caiè Catalunya: a les cine de
la tarda, audicee de s rdanes al3 /"rdius de la Lliga C. 1. i A., 1 gran ball
a l'envelat, a arree de l'ortauestra "In
Prineip I", de Sant Sadurní de Nota,
a les den de la nit, serenata a la placa de mossen Jeclut Verdareser per
les muestres de Sane Sadurnl i de
S nta Celema: a les onze ,balle a len.
relee i a la Elisa E. 1. 1 A.
Die 19, ternabeda a les tepieues
lame -de la QUTufir . 'd i AeAsiOns de cinema, t rda i nil, ale salons Lliga C. L
1 A. 1 Centre Moral Inste/actea
Aqueer any hom be pogut mentir la
sarisfacela de vetan els programes de
les festes que ban de teuir Ilee e les
direrents societats. redest te en catalä.
La Societet Lliea C. I. i A. tambe els
ha fet en la castra liengua i ens dol
Que no faci igual amb tot el que fa referacia amb ella, matar les pepenases
de la (mota 1 airees documente regale/sea essent ea Heng.na foresten,.
- passst va suicidar-se. tirana-se al barrene de Capeen. N'Antore r que eslava a dispees a la
ni B' er,
fonda del Jara L'infortunat Ferrer
lela anys que venia a estiusdar
tiene:e-a vil t.
Ilern ereu que, apenat per una crea
rnaialtie crilinic.a que venia sMidrit
d'auys, adopril t 2 fatal resolució.
- Trehallant en una wäquina de
serrar fusta propietat del seta pare las
rin g ur la desgacia de t Viar-se un dit
fer-se contusions a la ma dreta Cl
jove Mic1 asel Estima Soteras, fill del
negociant en fusta conegut per "El
Pelegri".
- L'estadística demografica
(braut el passat mes de
questa
juliol es tal com segueix: naixemente,
S; defuncions.
- Dallaras, die 8, estigué talens bores en acinesia vilu„ la sera terra nadiva, el pulcre escriptor i p re del genial poe ta En .1. Carnet En Sebastià
J. Cerner.
- Sala comente entre ele atleiourde a l'espora del futbol l'actitud de
1 Junta del 1" .C. Capellades. ene negà el clamp ere:verte, motiu pel qual
no poda celebrar-se el partit que estava preparant-se per al primer die de
:a neetra fesea mejor 1 en el (mal, esgons rissen, balden de licitar des tatportante ernalps.

MANLLEU
El programa de la festa mejor
Brillara es presenta la Feote Mejor
d'aquesta Vila que se celebrara els dies
1 4 15, T6, 58 i 19 del que !ene
Pestes relgioses: Dia 14. a la una
de la tarda i a les vuit del vespre,
gran nepe: de campanee. A los set del
respre. Solemnee completen a la parDia as a les vait del metí.
Missa cesada a l'altar cetnral. arnb
ecoropanyament de música. A les dea.
Ofici solemne. amb aesistencia de les
autoritate. El serme. a ceerree del decter Josep P i care A des quarts de set
de la tarda solemnial precesse per
'ile vila. Dia r6. al mate O jee: en su:raza' dele difunts.
Festes cheques: Dia H. a les dues
de la tarda. els ce g ara s i cans faran
la sera tri ornial passeiada per la 'ella, acornrranyats de música. A les neu
del vespre, sardenes a la pleiea Barte - di per la ceb'a "Art Gironí".
Lea 13 a les nou del mati, sardanas a la placa Bernardi. A les in. els
gearants i natas acempanyaran les
autnritats a l'Oí ici sole,ne. A los
orze. sardanas davant l'estatge de:

escala/ i da audició de sardanes }loe
mes cèntric de la riostra vila i davant
mateix de la Societat La Unió.
Demäe dia 15, a les deü del ma.
fr.1, Ofci en honor de Nostra Dona.
- A les (lotse, cuneen verstaut.
A les chic de la tarda, tres sardanes i ball a la Socie-at. Nit, a dos
quarts de deu dues sardanes i
Dia /6. a les den del ma te, °fiel en
honor de Sant Roc, per l'esmentada

F. C. Manllen, per la Principal de
Palamós. Tarda. a les tres, concert
a la Societat L'Estrella, pels Moixins
de Sabadell. Concert a la societat del
F. C. Manilas,, per la Pr.ncipal de
Palasnais. A les cinc, sardanes a la
plaça Bernardi. Gran partit de futbol entre la Unió Esportiva de Sana
i el F. C. Manlleu. Nit, a les nou,
grarkrós castell de focs artíficiale. A
les deu. sardanas a la playa Bernardi.
Esdeven iment 'frico-vocal per l'Orfe6
Vigatä, a la Joventut Católica. A lee
onza, balls a les societats L'Eatrella,
romera- de Pescadora i a l'envelat que
abcecare la societat F. C. Mas-Ilesa.
Dia 16, al mate sardanas a la plaza
Mejor i al carrer del Pont. Tarda, a
dos quarts de tres. concerts a les societats L'Estrella i F. C. Manilas,, A
des quarts de cine grandices partit de
imbel en t re a-1s esmentats equips. A
les cine, sardanes. Balls al Foment de
P-scadors n^r la "Moderna". de Bordile; a L'Estrella i a l'envelat. Nit,
a les nota, sardanes.
Nit, a les deu, baleo a l'envelat al
Foment de Pescadora 1 a L'Estrella.
Dia 13, a la nit, funde teatral al
Cinema Edisson.
Dia 19, a les cale de la tarda, parlit de futbol. Nit, a les nou, bella
a la sazietat F. C Manlleu i a L'Eatralla,
ara a nota ateaient cal Alimentar
l'Extra s : c.: 6 aa'crica que tipdre lloc
a les Escales dels germans de la Doctrina cristiana, Ter. 92, ele dies de
la feste, deguda ala p : nzells dels neotres compatrici s Migitel Aguilar, Estee-e Rovira i Martí Comes.

orquestra.
A les dotze, la tradicional i Buida
dama.
A les cinc de la. tarda, sardanes i

ball.
Nit, a les deti, el mateix programa.
En aquest ball els sardanistes pedran einenir un record de les festee
de la Secietat.
Els altres dies tindran lloc nulas
balls de rams i de tacs.
Es d'esperar que degut al bon temps
que es presenta serae unes festes
plend ides elle renee lidaran l'exit de
La Tee.i6 Teyeanenca.
RIPOLL
El (encere ele eardenes olningue un
bon ealt; el primer premi no fou repartir, i el sepan l'cbt i ngué la cobla
"El Bellotee". de Riere'.
Les banderes i el /loe ea q u8 &da ealehrst el corleare desdeia mole de la
feste, i ruolt mes aquella marea de
brean que toa l'orquestra,

CALAF
Incendi
Va declarar-se un violeni ineendi en
an rail edifici conegut pel Convent,
que serreiz actuelment de dipesit de
ferretee i rnenjador per a hastet r.

OLOT
Diverses noticies
La sessiö municipal ordinäria C07responent a la setmana foil celebrada
edenes passat, de segarla convocatòria,
aprovant-se diversos assumptes de trä-

rnit
- La :ira de hastiar del dia 9 fon
tnolt passe concorreguda i menys animada.
- Pes la guärdia civil loa estat
ilittrat a /es autoritats i recias al
Sant Hospital un noiet d'uns deu anee
que te espantat tot el ve; noble de
i que dirnecres done una ganivetada a un altre nci, ocasionant-li
la mere
- Ha tornat del eau estiueig, el
secretare de l'Ajuntement. senyor Datan!.
- A aitims ('aquest mes. la Comiesió d'Educació general de la Mar>
comuteat donarä trna serie de conferencies en d i versos pobles d'aquesta
contrada, entre ells Les Planes. Begudä. Sant Fetal de Pallerols, Santa Pau i Sant Esteva de Bes.
- La recaptacia general del Manidcipi per consums i arbitris durant el
passat juliol. donä an augrnent sobre el mateix rnes de l'any paesat. de
3.3cn'ee pessetes.
- Ha estat d enunciat el setmanari
nacienalista La enmarca. Dit ai xf. senzillament. heres creurM que es tracta
de quelcom recent i es traca d'un número extraordnari publ icat en viga
lies de les eleccions legislativos. Co.
ses de tres meses entera Es ven que
hi ha ep ;,,,Tru's molt gruierades.
- La calor aquesta setmana ha esta t molt forts. Patees vcgades haviene visa e; termemetre arribar ale
35 gnus. La fa tnes fe iscuea la manca de pluja, de la anal comencen
sen .i r-sein els sembrats. En alguns
treballs s'han hagu • de eene-iar les bares de jarneda en ferine ene durant
les de Inés calor es descansa.

El foe va prendre de seguida grane
proporeions, degnt a la gran quentitat
de l'esment e material allí dipeeiter.
Ne hl bagnd cap desgracia personal.
Les materials encara 110 abran er que,
perú són de considerae15.

BANYS DE SANT VIGENT
(Seu d'Urgen)
Gran éso l'anima/ció d'enguany a l'estialiment balneeri de les acreditada
algaes sulfuroses-termals de Sant Vicens. Entre els estiriejents ame hi sejorneu aquests dles recordem els Srs.
3/out-oriol, ('ruells, senyora de C,31] i
filas. familia Verdeguee Marsol. CarBertran. Terra de la Bordeta
delegats de la benetnrite Asead:ció
Protectora de l'Ensenyauea Catalana),
doctor Vilom ea. senyors Corveta, Soler. Metall. Alciantera i esposa. etc.
El sei-sei de l'establiment a alt a .
mera confertable. amb coma/aleada telefbnica per la líala de Ripoll 1 entre
els assistents impera la ra23 tranca caedi litet. que contribuela a fer encera
meß agredosa reatada esa aquest be/1
inaret del Cadl.
Dijeras passat s'organitra una festa,
a iniciativa del senyor Eructo, en la
qual cooperaren lote els estiuejants. El
programa ton sei segiient: A les cinc
de la tarda. rosari cantal; a les sis.
e nt de l'Hinane de la Colar i a ; a dos
guaro de vele vermut sulfur33 danCine, amenitzat pel jezz-band de la Seu
dtrgell a a les cuit. sopar; a les deu.
gran castell de loes rtificIals: a dos
quarts d'anze, gran ball a l'aire lliure,
1 a les onze, limeis final, que fou ex-

TEYA
proere.ma de la fea me;or
Sana a les vigilies de la nos-ra
festa mejor. que premien ener fluida
cera els anys an-eriors.
La Societat de Socors raumal "La
Un i ó Teyanenea" ha enreractat la renenenada Cab l e oreueetra "La Farnense e de Santa Coloma de Farnes,
harem organitzat el segúent programa d e festes:
Avui, día 14, a les non de la r.it,

quieldament servit.
lisa resum. Feetada en quast establi.
melar sso solament té l'atrae:1u de les
evidente propietats curatives de les alaties, sine. que constitueix un frena i
cordial tepes per a l'esperit.-A_

VILASSAR DE MAR
g aours145 a Montserrat it Els
Jocs Florals
l'excurDiumenge passat tengue
sió collectivr, del mesare Orlad del Patronca Socia a Montserrat, efectuada
en rosig clem entusiasme i denla alegria
indescriptibles. Els excursionistes, que
foren prop de dos cents, figurant-hi,
ultra e:8 al- mistes, les fines families,
anaven presidits per a Junta del Patronat en pes Hl assistiren també els
senyors Anima padrino que :oren de la

senyera i protectora incansables de
ieó, i el rcestre Salvat, de.' Orteó CaA Montserrat fou cantal am solemne
ofici de qual lau celebrant el senyor
rectos de Vaassar. La be la senyera de
l'Orfee foz, colgocada en un 1/cc elhenor al presbiteri. Durant l'ofici mossea Narcís Saquen dirigí fereents paestelas a s al í congregats, glossant la
eignifitaci ó d'aquell ame de poner a la
Patrona de Catalunya l'ensenya de
1'0r:cíe per ta: que la lemeis novament,
i esa tant els ideals cle Deu i de la
Puna que la senyera representa: la
creu blava dattnin,e1 fons de la nostra

raolo.oncial de la encurta) da la "Per
fumeria Mitra", que , a (arree del regidor senyor Castanyer ha quedat esta.
blerta al carrer de S nt Estere, de la
nostra
Despres d'haver-lo bettelt recenom
doctor Faixat els coneurrents visita- -

Una Alemostració d'aquesta anomalia • h ei següent:
Durant acepases dies els consignatenis han pagat el pela als pescadora
a un prcrnedi de 023 pessetels
essent,venut a Barcelona a 3'36 'en

ran l'establ iment, essent obsequiats
arnb perfums, aok,oa i zamp ny, brindent-se per la prosperftat del non eatablenent, rnuntat amb molt d'encert
1,diacreald,

CASTELLFOLLIT
IE RIUBREGOS
(Alta Sagarra)
Lea festes que se celebraren amb
motiu de la diada de Sant Roc, eón
les següents:
Ei dia de Sant Roe, de bon metí,
hi haurä comunió general i després
de donar el cercavila l'orquestra
Unió Artfstica, de Cervera, s'orga- •
nitzarä la professó del vot del noble, en la qual l'Ajuntam b t i teta
els veles acornpanyaran la imatge
del Sant Patró pels principals carrera de la vila, celebrant-se tot teguit els solemnials oficio.

bandera nacional.
Finit l'ofici va congregar-e a la p i eca del Monestir una gran gentada
da de poder oir algunes cancons de le
terra entonades pel nostre Orfc6. Sota
la direcció del mestre Pujol, director
de 'Orte's, forera camades t aplaudides
Ilargament "Sota de l'Om" i "La sardana de la Pálida", i públic i orfeonistea sei rnig d'un gran entusiasme, cantaren "Els segadors".
A lee s de ia tarda, no sense haver-se acomiadat de la Moreneta
sense una gran recança. e s nostres
amice emprengueren el retorta bo 1
entonant el Virdlai 1 diferents cangons
de la terra.
En resum: una bella jornada per
eOrfe6 del Patronal Social, de a qual
feliciten, una regada mis als seus abrega t e directors.
-Comença de regnar gran entusiaeme anab meted elets prijx , m, Tne,
Florals. La importä.r.eia dels premio i
la notabilaat i cempetencia del Jurel
i den organitzadors fan augurar que
la festa de les Iletres catalanes a Vilassar constitterie un grandiós esdeve-

A la tarda, després del tradicional "cos", tindrä lloc el gran partit
de futbol entre els equipe Torä F.
C. i Sant Ramon F. C., ele quals es
disputaran una artística copa donada pel club de Castellfollit. Després
hi haurà ballades a l'envelat de "La
i a la nit, despees del
concert l passeig d'En Guanyabena,
hi haurä un Iluit paran a l'en-celat.
A rendernä lai haurä lambe oficie
i a la tarda ballades i sarau de co-

aniat
-Després de mots anys de deManar-ho a tots els diputats que han
anal seguint la representació d'aquest districte, En Girona ha escoltat la ven dels setas representats i
ha aconseguit que la carretera que
ens uneix amb Calaf sigui reparada. Sort hem tingut, durant aquesta
darrers anys, de la heroicitat dele
dos peona que amb tant de zel, poques negadas vist, han fet veritables
miracles per tal que els carruatges
poguessin pasear cense perill.
Seguidament es permeté l'entrada al

niment.

Vell-LAFRAMCA DEL PENEDES
L'afer de Palqua I altres novas
Ve de. fer-se pfiblie el renore
que la Coroiesió nomenada per
estudiar l'afer de la portada
d'a , g'es a la nostra vila ha tra3W-s a l'Aluntament.
,
Despres d'un ben oriental,
examen de la ilestió, la Comissid explana les soluciones suggerides.
En primer lloc, eón assenyalats quatre remeis rpids; per bA
que interins: l'augment d'hieres
de funcionarnent de la m'equina
elevadora de l'aigua de La Bleda; contractar, amb els propietaris de la muntanya l'abocament d'agtia a lee mines deis
"Pujols"; construir dipOsits
baixos a l'entrada de la vila,
elevant Paigna mitjaneant bornbes centrifugues, i captacid
d'a'gles en els terrenys immediats a la vila per afegir-les a
les dele "Pujols".
D'altra banda.: se:1 assenyalate tres projeetes per a la portada definitiva craigua: el de la
de Fontrubt, enllaçant arnb la
deis "Pujols"; el de l'aigna fuixa de La Bleda., previ l'arranjament i completació de Factual
installacid, i el de la dels Aigola.
Sernbla que l'Ajuntament,
d'ac,ord an-b l'esmentat repert,
es proposa fer el necessari per
tal que Vilafranca no romangui
sonsa aigua.
- La Junta directiva del Foment Sardanista, novellament
renovada, ha qu edat constituí'
da aixf: Antoni Mercader, president; Manuel Feliu, vice-president; Josep Mestres, secretari;
Lluís flafols, tresorer, i ['toman
Castell i Mestre iJoan Solds, vacalo.
- En representació del "Bloc
Calalanista" i dc "Avant I" , el
ala 5 En Joan Esclasans
En Joaquim Delclhs i Dols, que
esta empresonat a Barcelona.

perfumant-se gr tultammat
tothom.
- Es troba entre noealtrea el da
patea a les Corts d'Espanya per aquest
distr:ete N'Ignasi de Ventee.
- lestesociacie de Música prepara
un concert, que tindrä Iba dux, et
aquest mes, a (arree del violen:elíjala
Gaspar Cassade. i et pianista Blai Net.
Durant el mes de junol han
eoneorregm a 11 Biblioteca Popular
607 lectora, que han consultat 678
obres diverses.
- Eta troben a la costra eintat,
per recolUr caneons papelera, els jares Tomes 1 Llongueras.
- Ida cagut esmieolat cope de
la piquete el celebre pantcó del eiamdgral, consuma: anye enrrera seuse cap

resultat cientlfie.
LLORET DE MAR
Olituari.- Reunió d'alcaldes.- Nott
carni.-Els pescadora.-Sardartes.
Futbol
A l'avarmda edat de noranta quatre anys ha rnozt el senyor Joan Bataesta Marido, pare dels ferms nacional l: atee, el pilot de la marina :tercant En Just. del digne jutge d'aquta En Jean Baptista.
L'enterrament palese les moltes simpatice del fe/ea car conetituf tina veriaable manifestacie de dol.
Als ßens luis, i a tata la seva nonabroca familia, els adrecem l'express.ei del trastee condal.
- La brigada municipal está' cenetruint tan carel maritim a la fermosa
calo de banys. carni de malta necessitat. degut a la nombrase gernaci6 que
/a visea especialment les tardes. que
este seta illa de gent.
Els pescadors catan queixosos de
la babea no expl i cable del pela. pub:
els consignataid e l'estan venent a preus

OLOT
DIseabte pealen. amb aiteleteneii ale
les prmeres autor i tate i representante
de la Fleme°, tinguee ese la inaugu-

No podrien el batlle i
geivernadot
de Barcelona ranciar alza? '

Tots els dissabtes a la nit Mnert
lloc audicions de sardanes pd erenemenades cobles empordaneses, (retan:.
Iloc a qule deis pobles veles tengue
soma gran gentada per yuntcjar-les.
- Diturienge paseat víngue a jugar
l'Ateneu Deportiu de Tossa, essea
vengut gel reserva leal per quatre 4
CALDES Dz INON*B117
Va, angment ne el nombre dinerittl,
a l'obra de la benembrita asoociació
Protectora de l'Ensenyauca Copian',
arribant en Pactnalitat al tiorbre
15. que formen la Beleg da diquesta
alta,

Ha tal« ¿emanada la asa de la ¡a- t;
masa senyoreta Na Florerrefe Equiee
nanu per al jove badaloat Esa Mime.

Guardiola.
El 3 POMPUS de Joventut
questa localitat 'llemei . de Caldes" i 'Calderf" an celebrat
una fasta patribtiee smb el fi
recollir cabete per p; 'contri-..
!n'Ir a la creació del Pavelló pe?
a nens que ha d'installar-se a
l'hospital de la Santa Creu t
Sant Pau de Barcelona. III ha4
gua funciona religiosas a la pa-4
rrbquia i una yetllada als saions del 'Casino Calefense'-.0a .
es retallaren poesies. es cantà
alguna caneoneta popular i es
representà el drama en tres ao-.
tes "La prula de Lourdes: pel
grup de senyorees pomellises.
El jove Marval Martinen digua.
Un 'aren parlament que fou a,-plaudit, igual que tots ala al-4
tres.
TORREDEMBARRA
Diumenge, dia co, al eamp de
Martinete, tingué lloc un encone,:
entre el reserva del F. C. Güneestic, amb elements del seu pidimer
equip, i el primer del F. C. Mediterre, de la localitat
El club local, degut a la indispoale j ó d'alguns dele setas ingadoree
presentä un onze ineotnplet, pella a
mes a mis d'haver de ' posar-hi lugadors del reserva hl posa dos jugadors forans que accidentalmett es
(robaren a la població.
La primera part jugaren bé tole
dos equipa. essent el &mira mes accentuat en els locals, quedant e• gola
a 1 favor del Mediterrez - •
A la cagona part domine el Gimneatic, essent el reseltat final de e
a 2 a favor dels foresten.
Els equipe s'arrengleraren de la
següent forma:
F. C. Gimnä gtier iCelabria, Sanroma, - Pedrol, Saborelta„ Ras. Costabella, Cabré, Deicida, Casas, Sanjuan, Güell. Reserva: Córnea.
F. C Medites-mi: Folc, Mateo.
Senchez, Rull G., Gonzälez, Rull
Miracle, Vallbe, &arrua Ferrase
Viaja].
senyor Mercad& volun-

E1 mateix
dia, al camp de la Unió
8'
tari6
Esportiva, tingué lloc un partit en:.
tre l'equip propietari del carie 1 el.
F. C. Italia, quedant 4 a 3 a Cocer
alela loeals.
e
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LA PUBLICITAT

ESPANYA I DEL MARROC
e,

L CONSELL DE MINISTRES HA ADMES LA DIMISSIO DEL GENERAL
ARTINEZ ANIDO 1 i:1A ACORDAT NOMENAR EL GENERAL ECHAGÜE

b

politta
faupdIFESTACIONs DEL CAP
DEL GOVERN
,. , El cap dd Govern no tenia avui
ion noticia que comunicar als peYirsdietes.
-Ha manifestat que esperava aquesta tarda la visita de l'Alt Comissari
I:1 la del general Castro Girona, que
.stendirien a acomiadar-se, per marIzar demà a Tetuan.
Cons estava anunciat, ha confirenfat que aquesta nit sortirà el ge'.neral Weyler cap a Melilla, amb la
4 S ICOraiSSió de l'Estat Major Central.
A les cinc de la tarda es reuniran
en Cansen de ministres, anant desaires a acotniadar el general Weyler.
L'ALT COMISSARI
I EL PRESIDENT
.,
!om havia anunciat el president,
ai. primera hora de la tarda ha rebut
la visita de comiat de rbalt Comise
sari, senyor Silvela, al qual acotapanyava el general Castro Girona.
L'entrevista amb el cap del GO' 4 'yern ha durat mitja hora.
' En sortir, el sertyor Sitvela estava
znolt satisfet referent al resultat del
sen viatge a Madrid i francament
optimista referent a l'esdevenidor de
Facció espanyola al Marroc.
—Crec que amb els acords presos
—ha dit—i amb els plar.s combinats
ara s'aeonseguiri l'acció definitiva
que resolgui el problema com d e
sitja el país. Mitjançant la fixació
de la Ilnia definitiva i una acció
constant que irradii les nostres posicions permanente, s'obtindrà un
resultat definitiu, aconseguint la
submissió de les cäbiles actualment
rebele, les quals es convenceran dele
prejudicie que reben d'estar al costat

d'Abd-el-Krim.
Referent a aquest, l'acció isoladora, per un costat, i l'actuació constat dels aeroplans sobre els territoris de Beniurriaguel portaran for ç o¡tanteen la conseqüència de la pacificació d'aquella zona.
Un periodista ha al.ludit a l'actitud
stle/ general Martínez Anido.
—Res té de particular—ha dit el
b enyor Silvela—que l'element militar, pel seu temperament i la seva
educació, sigui partidari d'accions
Osel.lieoses: pel demés, les relaciona
•cte l'Alt Comissari amb els comandants militara de les tres zonas són
taeecellents, 1 no toparä amb la més
letita dificultat perqué cada un tindrà cura, de mantenir-se bé dintre
1e les seres atribucions peculiars. _

Cose de Ministres

El

ministre d'Estat ha dit que probablement dissabte emprendrä el seu
viatge a Sant Sebastiä com a ministre de jornada.
Ele altres ministres no han fet cap

manifestació.
NOTA DEL CONSELL
El Censen ha acabst a lee non

vespre.

Govern.

Ii expressä les seves lamentacions per
tal decisió.

S'ignora si el Gasten Ii acceptarà
la dimissió.
ciosa:
De totes marrares, el general Mar"Vista la insistencia en que el genetínez Anido tornarà aviat a la penral Marttnez Alido reitera la seva dimieses de comandant general de Meli- . ínsula donant el comandament al gella, el Govern ha acordat admetre neral Echagüe.
aquesta elinnesia.
S'ba acebat netitudi d'un Reial dec-ret sobre procediments conciliatoris,
eom previs a les declaracions de vaga i
atarament.
El ministre de Gracia 1 Justicia Ira
donat compte de diverses sollicituts rebudes sobre e/ problema de la inquilinitat.
Ea despatxaren diversos expediente

de Finances 1 Guerra.
Es va aproser un Retal decret del
ministeri de Treball per la inamediata
percepció d'un subsidi per les dones
obreres que donen a llene
lambe ha estat alarmad/ la relacid
nubhastes di n reparacede carreteres
per l'any 1223-19ee.
IMPRESSIO DEL CONSELL
Amb el d'avui s'ha acabat la serie
de Consells dedicats pet Govern als
probletnes del Marroc i económica.
Al primer se li ha donat una solució dilatemia i el segon s'ajorna
fine al próxim mes de setembre.
Queden a Madrid els ministres
de Governació, Gracia i Justicia,
Treball, Marina i Finances, i se'n
van els altres.

El d'Instrucció Pública ha marxat aquesta nit cap a Sant Sebastie.
El president sortirà aquesta matinada cap a Cestona.
El d'Estat mareare dissabte cap a

Sant Sebastià.
El de Foment sortirà la setmana
próxima cap a Sarauz.
El primer de setembre regressarä
i aleshores s'iniciare una altra serie
de Consells dedicats exclusivament
a la qüestió económica, segons la
petició formulada pel senyor Villanueva.
S'introduiran, afirmen, grans economies en les despeses i es procuran ä que el ministre de Finances
tingui una base efectiva per a la
confecció del pressupost.
Serà estudiada la futura hei económica.
El president ha donat compte de
la dimissió del general Martínez
Anido,

sit, pene a conseqüència de la reunió

* proposo eernissienar el ministre de la
1 . Guerra perque vagi a l'estació a acorntadar eI comissionats en norn del

S'ha sabut que anit paseada la presente emb earkter irrevocable.
Ahir al mate quan s'assabentä de
la dimissió, visite el comandant ge-

S'ha facilitat la segilent nota ofi-

z411.13AN3 D'ENTRAR
S'ha acordat no buscar-li substii designar, interinament, el geIV. dos quarts de sis han quedat tut
Echagüe.
ifetmits -eIs ministres a la Presidégcia, neral
S'ha estudiar després el plet dels su;per celebrar Fanunciat Consell.
balterna de l'Esta t, ele quals aleshores
El primer d'arribar ha estat el miisistre de Gricia i Justicia, el qual ha es trobaven en grane grups davant le.
presidencia.
¡li t ala periodistes que portava exS'ha mostrat irreductible el sexy«.
` jsedients del sen rninisterl, i si hi ha- Villanueva,
el qual ha reconegut la in, via temps, tractaria de la reforma del
capacitat en que es troba l'Estat de
Deeret referent a Hoguera.
sostenir l'augment de son a tants em•
El ministre de Foment ha dit que
, l (laxa s'ocuparia de proposar so. pleats.
Slas acordat que sohunent s'esmerIncisos al conflicte de Matagorda.
El ministre de Marina anava emití. cate en eaugment el produce de traes
les amortitzacions i s'esdevindrà que
' e cap i una mi embenats, a canses
tots els que ara li s percebien
qiiiscia de l'accident automobilista so- gairebé
deixaran de cobrar-ho, per tal com ne
fert diumenge passat.
El ministre de la Guerra ha mani- s'han fet les arnortitreelone
S'ha tractat dele Honrare 1 dele
feeteit que portava expediente de tràauxilie a la maternitat Es va acordar
mit ordinari.
't
Després ha arribat el president, que preeenti une ponencia sobre el
primer punt el ministre López Mnfier.
f dient que no tenia cap noticia.
De Guerra s'amo-varen diversos ex—Asid, a accaniadar el general
pediente sobre llibertat condicional i
Weykr aquesta nit?
—No. Aquest. era el meu propò- mace:Tiene de medallas militare.
I del Consell em serà impossible. Ein

la dimissió del general Martilles Anido,

neral el caid Abel-el-Kader, el qual
de

La elide del Marros
LA DIMISSIO D'EN l',{ARTINEZ
ANIDO. QUI EL SUBSTITUIRA?
Melilla. — A tot arreo es

parla de

Es diu que el ministre de la Guerra ti ha comunicat que donaria emete de la dimissió al Consell de ministres.

S'assegura que al ieneral
Martínez Anido el substituirä el
general Echague, per ara interinarnent,
El Govern, si els nostres informes no sán equivocats, no
ha volgut que en arribar al Marroo, el cap de l'Estat Major Central, general Weyler, trobi a
Melilla un nou comandant general, que no podria estar imposat dels assumptes d'allí els
guate coneix admirablement el
general Echagüe.
Es molt possible que aguasta autoritat sigui nomenada,
passat algun temps, en propietat, perque sembla que en el pla
d'economies del -Govern no figura l'acord de rebaixar de categoria les comandàncies d'Africa.
DE L'EVASIO DE L'ALZUGA;
RAMconeixen detalls
de la fugida del comandant Alzugaray.
La versió que es china és la
següent:
Al migdia del dilluns arribà a
la porta del fort de Maria Cristina un autombbil conduint dos
paisana amics .d'A/zugaray i una
caixa de cert volum, i que el
xofer, portant-la a les espatlles,
enträ en el fort mateix temps
que penetraren aquells visitante.
Aquesta entraren a l'habitació que ocupara el comandant
en la qual fou dipositada tar
be la caixa cementada.
A la una i vint minuts de la
tarda, sortiren els visitante,
acompanyants per un xofer, que
no era l'autèntic, el qual s'havia quedat dintre, sinó el mateix
comandant disfressat de mecànic.
Els visitante i el comandant
ocuparen l'automòbil quo guià
Alzugaray, i passant pel carrer
d'Alfons XIII, es dirigiren a
Nador, on esmorzaren.
Continuaren després per Zeluan i el Zaio, on després de
refrescar preguntaren als sentinelles fine a quina hora podria passar per allí, per tornar
a Melilla.
Digueren tamb6 que anaven
a veure el Muluya I alxf ho feren, per la vora del dit riu i
internant-se a Uxda. i a Oran.
El xofer autèntic romangue
al fort fins entrada de fose,
dient en sortir que havia anat a
visitar l'Alzugaray.
El jutge ceros el cómplices
del comandant fngat.
SORTIDA DE LA COMISSIO
Encara que s'havia dit que el gene.
ral Echagiie no aniria el Marros amb
la Comissió de l'Estat Mejor Central,
per trobar-se en llicencia, avui al mi.
ahnten de la Guerra han dit que la noUds, no tenia fonament, car el dit general sortirh aquesta nit arab els eomissionatei, presidits pel ge neral Weelen

DECLARACIONS DEL " GENERAL
BURG 17ETE
diari "Itelormeeciones" duu un
(elide del g eneral Ilurguete sobre el
problema. del M'arree, dient que les soluciona que cli va proposar eón les 94teína que ha presentat ara el mayor
Urda.

Din en l'esmentat article que Inés
que estudi en el probleme del Manee
el que eal tts decisió.

I rERQITE EL SUBSTITUEIXI INTERINAMENT

.

Dimecres, 15 d'agoe f: de 923

"Tots els Governs—diu---en repose
cid Tan prometre estudiar-lo i eolucioe reo i alguns, com el del senyor Suat ches Guerra, ea posen en caree de ferho, pere quan arriba l'hora avinent el
mes petit entrebinc d'un grup polltic
Sa proa per espantar-los i l'abandonen
arab una fugida cómica.
Alzó match va ¡mesar al Goeern
conservador.

S'anava a Alhucemas de

amb vestit de j blue, cona Seta el
mayor Bergamin, del qual vaig rebre
el mes bon ajut, i unan esteva a punt
d'obrir - se el Parlament stm sorgir els
adietes d'En Cambe ealent demostrar
q ue l'anee e Alhucemas agreujava la
situ5ci6 politice. Al sengor S:anches
Guerra aquella articles ii van produir
efecte i va ordenar terminantment que
no s'anés a Alhucemas nl Per mitjans
pacífica, perque Mime installar-se a
Ansucemas cense disparar un tret al
Govern nomas Ii donaria mala de cap."
Nega que l'Exèrcit mames vulgui
operacions beiliques, dient que es absurd,puix l'Exèrcit fe. el que ti manen,
eszent un auxiliar de la politice. El
que vol veritablement l'Exerrat Se claredat i que la polltica el posi en condicione de nuitar quan ofigui i no

que» ruin; l'enemle.
Ea ciar que un exercit ha de servir
sempre una noble estala-AM de lluite,
però cal fer constar que pertany a la
política collocar-lo en bones condiciona
per lluitar. Jo en pus parlar d'airó perque després de Tizzi-Azza vaig donar
ordres de formar expedient a un cap de
l'exereit que es va extralimitar en lee
seres funcione; aquell expedient, pera,
va acabar amb una repressió i prou.
Alee no s'ha de castigar i sobretot en
les circurnethecies de la tropa espanyola Aue passa de la inacció i està sobradamnt refrenada. Cal ésser indulgent,
perque aqueixa tropa no s'esc a pi de la
mit de vegades, ocasionant greus perjudicis: cal tractar-la prudentment.

EL COMUNICA? OFICIAL
El comunicat oficial de Guerra, din:
"L'Alt Comissari intuí comunica
que a Darrnizian es va fu foc sobre
els indígenes que realitzaven obres en
el camí de Yebel-Uddia.
Ha estat hostilitzada durant la nit
la posició d'Arre."
UNA HARCA DE REBELS
Ceuta.—Segona rumore que a Tetuan foren acollits com a fundats pele
voltants de Xauen hi ha una harca de
rebele.
Els generals Montero i Queipo de
Llano han marxat cap a Ulad Land
amb l'objecte de visitar la posició de
Tiguisa.

Les resposabillials
ELS TREII.ALLS DE LA CO3115510
Davant la Comissió de responsabilitats, que- es reunirä
dijous vinent, compareixerà el
tinent coronel d'Es-tat Mejor,
senyor Dävila, que era segon
cap de la Comandancia de Melilla en els moments que es
produl la catästrofe d'Annual.
Segons es diu, acabada aques
ta compareixença, la Comissió
de responsabilitats dedicarà la
sera activitat a l'estudi dele documents que sollicite. d'alguns.
departaments i que els foren
remesos. Per cert, que al ministre de Foment se lii demanä
p er a la Comissió gran nombre d'informes i cambia que el
dit centre no s'apressa a trametre'ls.
SORTIDA DE LA COMISSIO
En l'exprés d'Andalusia mareis

aquesta lid a Màlaga la Comiesió d'Estat Mejor Central, que presideix el general Weyler.
A mes a Mea va amb l'esmentada
Comissió el general Correa, cap de la
seeci6 de earapanya.
A l'estada acudiren a aeonalsclar els
cornisitionats l'Alt Comissari, el gene-

ral Castro Girona, els mote-secretaria missió amb completa llibertat per
de Governaela 1 Finances en represen- ,emodificar o impugnar alló que hom
tada dels ministres de lime departamente, En Josep Millan Astros,, el eorenal Burguete, ele generale Daban,
Andanaz, Sobres Inclan, Munas Cabos,
governador militar due de 'rehilar.,
molts cape i °rictus i /MICO partieulare
del general Weyler.
:•
Momento aletas de marear el tren
arribis a Feetacel el ministre de la
Guerra ‚general Aizpuru, el qui t en
acorniadar-se del general Weyler II digne que era propósit del Govern acudir en ple a acomiadar-lo, però que no
liarla estat poselble, per trobar-se reImite en Censen i Per a le se l'huela
coraissionat perque en representació de
tote ele ministres l'acomiades.
En pujar al tren el general WeSier
digna:
—Que tinguem bona sort.

Del mallete balead
MITING D'EMPLEATS
Aquest mati, a la Casa del
Poble, s'ha celebrat Panuneiat
miting d'empleats de Banca 1
Borsa.
Responent a la convocatbria
feta per aquest centre societari, sols hi han assistit 15 emplea ts.
El míting no ha arribat a celebrar-se parque davant l'escassa concurrencia, un individu
de la Directiva de la Casa del
Poble ha dirigit la paraula als
poes concurrente, dient-los que
el desastre del Sindicat baria
estat tan gran que no hi havia
solució possible; per tant, els
aconsellava que sollicitessin el
reingrés a Hure Noca.
Els vaguistes han abandonar
el local.
Al domicili social del Sindicat hi baria avui gran concurrencia.
-Per les impressions recollides entre els elements ehrentisis, ale empleats que han quedat sense feina pugen a prop
de 2.000.
Aquest matí s'assegurava que
els senyors Sales i Montul anirien al Sindiat per explicar Iles
causes del desastre i retre
comptes, pecó els rumors no
s'han confirmat, puix els dits
senyors continuen sense aparentar, no sabent-se on eón.

creies convenient.
Despees s'ha liegit un extens treball del secretare senyor Canals, i
s'ha alçat la sessió per continuar-la
el dia 25 del corrent.
o

CONVENI COMERCIAL
ANGLOESPANYOL
Els Governs d'Anglaterra i d'Espanya han monvingut a aplicar als
productes de l'India britànica i als
dels Dominions, Colónies, Protectorats i territoris de mandat britànic,
a llur importació a Espanya, i a
comptar des de la data de l'entrada
en vigor del tractat de comete i navegació hispano-britànic de 35 d'octubre de 1922, els drets de la segona
columna de earanzel espanyol
gent, a cenad del tracte de la nació
més afavorida que els esmentats Dominions, Colónies, Protectorats i
territoris del mandat britànic concedeixin als productes espanyols, regias que, havent estat acceptat pels
dos paisos, estaré en vigor fi ne sis
meses després que qualsevol de les
dues parts el denuncii.
L'ANAR—
QUISIA D'ARIOD

La policia ha pres precaucione per tal que l'anarquista
D'Arioch, que es proposa aliar a
Espanya, passi la frontera.
Hom diu que D'Ariod es un
subjecte perillosissim; té 24
anys, es alt i d'ofici ajustador
mecànic.
Es proposava anar a Madrid,
per posar-se d'acord amb els co
munistes i elements revolucions espanyols per tal de difondre
el peribdic "El Cuartel", molt
llegit pele soldats francesas, del
qual es proposava fer una edició frarreo-es-panyola; aquesta
publicació a 'anarquista i antimilitarista. Intenten propagarla per la zona espanyola del Marro-c.
PER F.T.9, RECLUTES DE 1923
El D. O. ha putblicat una R. O.
eoncedint un mes de termini que
acaba el 12 de setembre, als reclutes del reemplaç de 1923 i
agregats al mateix, perque és
rsaguin acollir als beneficie del
ea-pitol XX de la vigent He/ de
Reclutament.
)of
•GUARDISS" GIVILS "JUER-t

FET MISTERIOS
Granada.—Es objecte de grane comentarle un sucres ocorregut divendres
passat.
En el clit dia atracà a la platja de
Motril un bot tripulat per dos individus
que abandonar= l'embermejó fugint
ràpidament
Al bot es trabaren alguns batons d'uniforme d'oficial de l'exercit espanyol,
pel que es suposa que les dites persones
procedien de l'Africa.
De seguida sen dora compra al governador, el qual done immediatament
ordres per a la captera deis nepe/mira
del bot.
S'assegura que els deseoneguts pujaren a un autornebil del servei

GUISTES"
Els emärdies eivils Teefil Roman Torres, Antoni Landeres,

Josep Plaza i Antoni Ponce, entraren en un bar de cambreres i
en haver be gut unes guantes am
pollee es dddicaren batejar
amb cervesa a tots els que es
trobaven a l'establiment, fent
gran escändolIntentaren kletenir-los dues
Parelles de. seguretat, pecó els
guerdirs eivil ls es resistiren.
Aleshores acudiren un oficial i
un sergent de la gukdia civil
que aconseguiren detenir els
guàrdies "jderguistes".

blic
Semblaven estrangers, de 25 a 3 0
anys; vestien uniforme militar sense
atributs i provistos d'una motxilla de
lona cada un.
Alguna sospiten que es tracta del comandant Atzugaray, i atines creuen que
serien desertors del Terç.
)0(
LA COMISSIO PROTECTORA
DE LA PRODUCCIO
Per assistir a la reunió de la Comissió ha arribat ele Barcelona el
president del Foment, senyor Domenee, Sent, acompanyat de leapresident de l'entitat senyor Cussó.
Han visitat el ministre de Finances
per assabentar-se de la forma o compromis en que el Govern presentava l'expedient del tractat amb
Belgica a la dita Comissió.
A la tarda s'ha reunit la Consistió
per examinar i acordar el dictamen
demanat pel Govern respecte el conveni comercial amb Bélgica.
El president de la Comissió, senyor Senehez de Toca, responent
a preguntes del senyor Sert, ha dit
que el Govern Ii havia comunicat
que l'informe es demanava a la Co-

)0(

PARTIDA DE JOC
El mikeistre de la Governació ha
manifestat aquesta tarda als periodistes que a una casa del carrer de Raimon Fernenclez Villaverde, la policia
ha descobert una partida de joc, essent
detinguts ets que jugaren i apoderantse l'autoritat de les fitxes i dinero que
hi havia damunt la taula.
Quan mes entretinguts estay= els
jugadors, varen entrar altres 'punta",
els quals resultaren esser -Uns guante
policies que, proveits de pistoles, define
gueren tots els concurrente.
Varen intentar fugir per un armar!
que amagava una porta secreta, pene
aleshores es veieren sorpresas per l'aparició del comissari senyor Fernändez
Luna i d'altres Mira= en la susdita
pons secreta.
Foren detinguts tots els jugador; i
l'amo de la casa,que fela de banquer.
SOLDAT MORT
Pamplona. — Diuen d'Eslava que el
soldat Vicens Martin, que feia sentínella al polvera', tingui la desgràcia que
se li dispares el fusell, matant-lo.
1

VAGA SOLUCIONADA
Cartagena. — Mitjançant un comen
amb es patrons assegurant raugmen
del jornal, els marinera qua es troba
ven en vaga han retares el treball.

EL GOVERN GIVIL DE SEVILLA
S'ha resolt a favor del Cal
del Govern el plet que existis
entre aquest 1 el senyor Alba es
l'assumpte de la provisió del
govern civil de Sevilla.
La conebinatici de governa,
dors no s'Iberia enllestit ene
ara perqu calia solucionar aquesta qüesti6 que s'ha arregla
per fi codint el senyor Alba 1
proposant en la llista de gover.
nadare per a/ Gavera de Sevilla,
el senyor Cassimir de la Torra
'actual govenador de Canàries I
fntim amic del Marques d'Alba.
remas.
LA DIMISSIO D'EN MARTINEZ
ANIDO
"La Epoca" tot comentant
Anido diu -que ei sembla de veril-i
table gravetat a jurjar pels a rt-e
tecedents, per la significació i
per l'avinentesa de presentar-la.
Els antecedente revelen la
Ileugerrsa arnle que ha procedit
el Govern, parqué un gavera
d'assessorar de les pera°.
nes ene el serveixin i després
resoldre d'acord' o en desaeord
-amb l'assessorament, e er pchs
citan desglosar-se moralment le'
facultats i les responsabilitats.
Diu cera no pot ésser mis dese
avinent el veure's privat el Marroci
dele serveis d'En Martínez Anido.
Es el tercer comandant general
de Melilla que consumeix la sitias.ció 'liberal. 1 així no es fa exèrcit..
Nosaltres sabent el secret de tot
aixó i ens consta que el que cerca
el Govern és tapar-se en el probles
risa o farsa de les responsabilitats
dient que fa el que digui l'Estat Mejor. Peró les apariencies són unes
altres. Són que ara allí hi va una
màxima competencia que pugui de.
cidir en 20 dies el que En Martinet
Anido volia fer en dos mesos.

LES RELACIONS COMERCIAL9
AMB FRANCA
En el Consell de ministres, et mí.
nistre d'Estat ha plantejat l'assumpte
de les relacione comercials amb Eranea, manifestant que quan gestionava
amb l'ambaixador fraeces que el Goavern de França no augmentés els coeficiente per als vine espanyols sense
que, prèviament, s'atorguessin unes
alares compensacions, va rebre la noticia que el gobinet de París havia
acordat augmentar els esmentats coeficients.
icients.
El Cansen de ministres denuesta tare
da lea pres record que tan aviat eom
lisigui comunicat l'acord del Govern
francés sigui denunciat el Tratet comercial franco-espanyol.

URALITA

PER A COBERTES
PER A RE0OBRINIENT8

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys ii4 X 185 cm,
1 75 x 120 cm.
Plagues 'A" de 40 x 40 cm,
Xapes "B" per a recobrl,
mente:
tamanys 120 X 120 cm
120 x 190 i 120 X 250 cm n

Uralita,
S1 A
LLEYDA -

VAMADRID LENCIA - SEVILLA - SA-

LAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Placa A. López, 15
Telbrons: A 1848, A 848

GELATINA

da ealllinaran. 1Aldj
ment poderós per a persones
delicadas. E. Slartignolc, Eseudellers, 10

Vidu de Na Carme Solà i Martí
Morí el die 7 de l'actual, a Pedal da 56 anys, havent rebut els •Auxilis Espirituals i la Benedicció Apestan

(A. C. S.)
Ele .rieus afligits filie Ramon, Josep, Paulina i Car me, filla política Anneta Pont, germans, germà politic, germa nes politiquee, oncle, nebots , cosins, famIlia tota i les cases
Jerónimo Martí 1 Barnices Juan Planella, en recordar a llurs mies i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin
present en Ilurs oracions i se serveixin concórrer als funerals que, pel bé etern de la seva ànima, se celebraran de mà, dijous, dia 16 de l'actual, a dos quarts d'onze del mati, a l'església de la Casa de Caritat, que els en quedaran
coralment amito. Les mimes després de l'ofici i tot segu it la del per",
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NOTA: Totes 1 ea mieses que ea (tiran al maisix dla a itt parroquial baettlea do Tremp 1 és ¡a parra/Mal de

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
OuArdia (Tremp) se pan aplicados en sufragi de l'Anima del fina,.

cre

5degoetde 19,23

LA PitreltrCITAT

5 ëŠ d'E sports
ATLETISME
Es henal& Bilbao
Advertim als remires lectors que
fas alar al n'ad no varean rebre del.
mstre informador a Bilbao els dos
telegramas que trametem a continuada .Aquest retard ha estat degut, semaa semilla, a uno eaimi
*en l'adree a. Els nostres lectors perdotaran aquest retard. el qual amen els
primara de lamentar.
P,MSULTATS DE -DILIMENGE
100.-metrei
14imere. - Casas (cataia) en
11 mama dos quinte-, seguir de Va- mea (Biscaia).
aegona serie: t. Pagara (Biscaia),
. agua MOrdesfiez (Guip(oscoa), en st
agons, 4 guaita.
Tercera serie: Anatol (Guipúscoa),
,te/ segons, 3 quinte, seguit de Caiterado.
Tots sis queden classificats per- a'
lo isanal de la prova.
aaele salt:
Queden classific-ats per alordre
eamt:,
Artiach (Biscaial, 22' ša"; Eiòsegui (Guipúscoa), t2: t8"; Lermo (Bis caja). 12' I2"; Barrena (Castella),
aa: Valdés (Araga),
7".
, ay, mares
Queden classificats per a la final:
re.a (catara), en 54" 2 quinte. Aneto! (Guipúscoa), en igual tetnps.
Nao (Biscaia), en 54” 4.qormnts.
Erize (Biscaia), en 55". '•
Peña (Biscaia.),. en 55" 0 quilos.
Airarte (Guipúscoa), en _ 55" guatee
mata.
Liscçament de la javafam:
Queden clasaificats: Juanin (BisEizaguirre (Guipimema), Nin
agatalunam). Bru (Catalunya), Puyo
(Escala). Bilbao (Biscaia).
Satt:

Valdés (Aragó). Elósegui (GuipamLiort (catará), Yermo a Biscaia)
Aztiach (Bisealal, teas els quals pasearen de 1 . 65 meteos.
arce metros:- (FINAL)
cazan Fans ha estar desqualifica durara .1a- cursa. pub: Segons senolla ha Contestat en mala forma als del
juras 'perquè l'advertien que sortia a
jora de la pista.
La cursa semblava ésser guanyada
lier En. Paleta el qual. per, no ha poaut contrarestar el formidable en/llamee, final' del base en ele darrers
morrients.
La eclassificació ha estat:
Palma (Biscaia), en 16 M., /7 a.,
da T.dnts.
Pa l au (catará), en 16 ni., 24
dos quinta
j: Perra (Guipúscoa),
Mani
Acebal (Guipúscoa).
:.cos me/res rellcus (4 per 250):
(FINAL)
Ea vereut l'equip Arenas (Biscaia)
no., 6 e.. z quint
Gimnàstica (Castella), en 2 in.,

oa egons,
—RESULTATS DE DILLUNS

Lamenten( de pes:
Han quedat claseificats per a la fin!:
Eiraguirre (Guipascoa). /0'685 In.
Montero (Castella), Sio'6/5 m.
Lloreras (catan), 10 • 5 00 ra.
Ein (català), mamo; m.
Erice (Eiscaia.), 10'385 m.
X eraires ¡lisos:
Queden classificats:
Anatol (Guipúscoa), 23 s., 4 quinta.
Pefia (Biscaia). 23 a. 4 quinta.
Leyra (Castella). 24 s., 3 quinta
Val l ana (Rascara), 24 e., 4 quinta
'jala
long;tud:
1.Yermo (Biscaia), 6t3t5
0. Artiach (Biscaia), 6'245 in.
5. Eleaegui (Guiptiscoa). 6'oeo
4. irgoyert (Biscaia). 5'960 no.
3. Coronado (Castelia), e'Sete
Zlinanatbriar ano marres:
s. Pons (catala). en 2 na, 9 a2. Palau (cat alá). en 2
9 5" 3
Canta.
3 Foreade/1 (catará).

Adarraga (Castella) i Abad (Bis-

ce aa ea 2 m., 10 2.
Ll mcament del disc:
Erice (Biscaia"). 325 00
Relauste (B:scaia). 3 11 40 /11.

Ería (Castella), eciaoo m.
Cederque (Aragó), 30340 en.
L orens (Catalttnyaa 30'340 na
Ca aa /10 trartrrs tanques:
(aseden classificats:
?tea (Biscaia). en 17 s., 2 quinta
(r ecord d'Esfflya, batuta
M entades (catea), er. 18 a, 4 quints.
lbaibarriaga (Biscaia). en 19 se
mato
A rtiaea. (Biscala). en
18
Idnliet• (Guipúscoa), n 1 17 5.. el rered del qual Me pot homologar-se
Pe' 'qué és de nacionalitat suieza.
de perra:
Quede classificats:
Erice (Biscaia), 3'.320 rnetres.
Barreas (Castellal, 22800,
telert (catan), 2'6oca.
3aan metres, strar.rot:

Triple salte
Llammment de la javalina.
Salto d'alear-la.
Cuna. 4 00 metres.
Cursa 200 menea
Salte de llamada.
Cursa atoo metres.
Llançament del disc.
Oto- metres tanques.
Llançament de pes.
Perxa.
Cursa per rolle-os federals
per
400). s
.Cal convenir, amb sinceritat, qua
els nostres atletes en aquestes clirninatóries no -han estat a gran altura: en les proves de llançaments han
estat desbordats completament mas

bases.
Ee la marxa hem ebtingut els tres
primers tinos, la qual cesa, sota el
punt de vista de la puntuació pos atalagar-nos. peras hem de tenir en compte, sanee volee desmereixer la Malua
dels rostres hornee en l'especialitat,
que amorata co es peactica gais e a dora de Catalunya.
En les curses llises ha estat ben
sensible l'ocorregue a En Poima pera
amb tofe la lluita havia d'ésser forçosament entre Palma i Palau. Confestono que érem suelta eis que confiàvem en el suprem esforç del nos:re i que trobern un xic fort a la diferencia deis set segons, la qual cesa
palesa que no cel dubtar de Ja superioritat del base.
Per nosaltres, en canea resulta forza agradosa la per 1 ormarma. acomplerta en les eliminatòries dele 800 metres i que fa esperar en un gran
triomf de Catalunya a la final de la
prova.
Mereix subratilamse iinalment la
proesa d'En Peña. base, en la seva
magnifica cursa deis no metres tan(112Po.

Tenint una gran ecnfianea en el
pape:- que farà En Garcia en el$ meo
metros. Veurem si el cor ens enganya.
Veuretn quines sorpreses ens reserva el telegraf aquesta tarda; confieso'
que en la vinent edició podemos trametre tots els resultats obtinguts als
nostres llegidors.
FUTSOL
ELS GRANS PARTITS DE
BADALONA
Amb motiu de celebrar-se la (esta mejor de la vaina poblada>, el seu
neirner Club ha organitzat dos partits que prometen constituir dos gratos
esdeveniments.
Aquesta tarda jugaran BadalonaMartinene. presentant-ce complete els
dos equips, pub: han de disputar-se
onze valuoses Copes i abres tantea
formoses medalles, obsequi de l'Ajuntament i de l'entusiasta soca senyor
Salvador Cepú. respectivament.
Durant el descans es faran diversea proves ella-iones i una banda interpretara selectes composicions.
El amen partit el jugaran Badalona-Espanyol, disputant-se una magnifica Copa. donada pel soci senyor
Jaume Cuixart i moje -M'edenes de l'Ajuntamente Es segur que l'Espanyol
es presentara complet, figurant-hi el
"keeper" del seu primer equip.
L'afició badalonina confia en dos
grans partits.
ELS PARTITS INTERNACION ALS
ALEE-SANDRIA CONTRA
C. D. EUROPA
Com és sabut, per als die: 15 i
re del corrent, festa mejor de la
barriada de Grecia, anuncia el Club
Deportiu Europa la celebració de
dos gran; partits internacionas centra el notable equip itere. Alessandria F. C., cerele que pertany al
Piamont, que es la regia italiana
que ha donat al seu país major nombre d'internacionals.
L'equip de l'Alessandria F. C. ve
complet i disposat a demostrar als
aficionats barcelonins la valor del
futbol italiä, el nivel' mig del qual és
bona cosa mes elevat del que va demostrar el Pro Vercelli en la seva
desgraciada actuació a Barcelona degut a les anormalitats ocorregudes
a darrera hora en la composició de
l'equip, que per la seva pote:miela
tat no era, tanmateix, mereixedor
dele resultara que obtingué.
Durant la darrera temporada tots
els cerdee italians han estat venelite per l'Alessandria F. C., el que
demostra clarareent la seva gran
classe. També en els partits internacionals jugats darrerarnent Ita obtingut falaguers resultats contra el
Wienner Amateur, Toesekves, Basel, T. V. C., etc.
Es molt probable que l'equip e
presenti reforçat amb h mig esquer
ra irternacional Brema ajad cono
tumbé amb l'internacional Caliga
INMn
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GRANS MI% GE FAL
Aquesia
F. C. Badalona-lrartInenc
dispatant-se onza valuoses

copes de l'Ajuntament i
medalles.

menaez (cati); - en 2' 4 n'e 29
eetons. 1 quint. . ,
2. García (catáli), 3: Soler (cata4. Ifunguiza (Castella).
EL PRO GRAMA DE LES FINALS
D'AVUI
Carresaonee celebrar-se avui les fi
tals dels ' Campionats d'Espanya de
ma)raata segloa4:
' Mesa teeirietres

Diumenge, dia 19:
F. C. Badalona - t. O. D.
Espanyol
que es disputaran la copa
"Bomba Bloc" i onze medallas.
Camp del F. C. Badalona
A dos queda do als en punt

ris, el eral :Procurara. almenys,
S uar en un partit. Amb aquests reg
formas seran quatre els internacionals que oposarà l'Alessandria F. C.
als campions de Catalunya.
Pels motius exposats i tenint en EL PROBLEMA DELS MESTRES
compte que l'Europa es presentará llts ifuratipia, Corpnamions
pillo/apea
integrar pela millors elements, es I
i paericie de Catean»
d'esperar que ambdós partits resulIMPORTANCIA DEL MESTRE
taran molt interessante i en extrem
En l'ensenyament de Catalunya el
disputats, i que seran presenciats
problema del mestre Se, potser tolis que
per un nombren pelaje.
El fet de tractar-se també de la molino, fanamental, 1 est& per datnunt
tradicional festa major de la popu- de bota "lira qüestia. Sense mestree no
és possible excede cap acei6 docent
lar barriada de Grecia clama encara
d'eficacia en cap ordre d'instituelons,
major loma al nostre argument
sigain oficiala, siguin privades.
El earelanisme, en les seres etapes
CICLISME
denteneifleade, ha de present r foreo'CURSA A MOLLET
sarnent el problema del mestre Cono
Un gran esdeveniment tindra.
un dels de Inés tren:cene:lucia.
a Mollet amb motiu de les curses de
Átri trobem que Pana 1090, en el mobicicletes que la Penya Ciclista aloment aecensional mes fort de la politiiletenca está. organitzant per al vinent ce regionalista, En do n Bardina, emdiumenge, dia 19, diada de la festa parat per tato els elements que alesmejor.
hores actuaven en el catalanisme, crcit
Han quedat anscrits els corredora la seva Eseol . de Mestres, amb l'intent
Llopis, Monteys, Arrnengol, Tresser- de medita- una generada de mestres
res, Alegre, Solanos i Espanyöl, de jemes que ocupes les escoles de Cataprimera categoria; Carpi, Farrea Her- Innya. Aquesta ha estat tambe, de
varan, Gómez, de segona; Baba( Far- moles anys eneh, una de les preocupagas. Alcaide, Prats i Uní. de tercera. cienos eabdals de eAasociacers ProtectoDe la localitat correran Situó Rabas- ra de l'Ensenyanea Catalana, a lo
sa. Josep Cuna Jacint i Manuel Ga- qual dedica esforeos i iniciatives, i al
liare Joan Roca i Rafael Costa.
mateix esperit ht reepost la ereaelc,
Es disputaran la Copa Ajuntament, dels Estudia Normals de la MancomuCopa Tiffon, Copa Sanromä i aria- nitat, en la ereaci4 dels quals la posbruscos objectes artistics. Hi 'nutra im- tra Associacia ha tingut bona p•rt.
portante premie en tnetalolic per als
Avui, pera, la necessitat d'intervencorredors locals que primerament pas- cié en la formada de mestres, sigui
sin pels control; en la volta a Moper augmentar ¡luz nombre, alga' per
llea Caldes i Granollers, oferte pelo minorar Ilur preparada, tortas a Mesocia P.. Domenech i Dardichon.
se sentir visement d'acord amb la neS'esperen altres valuosos i impor- cessitat d'accentuar recela naeionolistaras premie.
tt per assolir les reivindicaeions cata,n•nn•n
lanes.
Amb mestres catalans que actuln
amb esperit entalla tindrem ermola catalana • serme elle, tot ei que s'intenti no sera mas que el nom o l' qnri"encia d'una ace16 en l'ensenyament.
Lei CRIS% DEL MAGISTERI
El proper diumeuge, dia rg. tindrà
El problema del magisteri pasea en
bloc a la Sala Mozart aquesta iesta de el nostre pala per una doble crisi.
la poesia, que promest ésser coronada.
al crlsi de personal;
amb una máxima esplendidesa.
b) Clisi de prepar eia.
Ha obtingut la Flor Natural el jove
La erial de personal
poeta En Joan Povil Adserà., el qual
Aquesta erial és. en realitat, una criha escolla per Regina de la Festa la si universal, agreujada, potser, en palgentil senyoreta Na Mercè Tries i Ca- ma coas ara Esperma, acuse Govern ni
ses.
orientada. El materialisme modern
Es diu que hi ha premiades primeres amb l'afany de lucre, les possibilitats
firmes, ta's cons en Manuel Foldo
de la indeetria i del esmere, el fundoTorres (Mestre en Gai Saber). Jautne enriamos, l'enlluernament de les proNovelles de Molina, Joaquim Ayné Ra- fessions seudoreeniques que efereiseu
beil. Josep Graneen Felip Graugés i sensacions fortes sense l'exigneia del
Camprodon. Lluís Tintará i Mercader, serio ble esfore, fan que la carrera del
Josep Pujades Tanc.10, Remen Torras
mostee, cona gairebe la majoria de professious semblants, més salvador de
Rossell i d'altre.
El dinutat provincial En Lluís Ni- la ciaste mitjana onés a sse nYad r f seocalau d'Olover farà. prababl s rnent, el Tenia, no tingui aspirante. La carrera
discurs presidencia', i el parlament de de mestre, modesta 1 exigent, pon recamiat arara a earrec del joe poeta tribuido i plena d'espines, e pots
N'Anteni Colé i Bertran.
atractius davant les afalagadores per:La festa cerneneael a les guatee en poetices de l'atrafegat món d'aval. Es
punt de la tarda.
fa alelen de precia m ele que serien mes-

issoc'esi ?rectora de
senyança Catalana

O

Jus Florete de Muja

literaria

Poden sollicitar-se invitacions a Ca.
talunra Lireraria. Cotoners. 6. entresol casa Esteve Riera. pastisser (Ram-

bla del Centres, Forn de Sant Jaume
(passeig de Gracia). Fern del Cigne
(carrer Pelav - a i casa Pere Oler (Pla
de 'a Bequeeiaa i a Les Galeries Areolas (earrer sie les Corte Cata lanes, al
costar de l'Hotel Ritz), on esteran exposats Memos dels nremis amista-s ama
s'han cencedit en la e mentat Certamen.
en l'esmentat Certaman.

FLS

MrLLS
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tres i es fan comercients, xofers o eleetrieisres: pera si es por comprovar,
per exemple. a les Normals d'Estatuya,
cara molts que han estudiar la o'rrera
van a correna. a telè g rafs, on traben
Menes exig eneles, 11 . , nys reaponsabilitats, menys treball 1 aislo taillor retribuc15.
La criai de preparacid
La rrisi de preparaciö ve de l'oran,
nit2ac'6 defecruosfssiraa i desb ("testada de l'ensenyament normal a Espanya,
malgrar els esforec,s de molta part del
seu professorat.
Els defeetcs c-bdals sGa :
rtimer.—Soluei on s de zonoiauStat en
la formada general deis no,,tres. (En
el sistema expaityül, ¡'Eliot, do fet, asaeaura nOrtao un coomiyament fino a
dotes auge, pera oo admet el, afanenee a /a Normal fine a catara. liza
matear, en acatar ele catuVia—pode.
'lanar acalrta a 18 anys—no el 'letra
actuar ara fine a 20 anys, Cuma fina
ele 21).
Segon.—Coneepeiö errònia de l'Encela Nona -1: L'Eacola Normal ha (tés-

VISITA A EN DELCLOS
El prexim ditosnenge els Pamela de
Joventut visitaran coHectivament En
Joama i rn Deldós.
Ei Direeteri convida a aquest acte tom els pomélistes barcelonins 1
altres que vulguin assistir hl, essent el
(lec de reunió. a' punt de les nou. a la
plum de la Universitat. al peu del nao- ser profeamional. L'Eetat vea que aerve;.1. i per a la formació general i la aronument al doctor Robert.
/casia- nal a la vag ad , . 1 se fa be ni la
L'APLEC DE NURIA
una fetos ni narra).
Tal com s'havia anunciar., és remate
Tereer. —Defectes de plan I de metodies it, 12 i 13. posnélistes de diverses de : ensenyament llibrese 1 manar%
comarques catalanes, convocats pel Po- manea d'esperit, manea d'ambient pernell "Catalunya". de Barcelona, feren dagag'ic.
una interessant excurei6 a la va/ de
Quart.—Desarrelament de la vida 1
Nim ia amb objecte de céebramla un de l'azablent on la Normal funciona:
Aplec.
manea en el nostra país, de cultura
A Ramal es visita lasistarie Monestir catalana.
aran'-es demoras can a Rama Ceralps
La erial de preparacie, te entra nosi Núria, on s'arriba el dissabte al ves- airee una doble gravetat, puix en color
pre.
remeiar-la pot reflu'r sobte la crisi de
El d i tanenge a' matí se celebraren di- personal 1 agreujar-la, considerableverses festes religiöses.
meas per la duplicada d'estudi s nun ha
A primera hora de la tarda tingue d'exigir.
Ilec una seneil'a vetlaela a 'a placa del CAL SOLUCIONAR EA CRISI DEL
Santuario la oual fou presidida pel
31 AGISTERI
nvor bi=be de 'a Seu d'Urgell. doctor
No cal dir, doma, que ne es tia.
Ju m i Guitart.
dran mestres t Catalumva si no se esEn acabar fou cantat l 'himne dels luMona acometa doble erial.
Pranells ele Joventut. anant-se Se guidaSolucione a la crisi de per8Onal
ment cap a l'e selé,ia, on es feu un
La crisi de personal no es pot socoma o a la Vera ,- i es retal la ama.
lucionar Inés que contrarrescaur les
diede del secaos- bi s be, que ca' dir es causes que lb n produala. Primer que
preatiga en aelhesió als p emelietes, a la tot cal posar el sou i la colviicid de
qual amalts corre s pengueren arar- vida dele asesores d'aeord stob Ilure esdoensement.
luda, i l'enorme responerabilitat de Ilur
INATJGURACIO
treloall. Hora de rascar del nettre cer.
D'UN NOU POMELL ten la imatge del maese pobre al gual
A Assentiu de Bellcaire sana/muta. ea manté are, ele Me red& 'Co sne,ada,
. el 12 de eme s e m el nou Pomell
1 posar-la ta de l'heme dé °arrea ine
Joventut "Pencelles de la Verga de la dependent i eenyor que, oom el metye,
Getealin i a". de senveretes.
per eremple, per ia eeco dignitat ha
A la festa hi assistiren és sis Pomells de tetar un enu digne, tan digne nene ei
de Balaguero en número de mes de sea de qualamiel altra profrasid.
xaeta pomellistem
Cal aterir, dones, per a futuro mesL'acte religiós es féu a l'e s easia par- tres: els lloes neceas rho en actuar:
roquia', revestint gran solemnitat.
el son 1 les condiciona de vide indisDespee es traslladaren tots els po- pensable per viure Ilinreraent i noblernellistes i públic a la plaea, on se ce- mena cono pertoca a un profeesional
lebre Ud ntiting d'afirmació patriótica. de la intelligèneia•
Des d'un !m'ea, es praminciaren els dis.
Pera de la millora material no n'hi
cursos, començant el digne senyor bat- ha prou. Al sen costat cl exaltar la
Ile del pnble. senyor Didae Figueres, noblesa 1 la dignitat de les activitats
obrint l'acte i presentant els altres ora- espirituals 1 de ton els que ea dedi1 dors.
quen a enes. Cal sembrar i escampar
Tothom sorti satisfet de l'acte.
1 Idean, desvetllant ame elle les vocee

&esa perrudes 1 l'afany da lee altea

Ilultes de l'eeperit, entre els goal& les
del mestre tenen un Roe d'honor.
Entre nosaltres l'ideal de reivindica
eld de la phtria pot toser Pele-ment ratee de restauraeld del magietera sobretot el la joventut a p retire tple
temo de l'escota ha Temer el as la
tirata sisee Intensa, raes noble 1 mes
diem.
amoneste seis els remeis ordinaria;
pera artoi, amb elle tate sols potser no
n'hi ha presta Atea ene trobern, (fruti
urt completarnent deatroit, que
cal restaurar, no a rompas dele fado.

Osa,iniouts, 414 iemb urgpicia. accelcraid era fas pbr orilbar so fempe
Vaneeliubent dele ido le de Cefaloma°.

Fins al nannesit, doncs, que es velera tonan a estar restablertes cal
apellar a mitjaas extraordinaris. Es
peca sortir pelo emmins i cridar ele
jemes perque vagin a 'ensenyament. Es
preeis girarlos de via i dar es fins a la
porta del magisterio I, scbretot, da precia, de Municipis, Corporacions i Societats públiques, pateicis, potentats
denme-los guiatge i ajudar-les conotantment eso llur cana fine que "entienda a a cimera no necessiti tuteles extraordinàries.
Cal. per tara, establir beques. borses
d'estudi i altres mitjans d'auxili que
permetin als joves de hora vo'untat
treballar tant cono calma per a retornar la vida al ces del snagisteri, cada
atim mas eseolat. LES BEQUES SON
EL PRIMER PAS PER SALVAR
LA CRISI DEL MAGISTER!.
SOLUCIONS A L.4 CRIS'
DE PREPARACIO
Per atendre la preparació dels mestres, o cal una duplicació d'estudis, o és
absolutament indispensable pensar en
una fe, aació normal ,que ha d'exigir
un esforç infinitament majar que la
formació que dóna actua:men t l'Estat
espanyol.
Una preparacla com la del bateillerat, i darrera d'ella la formació professional i ternica, seria de segur
l'ideal. Cono veuen, aixea equivaldria a
una formaciä universi taria, aspiració
m'exima deis paesos noe's avançats.
Podrir-ni nosaltres arribar g una solució d'aquesta natura?
Nosaltres creiern que s'hi ha d'arribar; parea per qualeevol coemi que es
prengui. les difieultats :san grossen.
Primer. Per la necessiest (o conveniencia. si es vol . en el cas descoles
privades) de no prescindir del titol
l'Estat.
Sagen. Per len dificultats mateixmo
d'una formació completa que repreeeem
gairebé l'organització d' unensereament
en tots els graus.
Sempre ens trobem. si no en una
-farmacias de larga durada, en una duplicacia de treball que aliaran fata.ment ele estudio i agremia la crisi de
persona'. Aquesta és una demostracib
'Inés de la necessitat de les be q ues si es
vol solucionar repidarnent i be la doble
crisi.

cament per als Estudis Norman de le
Mancomunitat, es pot donar al fi 1 de.
la pob ació que mes hagi excellit cn la
Normal oficial o en el Bancillerat.
L'Associació Protectora de l'Ensenyanea. Catalana taso-bol s'e:acarree:ea d'administrar-les en .a 'forma trée converänt-De quant ha d'esser la beca.
La beca ha de representar per al be-

car! ten auxili que li perinea viure.
no es pot arribar a aquest atoxill, o si
els cases que e aresenten no bes exigeixen, a'eshoree es pot adoptar una de
les fármu es: ruirja beca, subsidi, eteetera.
LES POSSIBILITATS PUTTIRES
Les possibilitats i ets earnins 'times
poden (asee molt diferente dels d'avui.
Ara procurem formar els mcstres.
ACItieSt5 mcstres actuaran en les eemeles cata:anes o en es escales oficiala;
porte en el futur, urs será el fort de la
batalla?
Será dintre de l'eseela de l'Estat:
acre en l'estola privada? Tant se val
Eis sastres mcsires sonsa serupre nos.

15313 etIeelaiälli

tres ata ea .es trobire
si ofereix - possibilitats set, _ramo
tan bo tour un altas. Si na é.3 'iixf. nosabres estera segare, que eta easevemesu
tres aniran teta a la una a donar calme
a 'escala catalana. eostinguireliedede
per les nostres Coi-notica:in/2' II/igual!
a
i privades, corra d'acate
E
llosattres recordem elae &hl (ellad
.prou amb aquell primer inteut quaállue
dfrem en eornenear, representat ple! Ers
Baraina i almea pedagogo de bon rea
eord, perque es distraguessin de l'id:seda
oficial unes belles prora:a:ion.% queelvta
acaten amb exit en instaste:0as de
l'Ajuntament i de la Manecenunkat.
Recordem
aquestes coses; er,
el Gocen, &irse ;Mires dispasicionfacom
el nou Estatut de magisteri o s frai a
-mentsiarlcquEo'tb
ihtenció que porta dins. pot stiit-ceir Mal
l'escota oficial eedevingui tina ese:4 de
colonització.
Aleshores es mestres ens tera4 dea
blement necessaris per anetaanitzal 10ei
talment, sense por al dable saerifei oi,
a cap cesa, Os serveis de rettra„egola3
a masiva.
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LES' POSSIRILITATS ACTUALS

Per a aquesta obra magna, perb, no
tot está. per fer. Les prim e res bases es
poden coasiderar imraantades.
Cata unya está frisosa dun ensenyament catará. Ningú no oblida que les
Escales de l'Estat. de dret ens perroquen; pera. a rata d'això. hi ha el
de s ig de treballar per 'a etatura. de
minorar les organitzaci e ns existents
dintre l'esperit de la terra, de crear
es-coles cataMnes, d'afavorir 1 estimu'ar
seny, algul en
el mestre que aettri
l'escala que es calma..
S'obren, dores, als mestres. camina
aombroses 1 falaeversen perpectives.
Es poseeix tambée amb els Estudia
Nerma i s, un sistema inicia' de preparad& i anal les tasques realitzades o
rentom deis nostres organitmes cabdals
es crea un arnbient pedagbeic ceno mai
hagi exista. enterament propici a l'eclosiä de les individuMitats i al desenreallament d'un cos de mestres exemplars. Manquen només els aspirants.
Cal únicament fer adorar e' corrent
de la joventut can al magisteri mitjangen aquest sacrifici extraordinari i especialissim de les beques i borses d'estudi Aixa és el que no s'ha fet encara,
L'Associació Protectera de l'Ensenyano.
cm Cat a ana ho ha vragut iniciar, pero
les seves forces són ben petites.
En aquesta obra única. excepcional,
cal ama l'esfore de tots. puix no eón
un ni deu els mestres que es necessiten:
san a centenare, són els de tot Catalunya.
ELS AJUNTAMENTS S'HAN' DE
REHABILITAR
Els Ajuntaniente acusats d'inhäbile
(injustament tono tea vegades). oIr poe
amants de la cultura. han de demostrar
mern en suscitar-se una cultura pàtria,
una cultura goverrada per nosaltres
ma teixos, saben sentir-la i estimar-la
cona el primer No rihi ha d'haver cap,
per poc importantque sigui. que no molgui tenir, entre 'a legal, de mestres nee
ha de salvar la petria. un dels seas filia
eria amla eis seus calmas. amb el fruit
preadi s sim del seu timba 1.
COM SHA DE PROCEDIR
En molesta gran cameanya. l'ordre
/a uni • at d'actuació han d'ésser la pri.
nieta vieira Avui. tal com es prevea la
preparació de's mestres a base de l'actual organitració de s Es'udie Nermals
de fa Mancomunitat. Ii As gairehé incaspeasable, al futur mestre, seguir la
carrera de l'Estat.
(') ran han de crimenear /es fieques?
Nosaltres hem de va er ti prenaracia
total del mestre fino a haver passat per
les nestres organitracions.
Padrien eMah l ir-se les beenes en ingresar als Estudis Norma's de la Mancomunitat ; però no hi ha inconvenient
—1 pntser avantatges ea si 'es coses se
eaben fer bé--a estabtir-ne de.
del eom e neament er 1.< des de l'ing,rés!
a les Normals de l'Estat.
Com s'/ran de conced¡rl,
La forma més general es la deis
concurses entre es alumnes que surten
de reseola primaria. Si es concedia arta.

FGEIMA núm. 1; Correr Cm, Cierta, 8 : Tenia. 887,
AtENCIA MAII. 2;
Sant Animo, 146
W. 871'
IsLENLIA núm 3: „ Salmeran, 111 • „
8.1»
Sucursals a Girona i Lleyda

•
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VEter.al per a la verema' 1.(:111
Frenis3s i trepitjadores
,
Fornbes per n'alegar
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Recomanem quz no deixin de visitar aquests w

magatzeirs abans del cit dia, per aprulitiie.ifocaSió de comprar objectes elegants, bons i de
ea — guzt refinat a preus verament reduïts.
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Força, Salut '1 Vigo0
PER RIITJA DE

LA ELECTRICITAt

t'instara E/Pm() r e- eure Je Barcelona araba de menear
un trarlat maseettosesapsa pet trametrea de tralir a 1001,
ela
que
.teutaum nauesta p ub sbsj Madlet. eeertla
en una parta tiara O sensata. .spitea la aran PePutibri111
trttetallitellt elArbar I de la manera que la eleetrIcital gire
e
mea obra lin,b cts mantas
siatema nereida 1 mtPloUtlir.
In' /la la mili!' als embonara amanse
amainar,
<AUNO de' l& sanetern e e le "oda 41ecile inumetesament desertes per tal 011.
lustrar inalall sobre la natas-mesa r emanas del era retal 1110105 ruin la olep.
1, ella' ,li • see11 . 01110 eorrent opmptal pm a neto areee16 "aplielletO del corretee
unluUnie ea fe. 51115 preferencia. 11311. 401 les ho y es de Complet enea. el ~lit

atne

eenut pl nula regenerodoi Vele penetro 0nel/ten I 1 SCUOIIIIII
del gato..
oeladós, 1 tots els . r g ene. e/ettonl • actnninant renegar, nerviosa, muere
force moteta de la tofo/luna tunnana.
cada termes haursa de possell e tpl e ela obra per resaben:aran de Mara dribl

pot
eta

1 rudispensobles teer a la salut, & fo de tenir ,etnpre a nia ti
CINTI Ro ELECTRO: GALVANI.
La trames& la rem de. frene. Malalte d'embride 1155551 eeerlvio usa armella
tarden postal per ieere a correa se guir amaina preciosa obro d'Ildleeteetertlik.
ben anen • la al p irevior de t'erudita{ Ilitootre-Tecnlo, A. PALAY., MAMO-111/
i
Centro, 12, principal. BARCELONA

malauta, a l'enseMs que el rernel cero 1 garanureat. anda rus del nOaltrt) MMIC1114

•

ESPECTACLES
RINCIPAL PALACE

Plata del 'teatro, 2 1 4
Telera. 5125 1 4738A

Avui, dimeeres, festa de
PAatiumpcit). Ultimes funcione de la temporada. Tarda,' a dos quarts de cinc.
Bit, a les dan. Primer acta
del melodrama La sobrina
da mira. La destilada °ball.
00-1frico-ballable en un acta quatra quadros Ellas!,
per totes les senyoretes de
la oompanyia. El famds sainet en un acta 1 qual re quadaos, LINS granujas, per Loreto Prado 1 Enric Chicote.

Teatre del Base
Anal, din:mores, 15, Fasta Major
de Grada, companyia
Santpere - Bergds
Tarda a les quatre. Nit a les deu
- .La Barata de PO vlu

,

—o—

- eS.43404.04+0.444s441.344s-...
—

404444.04.044,
GOYA
AvuVaiimecres, tarda, a
dos quarts de cinc, i nit, a
tres (marta de deu,

EXIT FORMIDABLE
de la magnifica producció
cinematogràfica

dltinut de la casa NordIsk

AMOR 1 GUERRA
adaptació de la célebre no.
velJa

u ltBAIX les

ARMES!!
llerejada amb el Preml Nobel de literatura
Preferencia, una paseata;
general, olnquanta céntima.

Temperatura agradable

Avui, festivitat do Nostra Senyora de l'Assumpció. Tarda i
nit, grans balls de societat per

Gris e0Sep1nyte eles de sarsuela.
nenes I revlatee, dirigida pel
primer SetOr
Enrlo Bout —
_
Avalo eitMeeres, teativItat de PA.
mainel& Tarda, a dos guarra de
1 GIL a dos quarts le lela:
• L'aplaudida sarsuela en un acta
LA NIÑA DE LOS BESOS

munes de broma continua,
TRES ERAN TRES

o

SIMA PIN PORA 1 PER DINS

Munidas presentada. Set decorador» novas dale reputats escenógrafa Castella 1 Fernindez, Brunet
1 Pan., Malla I Amigó, Rafel Ciare» 1
Roben. Chors, cas de
ball. Nombrase eomparserta
11114.9.4marriewarrames-ps,

VALLES

Per a la Fasta Mejor la companyla de sarsuela 1 opereta del
Piastra Laureé Riba, en la qual
figuren el tenor Emili Vendrell
el primer actor Anselm FerSiändes, representarà La mon.
tarta a la Societat Cooperativa
Obrera.

— CI N F E S —
Diana-Argentina
Excelsior

r

la banda Venus Sport, que tan
encertadament dirigeii el mes-

tre Domenec Ponsä.

Nrato a neOrsit, sessió mati.

Vestit de bany, amb cinturó, rics brodats, per a senyora, des de
Mocadors de bany, grans, dibuixos variats, des de
••
Vestits de bany per a senyor, semi fil, des de ..„ ...„ „
„
Sacs anglesos pegamoid, des de .. • • •„,
,.„„ m
Mosquiters, forma ombrel.la , des de ••••„, .„
••

CLASICO

OMBREL'LES CRETONA,

111n11.01.11n10.n.m.....•

FONDA SINION
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERÍA, 8-VIDRIERÍA, 12
Teléfon 1378 A.
TIANA
Gran Hotel: Servei a la car-

ta. Coberts a 7'50 pessetes,

VI DE TIANA, a 0'80 pts. Etre, posat a
clOmICil1; Con/In prOpiti. J. A. Jordana,

Tiana.

IDINER

44444.11444.

Cinema Princesa

1ININGU

a tot estar. Cese une. Escriure a LA
PUBLICITAT, min.. 5001.

temperatura agradable per la

MES

Unió d'Empresaris de Pompas Fúnebres, S,
Plaça Santa Anna, 24, 1.

•.n••n•.»..a.nrs ueseeseurma

R

•

,Fabtlea de Productel Ceràmics!

Bajeles de Valencia I artl.'
eles de eonstrueeló

CaSirnif VICHS

Despatx: Tallara, 72
Teléfon A. 6090
Fabrica: Garree Benavent (pie

ala., a la Traveseara de Sana)
BARC IE L O NA

GRAN LOCAL per llegar; t'orca eleetrlea; carrer de Valencia, 483, 3. M.
al costat de redillICI,

CENTRAL:

mg m'ame

Gran Cinema Bohemia
Avui, dIventlres, sessid matinal cl' 11
a 1. Tarda 1 nit, grans programes:

La pe/Denla original Lee nite de
Londres; la cómica El nov.) manament; la botica coutódia El retern
dele eow-bors; el normes film Els
brillante de Resina, I V/ I VII opi.
Sohn de El fill del pirata.

anme•gna..........•fflueesalp.••••••••••n•

TELEFON 2480—A

i Cinema Nou
Avui, dimecres, Harold comediant, Resistencia vengada, L'aviador emmascarat,.segon episodi; Les gestes d'Hèrcules, La
reina mora, El fin del pirata, o i
7 episodis.—Dijous, Dones frí-

volos.

RESTAURANTS
44444444+1144+~.

LES PLANES
Retal Restaurant Versalita*
Obert des de lea Cine
del mati e multa n11
',eral de ceban 1 a la carta
Cobee» de 7V2 pta. endavant
liabitacions per a temporadas a
proas ecorlönlics
Algua g el Mas °nimban
Carril especial per a automOblis
'Coi/ira:1 7
Propietari: nono CAS (de l'antlo
VER3A1LLES)

e4441reeeleeevii.-.4.444411444-14

4.4.0.44444/4441444.04+044.
LA

RABASSADA

2

Itoatriurant
Atracolons
Platel
.400 metres altitud. Pre g railla endeudar, Temperatura dende».
liabi(adons Oren confort Par • tamal». Cerval permanent d'entonare
des de la plata de Lesseps (Jos,peta), del Migdia per amura. Teleron 5204 0.

4e441140.4.04.144

EL PIE

SUCURSALS:

Districte I Balboa, !letra F., Barceloneta.
Distriste IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu.
Tel. A. 1895.
número 20 I.—Tel. 264, IS. M.
rr
1 Estafeta. Po b le Nou, Wad-Ras.
IX Boris, Major, 27.—Tel. 99, S. M.
236.—Tel, 238 S.
2C Sant Martí, Muntanya, 37.—Telé•
Poble See, Campo Sagrado, núfon 234, S. M.
mero 24.—Tel. 3400 A.
Hospital CHnic.—Tel , 332 G.
•
Sans, canonge rinernat, 10.—TeSarria, Reina Elisenda, 8. —Tejé'atoe 104 H.
fon 107, II.
P VIii Gräcia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 0.
La Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Barcelon a, Societat Anónima, interessa
del públie que se serveixi exigi r el carnet d'identitat amb la corresponent fotografia, als representants i dependents de la dita Empresa que as presentin per concertar els ajustes
d'enterrament, a fi d'evitar la intervencid de persones estranyes a ella, que dificulten i encareixen
servei.
El públic pot utilitzar també els teléfonsde les Tenéncies d'Alcaldia i quarteretsde la Guàrdia Municipa

Loiamaaaaaaaaaanaanasaaaaaaaaammaiount

Josep Sauleda

Fàbrica de Iones, lonetes

imazemek

Sant Pol de Mar

E CALÇATS

LINIES A LES ANTILLES, MEMO I NOVA YORK
El vapor I. DE SATRUSTEGUI sortirà de Barcelona el 25 d'agost, de Valencia el 28, de
Màlaga el 28 i el 30 de Cädiz,cap a l'Havana 1 Veracruz.
El vapor ALFONSO XII sortirà de Bilbao el 17 de juny, el 19 de Santander, el 20 de
'Gijón i el 21 de Coruña, cap a Havana i Veracruz. Admet carrega i passaige per a Costa
Firme i Pacific, amb trasbord a l'Havana.
LINIA DE VEtc...ZUELA, COLOMBIA I PACIFICO
El vapor LEON XIII sor tirä el 10 d'agost de Barcelona, 1'11 de Valencia, el 13
de Màlaga i el 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, Puerto Rico, Hav.taa, La uwayra, Puerto Labellu, Curaçao, sabandia, Con
lön u pel Canal de Panamá, a Guayaquil, Callao, Moliendo,
ArIcai 1 (1 uni t:t e , Antofagasta
Valparaiso. Surtida de Valparaíso -el 12 do cada mes, tornant
per la mateixa ruta fina a
La Guaira 1 d'allí a Puerto Rico, Canarias, Cädiz 1 Barcelona.
L'Ni n DE BUENOS AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBOR sortirä el 4 d'agost de Barcelona, el 5 de Mà
laga i el 7 de Gadu. cap kt
(..ruz. de 1 enerile, Mantee!~ i Buenos Aires.
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA I JAPO
El vapor LEDAZPA sortir ä de Corunya el 28 d'agost para Vigo, Lisboa i Cädiz,
d'on sortiria ei cap a Cartagena, Valencia i Barcelona I d'aquest port, el * cap
a Port-Said, Suez, Goiumeo, Singapore, Manila, Hong-Hung, Saiigliai, Nagasaxi, Robó 1 iokohama admatent passatge i eitvrega per els dite porte i per a altres indrets amb els q- .ala
hi liagl establerts serveis regulara des deis porte d'escala abans indicats.
LiN1A DE EFINANDO POO
El vapor ALICANTE sortirà 01 15 d'agost de Barcelona, el 18 de Valäncla, el 17 d'ala
cant i Cartagena i el de Cädiz, per a Las Palmas, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de le
Palma, denles escalas intermitjas i Fernando Poo.
SERVEI ESPECIAL
El vapor REINA MARIA CRISTINA sortirà de Barcelona el 16 d'agost el 17 de València,
el 19 de Màlaga i el 21 de Cadiz, cap a Puerto Rico i NovaYork, adnident carrega 1 pessatgers.
Ultra lote eles indicats serveis la Companyla Trasatläntica té eatablerta eta especials
dele porta del M2dilerrani a Nova York, porta del Cantabrie a Nova York 1 la tinta de Barcelona a Filipinos, les sortidesaels guata no s5n fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada
viatge.
Aquests vapore anmalen carrega en les enndicions truis favorables 1 pasealgers als
quals la Companyia d(ma al!ot ament mol cómoda 4 tracto esmerat, coro ho ha acreditat en
el seo dilatat aervei. Tots els vapors tenen telegrafie bulle», fila.

a

calçats amb tares que no podem
Murar als comerciants

(Barcelona)

Serles de la Companyia Trasatläntica

SIMON

: Liquido a la fàbrica mateix les mostres

teles per a espardenyes
o

Teatres Triomf i Marina

lid condensada

A,

Servei Municipalitzat

•.11011••••••••••••••••••

644~444.44~44.044444,

Gran Teatre Comtal

BARAT!!

'rier

DOS JOVES desltgen rasa de tamtlia per

sa y a gran renovació d'aire.-Avui, dimecres, selecta programa; La noia del taxi, grandiosa comedia de gran exit, pels
esposos de Haven; Resistencia
vençuda, importantissim film
dramàtic per l'eminent artista
Frank Mayo; Deixeu-me explicar, important comedia dramätica pel renomenat artista Gareth Husbes; Conspiració fraternal, gran cOrnica del programa Paramount; Castells del 83!re, grans vistes panor'äiniques
—Dem, tot estrenes, entre elles
Desitlusió, per Ennid Bennet,
Programa Ajuria.

gran fantasia

Garrar de la Placa, 34.

a l'acte sobre autos. retal» I altres
mereaderies Fiad: Rambla de les
Flore. 24, primer.

Aquest local disposa d'una

"

3'25
5'25
16'50
15'50

Mobles de Jonc, medul.la i vímet, tauletes, cadires 1 bancs - Banyeres, dutxes, ventiladors, never es, etc
Bateria de cuina i cristall a preus sense competencia - Gran varietat en joguines per a platja

A

Gran via Layetana
Telefon 1371 A.

Ot•tt/

GRANS REBAIXES EN LA SECCIO BE MOBLES

Waikyria
Aval, restletat de la verge. Sess10
d'ir a 1, EI fill del pirata.
I matinal
VI u Vil episodis: Jaca, el de l'audacia; Pie »timares En Perot?; Eni mig dala (lata Tarda i nit. El mirado, Proa-rema AJuria; Ele briliante doto Resina. Dama, dljous, retrenes: El MI del pirata, VII! 1 IX;
Chiquilín, per Jacquie COOXan; Doluretes 1 altres

14'00 ptes.

L'exposició d'articles per a presente es compon de tota mena d'objectes d'argent, argentat, brome, joleria, rellotgeria, bisuteria, bosses de gran novetat, bastons, paraigties, mobles uno, joguines, etcètera. Hi trobareu toba els objectes que desit gen, en bona qualitat 1 a preus molt conveniente

['VA/1AR

Monumental - Pedró

HIJAS

111. Exil creLtent de la revista en
u01 bete, sis quadros 1 apoteosi,
ISARGELONA EN RODOLINS,

per a isIlu i ObIeEtes HE a ousgill!

Ttlguns preus de la Infinitat d'objeetes-exposats:,

PAPER DE

044+0.09444+0~04~542

TEATRE COMIC

g rii[12s

Venus Sport - Palace Ball

--,4+1444.44444~444~,----

La reina de les praderas
Ja seo aqui, Nandu

MOLLET DEL

DIVERSOS

Ronda de Sant Antoni, 62 i 64,
Tigre, 27

1 El local nails riese de Barcelona. :to
ea
Avut, dimecres, festivitat de l'As- ?
s'impela, gran matinal d'II a t; e
tarda, sessiel continua: la g ran re- X'
estrena del Programa Atarla: Gas- '.
ami; Clec), la franceeeta, granan)" sa creacid de Mao Murray. Nit, estrene dei Pro g rama A p irini mol
*'herència, per Liste Fer g uson. De- .
ma, dtmus, estrena: L'anima de
e Kura-San, per irene FlaYakawa. 1
I la reeit re nai Partid» d'Ele Vea >
miqueta», per Mat Linder .i

dijous, a les deu de la nit

Pana» QUE TENEIS

carta

Trens cada 20 minuts.
fins a 11'1,10.-

Saló Catalunya

Menina de la Font del Gat

H. ZI

.11.41.411•4114,0""b4lb~ebe>...41n41n4‘11•4101n411•4144.414n411011.41/hAVere.-4frekeb nWInnnn11,144.41.41,811."....41n41.413.4111.411.~,h,

beitePee+)4÷/14404eftesteirdtmez.

PRADO.CNICOTE

continua

ricans

JAll - SANO
Coberts a 10 pies., i

nal d'onze a una. Llibre tercer
de L'aviador emmasoarat, Donas frívoles. Tarda, El retorn
dels cow-boys, Ei nave mana-

°maltea cbtnico-lirica

Expos:cié

LES PLANES
Totes les nits sopare ame-

ment.

ELDORADO

GRANS MAGATZEMS

Restaurant Elèctric

11)041144.64+4+04440448.444.4.14.0.0444•34.04ege

iselle.~14444+04

•

,e4+.44.444444.fteteinee,

AVUI. DIMECRES
En matInile extraordlnärla
A lea olno de la tarda
SKETCH II SKITCHOS
l'èxit del dia
HO DIU LA PREMSA
HO CONFIRMA EL PUBLIC
Que omple cada die l'espaiosa platea del
PRINCIPAL. PALACE
OvaMonant els quadros:
IFoxtrornanla", "Barcelonette", "Las majas de Goya", "I.a
ocioalria", "Las mamàs", "Palace Girls" i "Foot-ball"
75 artistas espanyoles i estrangeres
ENTRADA LLEURE
PROXIMAMENT: Estrena de dos nous quadros:
El- TORRENTE MALDITO i APACHMETTE

t4 TEA TRES -

e

E

PREUS DE SALDO
Fabrica de calcat: —

LLULL, 21:

(darrera el Paro) o

IIuuIIampulivaI
AGENCIA OFICIAL

•

ji G i Alonso s. enci
ARAGO, 188
(cantonada Montaner)

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

Especialitat en Car- g
rosseries,Camions, 1
Omnibus, etc. 1

la zuzzaminnummuntruminiainNummuniele

• SOC1ETE GENERALE
a

de Banque pour l'Etranger et les

Colonles

Sucursal de Barcelona
o

Plaça

de Catalunrs, 20

Tcta mena d'operacions de Banca I da 3orn
oiedxEs

DE LLOGUER

reezionommussiesmizamieausiteernei

o

1o

