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Ronda Universitat, 20
TlP íl MnPaiTaf de l'Hospital de Santa Creu. Malalties de la pell i gènitoJJ1. U. lUUlayad urinàries. Portaferríssa, 18, entri. - De 4 a 6 i de ü a 9.
ASMA T O S
L'n flascó de
all via a l'acte
i cura ràpidament sense perjudicar
L'ESTOMAC
FARMÀCIA LICEU. C. Sant Pau. I

PULUOSAN

L O C A L S
Al cawer de la Concòrdia tf) W
hagué una batussa eiiti* els sogres i
els BUS d'una lamUia Xiabitant al
dit carrer.
NombrOs públic va pendre part en
l'escàwtoi 1 alguns loren portats a
la delegació.

Paraigües Cardús
Una parella de la guàrdia de servei ai carrer de Saltnerón. en passar
per davant de lesglésla de Jesús va
trobar un home assegut a terra greument malalt.
Avisat el dlaipensari de Oràcia es
portà, ona camilla per a recollir-lo^
morint als pocs moments d'haver entrat al dispensari.
Al cap d'un^ estona es presentà le
seva dona anomenada Encarnació
Bautista Cuartero. de 47 anye. mani
testant que el «en marit es deia Enric Armengol Casulleras, de *a anys.
del qual estava separat feia molt de
temps.
Avisat el Jutjat ordenà que el cadàver fes traslladat a l'Hospital Clínic.
*

EL

INDIO
Carme, 24

L a gran i m p o r t a c i ó que
direc Lament fa, permet
vendre les m é s altes novetats a
PREUS
REDUIDÍSSIMS
La brigada móbli de policia ha detingut als subjectes que es dediquen
B cometre sostraccions.

- Grans rebaixes
de n al 15 del corrent en Jocs d'olles,
caceroles. pots, etc. en alumini extra.
ESTUFES D E P E T R O L I
Llorens Germans. Rambla Flors, 30
A >a plaça de la Llibertat fou dexmgnda Josepa Silvestre Segura, de

29 anys, soltera, la qual moments
abans havia -pres de la butxaca d'una
senyora un anon^der que contenia
25 pessetes.
—ESPECIALITATS PER A NADAL
Objectes per a presents. Renomenats
turrocà MASSANA. Fernando, 14.
Trebailam de manobre en la reipa
ració de la caea 69 del uarter del
Putset. va caure Josep Esquerlgüel»
Msnguillón, de 46 an>-s, causar«-se
!a fractura complicada de la cama
dreta, de pronòstic gren.
Després de curat a ia casa de so.
cors del oarrer de Salmerón fon por
tai a l'Hospital Clínic.

CristiUeríes i. Uorsai. R. F l o n , M
IA Secció Permanent de Cerimonial 1 Festes de Plnstltuí de Cultura
i Biblioteca Popular de la Dona du
narà diumenge, a les onze del mall.
lliçó do dansa popular catalana.
A les sis de la tarda tindrà Hoc
una sessió de Jocs de mans per N'Enric Hugas.
I.a Secció Permanent d'Educació i
Instrucció tindrà a dos quarts de
cinc de la tarda, rifa de flgurins I
totsegult conversa Instructiva..
Oí E S

VILANOVA

Unió. 6

F.ls grups d'explorailors es distri
buiran per a llurs {pràctiques en la
següent forma:
Cirups de (primera calegorin, ^
reuniran a les Ttó a Diagonal-Llúrta
dinar amb el grup canrpament als
alia dei Guinardó.
Grup^ de segona categoria, reunió
a les 7*30, a Oipmaeíó-ürgell, per
a rebre ordres.
Grups de tercera categoria, reunió
a les T20, a Plaça de Lesseps per
a dirigir-se^ al ranrpament permanent dè la Colònia Floresta Pearson.
Grup quart, reunió a les set per
a dirigir-se a la font de Pere Gil.

íaíxelies J. Llorens. Rbla. Plors, 30.
La Lluita coutra la MoriaUiat. Infantil sol-liclta íléls aeus toeneíac
tors robes osadee, sempre que no
provinguin de malalts, per a les criatures pobres que concorren als seus
Consultoris, 1 un pesabebés per ai
nou consultori que s'ubrlrà el me^
entrant a la parròquia del Carme
Al mateix temps agrairà que se li
Ou ni coneixement d'alguna taula de
reconeliemem d'ocasió.
— Posfo-Gllco-Kola-Lecltümt, cura
neurastènia. B. Domènech. Ronda de
Sant Pau, 7L
A la sessió que VAcadómía Calasàretó celebrarà avui. dissabte, a
les set de la vetlla, l'acadèmic supenrumerari N'Antoni Rlbelles con-

d e l

PENINSTJL·A:
FTS. Tr·.mestr·
XrSIÒ POSIAL:
t f F m . Trtmwtr«

oacmes í miirenila: Escmieliers, 10 üís. - T e í è M U

m a t i

Unuar* la peva coafaència fobre
el tema «La llei d'occidents del trebali i iperjudicis qiie propopciona el
seu deücoaeixeirieQt».

VISITEU
LES
E S C A PA R A T E S
DE

EL

ets.

I

£ à i o i ó

Marsans, S . A .

Direcció telegràfica:
UAUMmBBAS*.
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INDIO

Carme, 2 4
Demà. lu. rex-escolania de la parroquial església de Sant Francesc
ie Paula celebrarà el primer aniversari de la mon (tel seu director reverend Ot Munto, Pvre., amb els següents actes:
Matí. a les deu, 08cl cantat per
l'ex-escolanla a la parroquial església de Sant Francesc de Paula.
Tarda, a les cinc, vetllada necrològica a l'estatge de l'Acadèmia de
la Joventut Catòlica de Barcelona
(Baix de Sant Pere. S. principal).

d'En Josep Maria Junoy. qui disser- ra a Josep Pelrosa SolomiUa. de 52
tarà sabre el tema: «El singular anis- anys.
A un pis del núm. 5 del carrer de
pex de Castelló d'Empftnes» inotes
al marge d t m discurs recent de .v£u- Margarit. un altre gos mossegà la
cama de la nena de tres anys Jacinta
geni d'Ors.)
Poch Solé.
En la sessió de cLectures LiteràTotes tres mossegades foren de prories» de l'Escola del Treball», corres- nòstic « s e r r a t .
ponent a avui llegirà un recull de
Dintre d'un tramvia, en passar per
poesies seves el senyor En Lluís Berl a plaça de Catalunya, el passatger
tran 1 Pijoan.
Com totes aquestes lectures saba- J. Grau Sengle, de 32 anys. va qü<v«tlnes, serà pública 1 començarà pun tlonar amb Salvador Vives, donanltualment a un quart de set de la U un cop de puny que ha obligat a
dur-lo a curar al dispensari de 1*
vetUa.
plaça de Sepúlveda
L'Acadèmia de Medicina, de mil.
Ahir, al dispensari dUostafrancha.
diumenge, a dos quarts de set de Is
tarda, celebrarà sessió pública ex- Van curar a Manuela López Gómez,
traordinària per a la recepció de de 15 anys, minyona de servei, a i
l'acadèmic electe per la Secció de carrer de la Creu Coberta, núm. 6fc,
Ciències flsico-qutmlqoes i naturals, d'una ferida a ToraUa esquerra, da
doctor En Ptere 'Gonzàlez Juan el pronòstic lleu. produïda per Santiago
qual llegirà ei discurs prescrit pel re- Vila Vüa, dde 32 anys. flll de la mesglament, que té per tema: «Meca- tressa, el qual 11 pegà un cop d'amnismes nodritius», i lt contestarà l'a- polla, com argument de disputa.
cadèmic de número doctor En Ramon Turrón Turró.

A primeres bures de la tarda, al
passeig de Colomb, l'automòbil del Go
vern civil, que portava al general
Acdanaz i la seva neboda, topà amb
un tramvia de la Unia de circumvaladó. trencant-se-li l'eix del joc de
rodes, sense que ocorreguessin desDemà, dia 10. a les onze del mati. se gràcies personals.
elebrarà a l'Escola d'Administració
La circulació de tramvies quedà
(Palau de la Generalitat, carrer del Interrompuda una bella estona.
isisbe). la prlmwa s**íló d'intercanvi, del present curs, organitzada per
Al carrer de la Verge de l'Bmpar un
l'Aasociaolü de Lllcenclate en 'Ad- carro atropellà a' la nena de quatre
ininisiracló local, desenrotllant-se "el anys Maria Pulido Beltran.
ema •Pressupostos flctlcís 1 pressuFou portada a la casa de socors del
postos reals», essent .ponent En Fran- canc-r de Salmeron, on fou cara Ja
aesc RoseU. sactreiari de l'AíoWa- H'^osÍOTts a la cama esquerra de
'nent de Mollet.
pronóatic reservat.
Es recomana i"*s*Í3tèi«ïla a tots els
assccliïts.
Al dispensari de Gràcia fou curat el
tuster Manuel Parlclo Uòrens, de S6
anys. cl qual presentava ferida per
esqaui^ament en dos dits de la mà
wqaewa que
va produir treballant
La millor mantega per a taula.
a la fàbrica del carrer de Còrcega.
L'ITALIANA. Bonsuccés. 12
a la fàbrica del carrer de Còrsega.
Demà, dia 10, es reunij-an a l'Ateneu
Obrer (Montcada, 12), a les deu del
S'ha aplaçat per al pròxim dilluns,
matí, el segon grup de 1$£ Associa- a les deu de la vetlla, la conferència
cions que sostenen escolesMe prime- que avui havia de donar a l'Ateneu
ra ensenyança, o sigui les cataia- Barcelonès En Josep-Maria Junoy so(ies, catòliques 1 gremials, per acor- bre el tema: «El singular aróspex de
:lar els mitjans que han de posar Castelló d'Ampüries» (notes al marge
on pràctica per a obtenir de l'Ajun- d'un discurs recent de N'Eugeni
'ament una subvenció anual 1 perma- d'Ors.
iient.
^>*.

-Sangrà ^ V À : Banyeres

-

TINTURA

WINTER

- Premiada amb Medalla d'Or
Amb una sola aplicació desapareix
la canícle. Serveix per al cabell,
barba 1 bigoti. Es prepara per a ne»
gra', castany fosc i eaatany clar. Dóna
colors tan naturals i inalterables, que
bé pot dir se que és la millor 1 méa
practica. VandA en pertuatertM.

Burro fresc di Mílano

S'ha celebrat una festa escolar a
l'Escola oHciaj de noies del carrer
le Santa Anna, 11 1 13, dirigida per
donya Julià Gonzàlez, essent presidida .pel senyor Luengo, delegat regi
.de ipri^nera ensenyança, qui altainetul satisfet per l'èxit 1 brillaniesa
de la festa, adreçà a la senyora Gonzàlez una feilcitocdó molt sincera i
efusiva
La senyora Gonzàlez, 11 féu remesa de 20'15 .pessetes recaptades de les
alumnes per als damnificats pels terratrèmols de Xile, la qual suma ha
estat remesa al còneol d'aquella nació.
El dilluns, a les vuit de la "tarda,
don Manuel Luengo, delegat regi de
primera ensenyança donarà una conferència als alumnes que assisteixen
a les classes d'adulies de l'Escola Nacional graduade de note del carrer
Enric Granados. 32 1 abans carrer Universitat).
L'Acadèmia d'Enginyeria de la Congregació de la Immaculada 1 Sant
Lluís Gonçaga obre un Curset monogràfic de tres conferencies.
Avui, dia 9 de aes-mbre; «Teleíonia
sense fils», per En Xavier Valls Ventosa.
Dimecres, 13 de desembre-. «Carrils
urbans», per En Joan Monton 1
Blasco.
Divendres. 15 de desembre: «Abastlments d'aigua», per En Josep Mirabet Malhau.
, ,
Aquestes cQuferències es donaran
els dies assenyalats, de set a vuit
de la vetlla, al Saló de Conferències
del Foment de Cultura (Llria. 15).

SENYORA:
VISITI
E L INDIO
Carme, 24
c o m p r a r à el m é s «chic»,
el m é s b ó i als
P R E U S més B A R A T O S
preu fix des de la seva
f u n d a c i ó (any 1870)
El ministre de la Guerra sortint senyor Sànobez Guerra ha tramès un
telegrama al capità general de Catalunya acomladant-se dels generals
caps, oficials i tropa, agraint llur coo
peracio i reiterantnlos ia seva aanís
tat.
, La primera de tes conferències del
cicle que ha vsganltzat sobre: «£1
Teatre 1 el Polble U Secció d'Estudis
Polítics i Socials de l'Ateneu Enclclci.pèdic Popular», anirà a càrrec de
N'Antoni Caartón, celebrant-se
vlnapt dimarts, dia 12 a les deu de la
veMla, a l'estatge de llAteneu.
Ha experimeniat una mUlura nota
ble en ia seva greu onalaliia el ca
ledràtic doctor iParpal i iManjuès.

A l carrer de Llovet, núm. 14. un gos
mossegà la mà de la nena de quatre anys, Joaquima Vergés Puig, dins
del seu domicili.
A i Atoneu Barcelonès tu ha anunA la fàbrica Mauri i Companyia
ciada per a avui, a les set de la tarda, del carrer de la Cren dels Molera,
una conlerèncla pública a càrrec un altre gos mossegà ia cama esquer-

M A R E S
tindreu

M O L T A

L Z i S T

prenent

Rob-Vida

Miret

No és més que una orxata del suc de
plantes lleteres que pasturen instintivament els mamífers quan tenen necessitat d'alletar.
D u r a n t l ' e m b a r à s : Rob-Vida n." I
combat l'albuminúria, dolors i molèsties propis de l'estat, desenrrotlla i fortifica el nou ésser, tonifica la mare i
predisposa per a un part feliç i llet
abundant.
E n la l a o t à n o i a : Rob-Vida núm. 2
augmenta la quantitat de llet, l'enriqueix en casseïna i mantega, refè la
mare de la desnutrició causada per l'alletament.
En farmàcies. Autor, doctor Miret,
plaça Comercial, 9, Barcelona.

Vida

religiosa

Avui: Sants Restitut i Siro, bisbes i
Santa Leocàdia, verge. — Demà: Diumenge II d'Advent. Nostra Dona de
Loreto.
Quaranta hores: Avui, a l'església
de I Hospital de la Santa Creu. riorea
d'exposició: De dos quarts de vuit del
matí a dos quarts de sis de la tarda.—
Demà, a la mateixa església.
La missa d'avui: Segon dia de la
infra octava, color morat. — La de demà: Dominica II d Adveniment, del dia,
color morat
Cort de Maria: Avui, Imatge del Puríssiíu cor üe Maria, a Sant Just.—
Demà, Nostra Dona de l'Ajuda, a la
seva església, privilegiada, o dc la
Bona Nova, a Sant Agustí.
Adoració nocturna: Avui, Torn de
Sant Josep Oriol. — Demà, Torn de
Nostra Dona dels Dolors.
Vetlles en Sufragi de les àniraea del
Purgatori: Avui, Torn deia Sants An-

P à g . 2. — Dissabte, 9 de ^ s e m b r e de 192*
gels i Sant Vicens de Paül. a la seva
capella, Escorial, 15&(Gràcía).—Oena,
Torn de Jesús Crucificat, a la mateixa
capella.

les festes del Roser per tot Catalunya
i íes ha "sublimades-' fn inspiradtsslma i mestrívola cotuposirió. l l a esial
una solemnitat innsical : una glòria
més per al nostre Orfeó Català: els
homes i els nois el c i o r dirigits pel
F.\ANOEU DE LA SfCONA DOMB»"!- Mtre. MUlet, i les noies dirigides pel
CA D AOVFVr
Mtre. Pujol, al peo de l'altar, burejaKn annelj lomps: Haveat sentit des entre el públic, han cantat la
parlar Joan en la presó dels mlraclp:- missa amb una pfi-fecci»'» i una JIK;-?üe Crisi envià a dlr-11 per SOÍ a«i- sa admirables, fent remarcar les molXebiCt; Sou vú? el
ha de venir tes belleses que enclou l'obiu de mos0 és que n'hem J'esperar un allreT sèn Romeu Impressionen foudain'-iii
Re^>On Jesús i els diu: Aneu i con- el tPary Nostre» 1 el •Sanclm·.
teu u Joan '.es r.ases que sentiu i
La distribució dels duus feia semnieu: els cecs hi veuen, els coixos blar
que cantaven tots els fidels que
eivminon. *l» nia«eUs es purifiquen. hi
havia al lemplv.
eW sorls lii senten, els imirls rc^tM
de nintor r-Al lelula psnliíCtten 1 eU pobiei són evangeluxui-s; te»,Dsprès
melodia gregoriana, | d l nole?
. ben a vent ui at qui en m i no s'escan- solesamb
lian cantat lamb^ meravellosadaliuai. JtMt partíeu clH. 1 oomeaua inent la
del Mtre. Mlllet Tant
Jesús a puilar de Jo&n a les « u r b ^ ell com «Salve,
mossèn Romeu han rebut
Oue hi anàreu a mirar al Ues^n' moltes enhorabones.
la fanya e^haunla del vent? Doncs
—Germandat de Ics Santes Juliaqu^ hi anireu a vnaí-èí un home blanament vestit? Mes eis gne veetei- na i Semproniana. — A llaor de nosxen blonarni nl sòn en les corts dels tres venerades Patrones demà, diurefc. Doncs, a què hl anàreuT a veu- menge, a les deu IIP! mall. a l'esglíre un profetaf s-i, us dic jo, i loés sia parroquial de Sant Jaume d'aque un proteia. Que ell es de qui es- questa clutnt es cantarà missa solem
tà Mcrit: Veu's P·.JUÍ que envio da- ne, la qual. per privilegi de la Seu
vant teu mon jnlssalger a prepaw- Apostòlica, seia la pròpia de les Santes Juliana i Semproniana. El senno
W en avaiw; el camí.
el farà el sacerdot matoronl, doctor
Josep Maria Alomar i Allisent
La
—Capella F.tpiatórla per a Jes Vnl- miisúlca, a càrrec de la capella üe
ntes. — (Carrer Escorial. 150. Grà- Sant Jaume, dirigida pel Mtre. moscia). Avui, dissabte, a dos quarts sèn Molera Mentre es venerin les t u de nou. hi hanril Comunió General liqmes e6 «ornaran els Goigs da les
de la VeUla Perpetua, amb ^Atioa Sauieò, I ilespres de l Ofli·l es dirà una
ptl iloctor J. .Munde.rexar^ prevere.
mi>sa per als socis difuni-.
—Santuari de la Verge'del Carme
— Reial i litre. Arxiconfraria de la
i.l'P. Carmelitee}. Crauvia Diagonal Purissima S&DK de Xusire Senyor Jixamfrà L·lúria. Demú. aia 10, celebra- ssncrial. Parròquia üel PI.) — Demà,
rà la sefronii- limciQ men·'uaj la àluínenge, ala 10, n les cinc de
V O T. 1 .seimiíiia Devotft Uel <:!ir- la tarda tindrà lloc -per l'interior del
me. A les vuit del mati hi haurà temple el Sant Via-Cruci.s corresjto
missa de Comuidú general amb har- nent al mes quu cursa, ponant ia
iiionium i cünt'cs.
Sanis Intalxe del CraclncaL prup'eiJt funció de la tarda començarà tat d'aquella Arslconfrerio. l'Agr-gn11 dos quarts de sU. Es msart el eïò de Poflants dels ••—iai·i.-» bos».
i|ant HosatQ í tu inracticann t'S?
—Parròquia de Santa Maria del Pi.
exercicis propis del i l a amh càntics
Demà, diumenge, ia primera mis1 sermó pe! M. R. P. Fra Rafel B., —
sa a les quatre; |a segona, a les sis:
prior de la Comurilfan.
aMres cada ruitja hora I la itarre.
l)e=r.rp« dp' gemtó es donarft la les
ra a dos quarts d'una. A les set, misbèncdicoió del Sar*íssim i es farà la sa
amb evpücaclo ciH
professí» per i interior del temple, Santparroquial,
Crangelí del dia pel reverend
acabant-se amb el cài*ic de l'Himne ecònom.
dos quarts de deu. rès de
u la Verge dei Carme 1 bes del Sant Prima i ATertla,
ofici conventual i
Esraipulari.
tat i Sexta Mona per la Rda. Comu—A l'esplí-sia de Sant Felip Nerl nitat. A dos quars de dotye, missa i
s'hi Im celebrat, amb la solemnitat lectura doctrinal.
litdrgka de cousuetut en els PP. de
A les tres de la tarda, ensenyament
l'Oratori la diada de la Purissima. La
concurrència d« fldels ha omplert del Catecisme-als nois i noies. A les
cinc. la Reial i litre. Arxiconfrarià de
sempre el temple.
Ha thignl mi romarcable relleu la j la Sarqr practicarà solemne Vln--)'mUfem soienminl que començà a les ' cis per l'interior de l'esglèsin, acabant
deu. Naus I tribunes estaven «tapef- > amb l'adorarió,
— E·giésln del Rcearj (Auzifedes.
Rosari SaibaU, ©e cr-leEl canonge doctor Gasla ha fet un , Maroli.
b.iíi sermó, servint-se de la nostra es- l.rarà c-jn «la costum avui a d'-s
timadissima llengua catalana, i par- quarts d i set de la tarda, amb Rosalant de la hiiratlitat i de la caritat. ri, camant-se el quint misteri a orLes idees de l'apóatol «ren recollidc- questra i la Salve. Acte de Consagraamb gran atenció per tot l'auditori, ció a la 6antlS6iiiia Verge. Tlíprdcaja que totiivin les capia amb tota cla- cló a tSam Domènn'. i OÓiga del R o
sarl cantats per l'Escolania IDomicaredai.
El succés principal lia estat l'estre- na.
Seg-.n diiwnen^e de mes. "En honor
na a Barcelona de la «Missa del Roser»
d<! Vith que ha recollit totes les to- del Dolcisslm Nom de Jesús se celeuades amb el que el poble cant« en braran els següents cultes: Al ma-

folieto òe i k m DE CATALOm
9 DESEMBRE lífiS

L A F E B R E D ' O R
Novel'ia de costums del nostre temps
tm

N a r c í s

O l l e r

(Reservats lats als dret»)
PRIMERA

LA

PABT

PUJADA

rlunc pencant en la ignorància de la
geni que h premiava amb dinar, no
tina >>wià stod un goig.»
Aquesta idea llhavia subtóvada. iperquè era una idea falsa, ima mentida.
No podia ésser que un bome com
ell creguéc que *•'- fruits del taJent
no s'havien de pagar. Quin absurd,
quitie» írasesl haguem eLs ardits de
1 amalicia. els capriírfs de l'atzar, lea
produacwue de la paciència, el» resuHew meoàíilea, el euc de munyeoa ..
J no l « creacions de la intel-ligíncle
humana? Si no l'hl posava en música .. Ca cal Ras i curt; que aquell xicot era un ser estrambòtic. Inuorregible 1 m í s desesperador que una capsa
tatteada £ a f i . que si fos possHJie
n
oerveli i «1 oar. ia. M -

finela, una ni%, nninia de puntetes a
obrir-jos-ifl per a veure qwe hi ha
ollà dins i . . . avoirir-lo, potser, d'una
vogadaI la noia anava discorrenr aixi,
molt test» i molt sèria en la banqueta del vidre, davant per davanl
deia papàs que conversoven, molt
animats, de la prOspera marxa dels
nagocls.
Erem al maJg; íela ima tarda delitosa, i una gentada immensa, eixorivlda pes primers flaires d'istlu,
omplia el passeijr de lps Romblef.
Datà i ilueow per l'últHna regada
del dia. J.a noia Foix depilava des
de ies altures del la«íl<n(, WidWerent ais oatxes i vianant* que nels
seus costats passaven, els ulls fits en
lee negrors del darrer terme, on la
conourríncla es coofonia en una sola
massa de fcanrets i ombrel·les de «ots
oolors, dominats per les grans plaques d'anunci» portàtrls que 'brandaven, entre aquella mar de gent,
com estendards d'una manifemclO.
Els pares seguien engoà.'ais en llur
conversa, dolçasueirt OressaM pel balandralg del ooixe. En Fols no cabia
a la pell. El carril anava a ésser un
fet dintre de pocs dies. L'EIadi, enviat a Paris par a estudiar, d'acord
amb En Ramon P i , el corresponsal
de la casa, la forma m é s aficieiii de
col·locar aootons, asaefforava d a l l i
estant, que, í l es volia, es col-iocarien totes en oqvall merrat. Els diaris espanyols ,i francesos es mostraven t&mbe ben dlapoeals i poc exigents per a la propaganda Vilaniu
i tota -la contrada de la Vall de Flora
responien «mb entusiaeme a la subs- '
cnpcio d'accions l oondonació de
via. B a Wcnani ïEladi de Pana, tai
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i, . .- ,
m••
t i . 11 i-ís vuif,' rurís»
Comunió ge- ;
neial. v la ^arda, a Ics •!:->. exposició, j
ROÍÍM., senn6 p"! AI. R. P. f r . J-jeep 1
Garctn. O. ï». resen-a, rrocís'ó clavwtral. i himne flnal.

E x c u r s i o n i s m e
l- i- iiii"!»» Ext-uroionista d* Barcelona farà el vinent diumenge una
exc ursió n Sant MIK, per Rubl. Font
del Bullidor. Sant Mns i Rubl. amb
àbèlstén·.ia ijel Grup Femmai
Sortida, a les 7'S5 del matí. per l'eslaoió de Sarrlà.
I.'Agrupació rxrursionista «Júplier>. ha orgaruuat per a diumenge
una excursió a \ilafranca. Cims d'Olèrdola, mstellei. I.óunlas i Vilanova.
Sortida t e r l'estaciO de M s. i A,
a les quorre del mait.
*• Sr
?
/• » - •
L'Aplec RScolar Ücl Club Muntanyenc efectuarà demà una excursió
a VallviOrera. Pantà i Les Planes.
Sortida. 3 Jes s « . per l esiucio dels
Ferrocarrils de Catalunya. Rnom
al migdia.

Bisbat
— El vinent dilluns, a dos quarts
d'onze del mati, es dirà una missa u
l'altar del SQnuss;m de la parròquia
de Sant Agustí, en sufragi dels benefactors de l'Asil Casa d Alletament i
B*e*¥ol ;Mospiial. 53,, l al du pia.tos
acte «rsconvida im persones amants
de l'esmentadi obra bmefloa.

Concurs de Cartells
organitzat per l'obra
del Bon Mot
L'Obia dol Eon Mot, que té per flriaJlta.i alxí-car el nivell social del
llenguatge parlat, esporgant de les
converses les paraules inútils, grollere* o blivsfeaies. que amb tanta
írequència com inoponuniíat, cauen
dels llíivis de gent de tota mena;
ion\erii.u<la que les veritat» pí»
a quó arrelin, ban d'entrar al
poble flns pels ulls; «lla que mai Jia
drlxot de lenir l'aseistOncla decisiva
úelà apòstols i Jlterafci, els quals ban
enaltit en m i l variades lormes, amb
les seve3 Inspirades i abrandades
campanyes pl Uenguaige parlat, freturosa <le reimir en un canell d'una manera gràfica i plàstica, gairebé
tangible, tot ço que els Uterate i oradois prediquen eq benefici de la parau'a. njnb resperani;à de deixar ben
vivent, fins pels que no snberi de lletra, ta necessitat dç parlar bé. crida

hauria la gTan reuniO a Vilaniu, es
constituiria la S·x-.íetai, de l a qual
ell. En Foix, seria gerent ttmb sis
mil duros de eou i oolxe a la porta.
Per altre cantó, i aquesta era la més
grossa « la que feia parlar més baix
i and) més i remolins de veu a Ea GH
Foix, si, els Nords seguien pujani,
seria ric. no de dabò. beu prompte.
—M'feè embarcat, m'he embaicat;
porto a l'alça un tanganwra de
Nords:; però si h l sóo a tempe. em
Saré tiiMoé. En Pi, que és nn alel de
primera', espia els. (xraparatlus de
ia reunió que -ha de íisar el dividend
pròxim. La .ràpida pujada que esaà
fent aquest paper em fa esperar una
amarrada. Si om telegrafien a temps
per a liquidair-me I tnosar-me a la
baixa, Catarineta. tindrem una íortuna. Ja ho veuràs. —
Però la Cgtarina. amb tol i compari ir cada dia més ies aanbioioos
dei seu marit, no era «tuiga que s'arrisqués aixi d'un cop. Déu nos an
guard d'un daltabaix. Ko s'havia ja
enVUram-at a comprar la casa?
Doncs, acabar-la de pagar. i . sobretot, el que Ja íiauria d'ihaver fet,
treure la hipoteca de la casa de Vilanhi
En Foix es veeolzii a la barana del
Uindau amb aire triomfant, i expolsant al carrer ta cendm de l'opulent
cigar, ensams que llançava m a
rialla iQOimpaííaíya, exciaana:
— Això rai, dona. això no és -ras —
íxi casal la hipotecal... SI eU ho
volgués, a'eadema quedaria saldat
:o:. Q j * signkfica-.on aquellea porquerip* al costal de !o que, a liores
d'ara, ja duia guanyat?
La Catanna bada or.» uUa «to pam
i veog

EMILI VENDRELL, .«.or
FRANCESC COSTA, violraisW " BLAI NET, pianista
Són els tres artistes que Interpretaran et programa del
C O H C E B T D E D E M A . DIÜMEHGE, A L A T A R D A
PALAU
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uiiiiiiiiiniuiii:iiiiiil·iiiiiMiiMi:iiiiiiii.iiitiiiiiH!i<imiiiiii np'iiii;:iii.iniiii>iiii(uiiíiiiiiMiiii"iiiiiiiir.:tiiiuniniiiit
els artistes, mvltaut-los a quí pren- 19S3 es recoHJ ran els treballs no »pre.
miats. Passada aque«ta data no l i l
guin part en el
ha dret a reclamació de cap mana.
tn. L'Obra del Con Mot no es f«
C o n c u r s de Cartells
de Ks avaries que p u .
el fi del qual serà -f-ncliir ei Bon responsable
guln sofrir els treballs dels concurMot, o condemnar In blasfèmia 1 pab, sants.
mules grolleres., que tant desfl^ni l . L'Obra del Bon Mot escollir^
ren I taquen l'Immaculat verb del
entre les ohres presentades 1 no prenostre poble.
aquelles que l i convinguin,
L'artiMa fiodrà escollir dintre nn miades
ais respectius autors ofertes per
marge amplissim de temes, amb el fent
adquirir-les. que podran acceptar
ben entto «però. de deixar ben clar ao no
amb absoluta Ulbenat,
l'assumpte proposat.
BASES DEL CONa'RS
Prinier»- LObra dei Bon Mòt, orgauisme cultural do la Calta de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvia-,
obre a ia cintat de Barcelona on Concurs de canells per 11 enaltir gràficament el Bon Mot. o condemnar la
blasfèmia i paraules grolleres.
Segona. El cartell originat tindrà
per mida 100 x 70.
Tsdcera. No tindrà forma ap<üsa la.
Quarta. Es concedeix lllbei-tut de
procediment, exceptuant el .pastell I ,
màxim quatre litues i el negre.
Cinquena. Vé obligada la llegenda
apropiada a l'objette dei canell. Pot
dir — ' Ui^niflqueio la paraula» o
Ou parien btl o «No renegueu* o
«Parleu bè si us plau», etc. o qual
sevulga altra ar>roplada.
Sisena. Els originals mo aniran slirnats. Sols Mndrran ira tema. Junt
amb l'original s'iiu-lourà en un sobre tancat el nom i adreça de l'autor.
Setena. La remesa dels originals
començarà el dia 1 d'abril de 1923 i
a- aliarà el dia 15 del dit mes. Lo
remesa es farà al Clrcoi ^e San Lluc
Montsio, 3 bis. baixos).
Vuitena. LObra del Bon Mot nomenarà el Jurat qualificador, el nom
delí quals eò farà públic ai seu degut temps. Kl seu veredlíte serà inapel·lable.
Novena. Quinze dies després de
tancat el Concurs, es farà piibllc el
veredicle del Jurat. Les obres s'axposaran al Jtoc que '•ponunament
s'indicarà.
10. Es concediran tres premis.
L'n de S.OOo pessetes.
Altre de 1.000 pessetes.
Altre de Mo pessetes. .
11. Els treballs premiain seran
propietat absoluta de l'Obra del Bon
Mot. Inclòs el dret dc reproducció
amb tols els procediments.
IS. Per a tot el dia 30 d'abril de

EUS SENYORS MATONS I BSÇOLA
Dijous, en el ràpid iú Maitrid, lornaren el iin&iit d'alcalde senyor Matons 1 el regidor eenytB- Esoola que
aïro» el iregldor senyor iSansaivador i
el cap de -la sooclò de Poanent. senyor
Tenas. anaren a gestR-nar «ssumptrs d'inlofes per u la ciutat, principaUnent l'exuracc-JO de sorra de ia
platja.
Les gestiona quedaren intenompudes per la oa'guda del govern. No
obstuni. t'ls «.••'iirissienals creuen que
ainLi el que IJIHÍI rfel es poden presiUinir resultats ra\ oraifrles a ço que es
gestiona.
iE!s senyors Sansalvador 1 Tenas
tornaran un «l'aquests dies.

— No t'espantis, noia: deixa'm fer.
M'ihe avesat Ja a v&ure les coees a
l'engró», en gran. a avaroar d'una
ullada els grans tioritrons del negoci, com En Be mat predica, 1 a desdenyar, per infH.gnWiCBRls. eis detonis. Es el secret del« grans homee
Tu vius .influïda per la teva mare.
I . què vols que sàpiga la teva mart
de Ja marxa actual del món? Ve
d'una època que no pot compendr:
la nostra. Ha viscut sempre dins
d'una atmoaTea'a tan dUereni. com
ho és la nostra de la que elti peixos
i espiren.
La Catarina anava obrint cada cop
més els ulls. Què volia dir allò rtels
grans JiorMzons l de l'atmosíera'.'
Aquell mairlt se 11 anava trasmtidant. per moments, iparlatu-li de «ooses no vet, llançant els -ulls més enllà, moll mes ertUà del que- mai h v
Ma vist. No semblava sinó que «1
dinet II ingacia una ciència tofusa
molt diferent de la que ün? ara havia c o n d u í . L'exdiisterei de Sant
Cugat s'anava enfilaiu com les carabassers. En sos llargs parlaments
a (aula, en les conversades de família, h l ficava hiatòcia, leetailistlques. íilasoíies estranyes, que ia Catarina mai havia sentit i que l'esborronaven toia, mentre ia noia.
anm peculiar pedanteria, ies aprovava amfo el cap
El carruatge embo-'ava la placa de
la IVniveretot, quan En OH es llançà del tot a combatre el criteri de
la senyora Mòaica per «atastls l absurd. Aquell criteri temorenc provénia de la miòérla passada. Els nostres pares havjen nasout arrutnate
per la guerra del francès i l'estrall
de les mans manca. L'austeritat mí-

serRible amb qu* oreixeren, els deblli;a el í-erveJI. els apocà l^epperit 1
els ç-reparà a dur, amb resIgn^eK»
nahometana, ona vida que no e* pot
coropendre: a creure encara que
Déu havia dtvidit els homes en ca?tes i que, per tant. esiava molt en
son tloc la vinculació de ia riquesa
en mans de la noblesa i de ie* rommiltais, mal que tots els resíonts
ee 'roseguessin els pimys. Alxl. la
majoria dels espamyols, el« mateixo> íampiencs, malelea el nom d'En
Mcndlzuboi, llur redemptor. Èncora
recordava En Gil el mal que en deia
el seu parer l a senyora cMònica encara no en podia semir parlar
— Per Déu, Gilet. com te toiiii,;T
— No, sí per convencé't no e l vull
fer més q;w una pregunta: D'on
veirhm nosaltres? D'Adam i Eva. no
és verivai? Doncs, a veure com m'ex
pilques que d'-mts maseixo» pares
neixin diverses castes? Això no mtto
demostrarà nítngü. 1, ja ho veus, jo
et porto la qüestió al terreny •r·lt·
giós. No m'apoio en el que diguin
en Pere, en Pau o en Berenguer».
M'apoio en la Bíblia.
—Però. füi. a què ve ara aixà?
— Doncs, vull dir que, si no hl
ha mée que una casta, no tol íi» «nés
que un sol dret: el dret de guanyar-se el pa amb Iw pròpies suade-.
Que t « el dret que diu la santa Bíblia.
— No sé on vas a parar.
— Vaig a parar a que, si no partiu
d oqut, ni la íeva mare, ni «te qu«
pensen oom atia. no podreu mai
compradre que el üaixMzl·lberram actual de riquesa «CgtU «mte ]u*t 1
natural que ie<taoloftament d'ai ari--Acceptat* un sol dret 1 una Mim

Home mort a St. Adrià
Ahir v«spre. peLs vols de 1*5 vuit. a
Sant Adrià del Besos, poc abans d'en.
ttar al pont de Ja carretera de Msta» . íou inobat el «ad*v«r d'un lh<.«ne.
eom d'uns quaraniu CÜK JUV-, ju
|lr<».í, l'em vreuri· que íii seria de IÜMJIÍ
cíiwiia abans, i que as tractava J'un
accident de^craoiai degut s un ÍMi"n«'.bil r. .-anrro que devia egufar el
pubre Uiouie, dei.\uut-lo mun a yt* te.
iMís tard el cadàvw «ffa identifi' i t .
En una dc les i|>atíaíjaes va trpibar
sild un carnet d'-l uaauvla aanb el nüenaro 1101 a nom d'Antoni ftlVirt. ..
El cudaveir «ttava íor»^ trtwòejal.
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DE LA PRESIDÈNCIA
f SI la crisi del dia abans no « n ha desfilat davant del capità general prudència «I Govern s'abstindrà de dan i t i A el més ^ s n dret «Is qK
tant donaran p*r la çatrl» exUir
Madrid. 8. 3 tarda. •ma comèdia, el senyor Sàncbez Gue- de la regió, comandant el príncep cercar aquests conflictes.
En aquest punt és Just obrir un .. -nnp-.ee del seu sacrifici T « aíxO
E3 nou president del Consell ha rra no havia de desertar del banc U seva secció.
A les tropes se'ls ha obsequiat amb crèdit de conflança, especialment als pona a i ànlma del Comit* «i f * * "
acudit aquest matf al *ea despatx ofl- blau per un avalot parlamentari prosenyors marquès d'Alhucetnas i con»- rt de cooperar a la mès «ran diCnsió
ctó, on ha r«»but la visita del comte vocat per un dels sens allau d'últ:- un dinar extraordinari.
fe de Romanones. recordant el que dels ü n í que es persegueixen amb la
de Romanones amb el qual ha parlat ,.ma hora.
LA PATRONA DE LA INFANTERIA aquell digué ea ei seu últim discurs manifestació que dirigeix l'Ateneu i
Liquidar l'incident era assumpte ]
ona mitja hora.
A totes les casernes d'iofanierta de Saragossa
acorda transmetre pels dele^at-j corque
atanvla
al
president
de
la
Carn-1
En sortir de ia Presidència, els pes'ha celebrat amb gran solemnitat la
En reformes socials serà on més es responents la invitació de i a Comisriodistes tu.'Í preguntat al comte de bra.
P«r això, en els primera momente, festa de la Purissima, Patrona de reflexarà l'acció dels nous elements sió organitzadora a les dMereota asRomanones:
sociacions escolars ipeiqu* acordin
del Govern.
l'efecte de l'actitud del senyor Sàn- l'Arma.
—Què ni lia?
En principi, no combatrà «El De- en consejOència ei que cregutn per—No hi ha res. Es a dir. si: que ei chez Guerra íou d'estupor.
OAPELLA PUBLICA
Qui sap si la interpretació més be- | Avui s'ha celebrat al Palau, la ca- baté* les que s'orientin en els prin- tinent
Govern troba diacultats per a proveir
1 tercer 8 Comitè fa pftfllo que
els alts c&rrecs, per DO baver-hl prou nèvola d'aquesta pàgina, tan poc pella pública corresponent a la fes- cipis democràtics, que avui dominen
al món.
jagueix ia vag» utrversltarla i eaeolluïda, de la h stória parlamentària, tivitat del dia.
persones per a cobrir-los.
En resum — acaba. — No velem cap lar en tot espanya, pesi a les «fsciA les dotze ha rebut el presiaent els contorns de ia qual convé fixar
Amb el cerimonial acustumat B'ÍHL raó P^r a cuMocar-nos davant del Go- sions parcial'S de tes tmiventtate de
abans d'esborrar-los, é» que l'ex-pre- organitzat
del Consell els periodistes.
1
la
comitiva
•
les
nabitavern en actitud hostil; la velem. SI. •Saragossa i Valladolid. 1 que aquesta
- No Unc noticies avui — ha dli —. sldeat del Consell procedí per en- tlons règies.
perquè le» dretes espanyoles estiguin vaga « r à eóspesa així que tinguin
Aquest mati m'fta visitat el senyor Al furlament i obcecació.
£1 Bei vestia uuiXorme de capità en guàrdia I segueixin ottib atenció la ceriesa de que no tontlnua en el
ba i després «1 comte de Romanones.
general d'infanteria, lluint «1 TwisO vigilant Tacvló governamental. Per poder el Director d'Ordre pdbllc, pnEL MINISTRE DE LA GUERRA
Suposo que m'aniran veient els minisla nostra part, tarem lot ei que es- mer respunsalble del funest sütama
Madr'd. 8, Víi larda- d'Or.
tres a mesura que prenguin possesiLa Reina ttlula vestit hlaïu i ü'ador- tigui al nostre abast per a bandejar de poMcta les ccfiíeqüèiKl"4 del qual
Aquest mati s'hn po sosslonat de
sió.
el luarusrne I ia passivitat en què es- ban determinat lactuac > d'aqueA
cartera de Cuerro el nou minis- nava amb valuoses Joies.
S'ba «ncarregat de la secretaria la
També hi han assistit les infantes tan nombroses forces de les dretes Comitè Executiu..
tre,
senyor
Alcalà
Zamora.
particular del president don BaldoIsabel i dónya Pau 1 la prin- t per a prevenir-les a la defensa del
En presència dels caps de secció, donya
mer l.oy. I de la secretaria diplomàcesa Pi'.ar. que üulen elegants f i - comfi Ideari I dels legítims Interesel
senyor
Sànchez
Guerra,
com
a
NOU CREUER
tica el comte de Bulnes, el qual oculets, els infants Uuís, Ferran. Ranie- sos col·lectius, morals i materials, sl
pava fins ara la •Jelatora· del Gabl- ministre sortint, ha ret la presenta- ro i Alfons, qu* vestien d'untíorme. perlUessin.
Fewol —<Amb excel-lentj resultats
nent diplomàtic del ministeri d'Estat. ció del senyor Alcalà Zamora, en
s'cíectuaren le^ preveu d'ejtabfllta*
Ha oficiat el Nunci de S. S. i ha
termes molt eíectuosos i efusius,
del nou creaer «Reina Victoria EogeDESFALC
posant de relleu cU alts dots de ta- pronunciat I oració sagrada ei caDE GOVERNACIÓ
nla» que demà serà remè» a 1» Manonge de la colegiata de Jaén don
El
cap
del
batalló
expedicionari
del
lent
que
l'adornen.
Una comissió de l'Atenen ha visitat
rina.
Manuel Gonzàlez.
regiment
d'Infanteria
d'Amèrica,
quo
£1 senyor Alcalà Zamora ha conal migdia " i duc d'Almodóvar del VaS^ha cantat la raiasa a vuit veus de es troba a Larraix. dóna compte a i
TORNADA
lle per a tractar dels detalls relacio- teatuí amb frases d'agraiuiem.
dej Valle, interpretant els so- la superioritat que el capità AU- |
Ha dirigit una salutació a tots els Saco
nat» amb la projectada mauiíestació
Fenrol. Ha tornat en aquest port,
los
el
tenor
del
Teatre
Reial
Klriciií
Visler.
en
una
revisió
de
comptes
cap* de secció.
qual esoi-ilcliava choít.
del diumenge.
procedent dTAnvars, on havia anal
que s'ha fet resulta amb ua dtfafaic comissionat
pel govern, el oonïroEncara que aquesta manlfeslució se- «•l seu concurs.
de
4U.
Ü
0O
pessetes.
Kucara que tots els mlnliMerls —
LA CONDUCTA D'EN CIERVA
lorpediner tV-iilannli».
rà autoritzada pel Uovem, l'autonizaAquest cap.tà ba estat empresonat,
cló no <•!» otidal. car el ministre la Ua dit — mereixen, per part dels hoDiu -El Debaie.:
des de Tefer a ia preUNA CARTA D'EH CiERVA
va trametre al governador i la petició mes públics que els regenten una
•El senyor Cierva Insinuà ot Par- trusiladont-lu
atenció preferent, en aquestes c-r- lament acusacions malicioses i greus só militar d'Alcàntara. a Larraix.
Madrid. 8. 8'30 nit.
segueix els seus tràmits legals.
Preguntat sobre la provisió d'alts curustàncies, el de la Guerra obliga contra el senyor Cambó i els airres LA DIMISSIÓ DEL Sr. MILLAN DE
« A B C » publica la següent carta
càrrecs ha contestat que no es resol- l'home civil a retre el màxim eslorç ministres del GaLÍneí Mani».
del senyor Clerva:
PRIEGO
! £1 senyor Mourà ha donat a la
dria res fins després del Consell que a de la seva voluntat
«Excm. senyor don Torquat Luca
La
dimissió
del
senyor
Miiian
de
Al·ludeix després a les lluites po- premsa una carta en ia qual exposa Pr'ego està redactada en termes dis- de Tena. director de «A B C».
les set de la tarda es celebrarà a la
lit ques que ha mantingut amb el els fets d'una manera totSlntont disPresidència.
«Amic benvolgut: En el número del
a les dels altres directors.
«enyor Sàncbez Guerra, i que segu- tinta. Segons aquest document l'acu- tints
Diu l'ex-dl rector d'Ordre Publíb seu d i l r i , corresponent al dia d'avui,
ELS ALTS CÀRRECS
rament continuaran en el successiu, sació del ttr. Cterva esta mancad*. que,
encara que el seu càrrec no es- he llegit la carta que el senyor MauDurant tot cl dia s'han seguit citant però aUO no és obstacle per a reco- de base. Es l·ina faisedat. Però el seha dirigit a don Francesc Cambo.
nonis de persones designades per üii? nèl.ver en Justícia que havia prestat nyor Clen a no creu sens dubte opor- tà consderat coma polític, creu que ra
per a exercir-lo es
neceasla amb motiu de la discussió del 5, al
càrrecs.
grons serveU al país ai davant del tú recfíicar l«é seves para-oles del
Congrés dels Diputats, 1 em permeto
Es pot dir que no sfin segurs sinó ministeri de lo Guerru
1 Congrés ni >a warta diel isenyar comptar amb i'absoluta confiança del pregar-U de fer constar que em sap
Govern
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ft
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no
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•ris designats de sot-secrctarl de lu
Muura.
.Vcubutia la presa de possessió, ha
dificultat a l'entrant, presenta la se- molt de greu que no contin ui aquesPresidència l de Foment, els senyors leitgraflat el i<aiyur Alcalà Zamora
ta dscussió. si bé espero que aigua
£» ua fet Insòlit. í.i seu procedir va renúncia.
Barroso ! Senra.
u tòts els cap taus geneiüU I a l'Alt te un nom que nu TdTfeSi t-^·.ampar
dia es podrà rependre i aleshores
Comissari, cooiunkant-ios haver-se aquf.>
procuraré recordar fets i actithds en
CARDENAL
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PRESA OE POSSESSIÓ
possesslonat de la cartera de Guerru.
Santiago. — .Fa utte dies que l'ar- Consells de ministres que presidia el
Avnl han pres i^ssessió d<! llurs
JUDICIS OE LA PREMSA
Abans d'abandonar el min steri. ei
Maura. que nlngü no podrà
quebisbe-cardenal àeny«r Manin He- senyor
carteres tots els ministres que no ho senyor Sàncbez Guerra hu posat ol
negar, i explicaré les parauies proAladrui. B. 5'ij carda. rrera va caure malaft.
feren ahir.
corrent el nou ministre de tots >ils
nunc ades per mi, que «A 8 C» re<E1 impurclal· diu que a aquest.
S'.'ia agreujat i Jia demanat quo produeix també en el seu numero
Sola queda sense possesslonar-se el assumptes del ministeri, i molt es«.cm
a
iot
Govern
nou,
se
u
conceU inlminisa-essin ets Saius. Sagra- d'avui.
nou mtoistre d'Estat, el qual bo farà pecialment del que es refereix al
deix un temiinl de cantiau>,'a. paro ments.
demà.
Marroc.
convé
que
aquest
termini
sigui
el
D'ESTAT
Aproílto aquesta ocasió per a rec•líls nW'ges qua l'assisteixen temen
l-.l senyar Sànchez Guerra ha estax més breu possible 1 defnostn amb
litlcar una errada, que. entre altres,
El ministre d'Estat ha passat tot acomiadat afeçlilosamcnt. acompa- fets que és digne d'a(|uesta confiança. que -ocorri un trist des^niliu;.
be notat en el «Dlario de Seslones»,
el mati en el seu despatx oficial, con- nj-unt-lo Bns a l'ascensor el senyor
EL aOATALINAit
No ha d'oblidar nue a tol arreu és
en el qual jo mai corregeixo els meus
ferenclanl umb el sots-secretarl. per Alcalà Zamora I tot l'alt personal ITiora
dels avu.'i··aments i s'han de
Oàdiz. — El tramatdàntk- «Catalina*. discursos. Em refereixo a la trasa
a imposar-se dels assumpte.- del seu del ministeri de la Guerra,
!resoIdxe ccfnfiïictes importants que procedent de ítuenos Aires i Canàries, -quiere envolvernos en toda esa mdepanam'·nt.
l Ha parlat després el rain'stre en- fcecessiten íj^/erur caminant.
ha fondejat en aquest pun. variant famla de Catalufia», que figura «n el
El senyor Alba ha designat per a trun'.. amb els represemants de la
•El Sol» diuavaries de bastant importanciti a la darrer paràgraf, 1 que ha <i'ésser
la •J·fatura» del Gabinet diplomàtv premsa als quals ho donat compto
substituït per la que t n realitat raig
Ha ÍM bé e l fiou president del Con- proa. a vomsequèncía <lei temporal
del ministeri el senyor Espinosa de d'haver rebut la visita del general sell
dir. i que és «quiere envolvernos en
en remarcar en la seva primeWeylàr. recordant J'anilga aunstoi
Jos Montero*.
ELS ESTUDIANTS
toda esa difamaclón que se prupala
ra declaració ministerial e! caràcter
De la"secretari del ministeri se n'ba •que Wiia el seu pare amb ei duc de de forçats amb què els lliberals arrien CataluOa».
adrid, 8> 615 taide
RuW.
encarregat «1 senyor OnOveros.
ben al poder.
El Cc-imità d'Es.-udiants puibiica ia
Encara que els paràgrafs anteriors,
| Després ha dit el senyor Alcalà
La qüestió de les responsahílitats segu-;.! noia:
LA «CACETA»
i ço que després vaig dir. sou prou
Zamora que essent ta molts anys se- sols a les Corts pol ésser tramitada. 1
•Reunit el Comitè Executiu, dclibe- per a demostrar l'errada, es conveLSÍ «GtM.'C-ta· publica.
crclar! del comte de Romanones. 1 és el cas que en les octuaJs
la traemuis ia
ira- r i sobre una proposició dels deltfats nient fer púhliea aquesta rectificació.
De Gràcia i Juaicia; Nomenant per en un viatge amb el Bel a Canàries, mitació
conduiria a la ^".-íf1..?9' d* '"Escola d'Engtr.yíTs de monU i de
a l'església i b:sbat d'Osca, Frà va conè.xer l'actual sots-secretati de vot d'Ama
Donant-li gràcies expressives. «»•
majoria conservadora. la invitació ««rcuiar que ia Comissió repeteix
.Mateu Colom J Canals, bisbe d'An- (juerra, general Barrera, el qual ales- Basta
seu afectlssim amic i d S.
tetUr
en
compte
l'actitud
d'aaüganllaàdora de ia manfestaclú
drapa.
hores era capità.
questa en l'última sessió. Peni així Fio flcftsso Iha dirigit a t jtes les q, b. s. m.. J. de la Clerva»
ídem per al priorat de les Ordres
M'ha telegrafiat el director de l'A- .-ua-eix la dissolució de les Corts i ta
EL RAM OE LA FUSTA
iMlitars don Narcli Estenaga i Eche- cadèma de Toledo invitant-me a convocatòria de les eieccíons gene- agrupacions f>eir a rwjabar llur adhesió,
i
e«
prengueren
els
següents
L'Assoclac-ui
Patronal de la fusta
varria.
Tacte de la remesa dels reials des- rals pot ésser motiu de <ospita
ha publicat una nota desmentint els
Reial ordre de Gràcia i Justícia patxos als nous alferes. De bon en l'opinió pública, recelosa que acord*»:
nomenant el tribunal per a les opo- grat, tant el ministre sortint com jo. Rquesta demora no signifiqui una | 'Primer Desestbnai· ia pruposlciò rumors circulats aAü òobre les gescants en el territori de l'Audiènca hauríem assistit a tan solemne ac- major garantia d'acció, sinó el prin- dels dits delegats de l'Escola Espsclal tions de solució del conflicte l sobre
els propòsits que l i atribueixen d*> rede Saragossa.
te, però no hi ba hagut mitjà d'ac- cipi de l'edormiment.
d'Enginyers de Monts, per U rots baixar
els sous.
Reial Ordre d'Instrucció Pública cedir a aquesta imitació.
«El Debete» examino la cmstituoió | wnlra 2.
designant president del lurat qualiSegon. Entenent que el Comitè és LES EXCULPACIONS O'BN BERENFina la setmana entrant ha quefleador del concurs obert per a ele- dat ajornat el viatge de S. M. a A l - del nou Govern i en poíter deis reíor- 1 executiu exolusivament en la tfwnlQUER
mlstes.
diu
que
en
la
qOestftó
.religiogir un llibre dedicat a donar a co- meria, amb l'objecte d'assistir a la
la*lò de l'àssumpte Maiun de PrieMadrid. 8. S'IS nit.
sa
són
sectaris
gairebé
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nèixer als no.s ço que és i repre- cerimònia de la remesa de la Medago i iresponsaibllitats reiaclcn-irtej
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senta Espanya i íer-la est:mar. el se- lla Militar a! reglmçW 'lo la Corona
Rep&blica que a la Monajqoia 1 en amb <»l3 atropdUs de que foren vícti- nuació que avui publica de las seves
nyor marquès de Figueroa.
Encara no s'ha fixat la data exacta. la qüestió social es donen ia mà amb mes els escolars 1 els íDros oniverel- exculpacions, relata ics tragèdies dts
D'Estat: Anunciant que 1& Repútaiis, no considera per U u l tal 0»ml- Nador, Seluan i Mont Arrufi, des del
e!s socialistes.
ELS NOUS MINISTRES
blica de Utu&nia i la ciutat Uiure
tè intervéuir ctíiciosomeut en assump- punt Je vista de Ie<» noticies que U
Aíegelx
que
si
bé
no
tenen
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de Danzlg s'ha a'Jherit al conveni
Aquest mati s'han possesslonat de
tes d'altre Índole, sigu'. el que vulper a millorar la situacó dels ferits llurs carteres els ministres de Foment popular, disposen d'elements eficaços gui el criteri jwsoaal J e ü «eus de- arribaven a Melilla
en
el
món
Intel-lactoal
l
acadèmic
i
Diu que el dia 24 de juliol va dei malalts deU exèrc.ts en campanya. i Instrucció Pública.
legats; parò creu relactonit Iniitoa- manar noticies telefòniques u Nador.
en la premsa.
A
la
presa
de
possessió
del
senyor
LA
CONDUCTA D'EN 8AN0HEZ
Fa avinent que el nou sector ole- ment uanb els estuduiats tots aquells urdeuaut al cap de lo guarnició que
Pedregal de la cartera de Finances
successos luctuvsoà qae iingue:í;i
GUERRA
hi ha assistit una comissió de la co- reix seriós perill, puix per primera origen en el noion eb'iud jtui'.ien'. resistís a tota costa.
vegada des de lo Restauració 3*lnco^
£1 dia 26 va inteutar-se portar un
•El SoI>:
lònia asturiana.
al Govern a Espanya un ferment deU primordkiis d-3u-es úe o/aino- comboi de queviures per mar, però
El caa d'un president del Consell
També s'han possesslonat de les pora
tisme,
lant
per
part
deis
que
Utrll'enemic, amb foc des de la platja,
qoe al dia següent d'una crisi par- carteres d'Estat i Gràcia 1 Justícia ela revolucionari, la lutura acció del qual
gien VttCtu«ai> ai Uam-c coiu d'a- va ImpeJir-ho.
cial abandona el banc blau perquè senyors Alba i comte de Romanones. tanca terribles incògnites.
en el Parlamcu d! ha un debat
A continuació relata les demandes
No obstanL creu que el nou Govern quoJis scnciíUs executors d« ics ortempestuós 1 l'ubaudona sense ni
EL PRÍNCEP D'ASTURIES
no empendrà una polli Ica de radica- ares superiors mal donades i pit- engunloses de la gaarnlció de Nuuixò c
donar temps perquè l'agravlat —ben
dor, a Ics quals l'Alt Comissari conAI quarter dels Docks s'ha celebrat lismes en l'ordra social i religiós, jor oomp-iuifeatades: i
notòriament bo havia eitat el se- ia imposició dels galons de sergent puix els mateixos socialistes respec- d era que es causaren a >Ia olassc c r testava que el seu deure era resiSUr
colaj
notori
retràs
en
els
seus
estunyor Cambó — pugui exercitar al al príncep d'Astúries.
ten cada vegada més els senilments
i que cis h i trametria s.-corsos en
dis, amb evident pèrdua de i "hàbit moment oportd.
dret de defensa, és verament "nsòA l'acte han assistit les autoritats religiosos del poble.
Ut, àdhuc «n una política «embrada civil i militan.
Demés, els assumptes religiosos gas- de irebail mtel-leoiual i aitres moits
A continuació dóna compte de l'arde mals precedents.
1 Després de la cerimònia el regiment ten molt els polítics i per raons de pei^adids moraU i inaterijU^ » ^ i rinada Jel aeneral Navarro a Monv
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V E U DE CATALUNY»

Atruit i deia talejjroDips «juc aijuesi
Dóna compte de les negociacions respe. iiu: dc^MtfSMiieiits <~ pertany,
iNunmnar aleshores i·l -Tonto Pa- Especialitat en obres d'ensenyamenl
enviava, deiaaiiu.'ii socoison.
què es realitzaven sovlnl amb les ca- .•iimii· iunt qi^e iu aeunaaa qu-.- ve pre iiisse- equivalia a fer esclafir la ria tècnic per a obren. Oberta tots els
1 i dia i «raacst. l'Ait Comissari, blles immediates a 'Melilla perquè sentaran al Govern uim pL·itótK ^a que lla recordanj les seves famoses sor- dies feiners, de sis a vuit des vestramei.· al general Navarro «1 se- no hostililzessin, Dem^s. renetme precisarà tes caracterlstiiques de la tides còmiques i ais seus grociosos pre
güeut, lelegrania:
atacava les columnes tan aviat com (noJKicà u desenroaiar en les posses- acudits que de seguida adquirien poProvincial ünlverelfèria. — Oberta
«D&vant la impossibilitat de tra- arribaven a la segona caseta, i no sions afriuanes i u la zona del pro- pularitat i es repetien alegrement en •a dos quart» da deu dsl mau a uo*
quarts de dues de la tarda- Edind
metre a V. E. columna socors amb es podia formar una columna amb tectorat. A l i de cumpletar-ia deguda- totes les tertúlies.
la preíisa q w desitjaria, he gestionat elements suficients per a arribar a ment, sbon demanat per telègraí a
Doncs bé; a tofc els qui el recordin, de la Universitat
que el Jetabi enviï aquí emissars Nador, i menys a Zeluàn.
De l'Associació de la Premsa D ària
l'Alt iGomlssarl determinats aclari- que indubtablement seran legió,
dels del nostre amic Dris-Bon-Said,
ments que ei Consell itia considerat anem a donar-los agradoses notícies (Canuda, 13): De sis a non de) vesEH
LLIBERTAT
que V. E. coneix, perquè facilitin la
del popular pallasso.
pre.
índispensa-bles.
evacuació d'aqueixa columna, í V. E.
Madrid. 8, 10'30 n i t
Monsieur Pailisse. que des de fa
Biblioteca de la Cambra de Comerç
El
Govern
unànimement
ha
raUífcat,
pot fer-ho en les condicions que estiiPer acord del jutjat que entén en
molt de temps deixà d'ésser el «Ton- 1 Navegació. — Oberta els dies feiners,
puli amb l'enemic. Dris anirà a peu els passats successos escolars del car- amò aquest moiu. el crterl en el qual lo Pailisse», és avui l'empresari del de
quarts de deu a una. 1 da
i - amb- bandera blanca. Li faig saber rer d'.xtocha, ha estat decretada la ban vingut lospírant-se les campa- Circ més important. d'Europa, i pos- dos dos
quarts de quatre a vuit; els diu«pie nosaltrei hem ocupat la Restinga llibertat, amb fiança, del guarda nyes de l'esquerra governamental.
seïdor
d'una
important
fortuna
que
En maturin pol-iilca els utíntstres, no per aíxo ha pogut apartar-lo de menges, de deu a ona
on podrà repl«gar-se d'àcord amb els Parrondo. que, com es recordarà, fou
Biblioteca nUblica per a cece. Pa»
emissaris, ja que Zeluan i Nador estan l'autor dels dispars que provocaren amb igual unanimitat, apreciaren la la seva afleló predilecta.
satgt de Torres Amat. 6. Dies íclnen^
situacuj, assenyaJanlrse les liuies geen poder de Tenemlc.»
l'actual situació escolar.
M. Pailisse. abaniüònà el treball cò- de deu auna i (llevat els dissabtes).
nerals dels actes d«i govern que obEl dia 6, el general Navarro comumic que l'havia conquerit justa repuBiblioteca de l'Institut de FisloloROBATORI
tindran
ple
desenrotllameni
en
sucnica que encara no han arribat els
tació, per a dedicar-se a un altre qui
La minyona de l'amo d'un establi- .cessius CcHiseíte, à Sl de realitzar tot sap si més profitós però també, més gla(FacuItat de Medicina), espèciaemisí'aris de la harka que l i anunlitzada en Fisiologia , Biologia i
ciava per a traclar-hr. i enviava una ment de comestibles situat al carrer aütó que sense el concurs dels vots arriscat, com és el de domar 1 exhi- Bioquímica, tots els deies feiners,
teUkcSú de baixes d'oftcials esdevin- de les Hileras, observà fa dies que legislatius sigiii .possible dntre del bir íeres.
de deu a una. Dit.c festius, de doa
'Jns desconeguts farfollaven a les pla de refonraes que oonstituelxea el
gudes darrerament.'
Les seves afleione per a aquest gè- quarts d'onze a dcÀ auarts d'una.
portes de la botiga.
programa
de
la
Coacentracló.
nere van néixer a T^rsia.
El dia 7, el general Navarro tornà
(Es continuà l'acord adoptat pel miTenn-nt un robatori, l'amo, FranBiblioteca especialitzada en mataE comunicar que els emissaris que jo
Es trobava trebafiant a Teheràn 1 ries
cesc
Si*>rra.
losiai-là
uns
timbres
d'anistre
d
t
la
Governaoió
autoritzant
textls. Escola d'Indústries Tèxl i havia anunciat no arribaven, i que
tingué
l'honor
que
una
nit
assistís
tils de la Universitat industrial (Urell nu considerava amb prou garan- larma, que anit passada no pensà en per i * diumenge venent la mariufesta- a l'espectacle S. M . el Xa.
gell, 187), oberta, de deu a dotze.
cló sal-Ucitada (El Havem oo <hi te
ties la geni que tenia eatom seu; que deixar preparats.
El sobirà persa tant ve distreure's
Quan aquest mati s'ha aixecat s'ha cap inconvenient, ja que és una ot<ra i tuu \ a riure amb el treball del Ser ve: de préstec.
seguien i-anonejant-lo i que estava
lerit. al bé no havia traspassat el trobat amb què des de la casa del ci'iiUiUina, wcpJoüio d'un estat de •Tonto Pailisse--que el va endar al
Arús. — Oberta de deu a ona del
costat havien fet tm r>.irat. I que dels ouriSL'lencie puIbLica al qual les es- seu palau 1 va \uier fer-li present sa mati,
comanduint-nt.
da set a neu del vespre. Pascalaixos del taulell mamaven unes queurcs Ihan volgut .respondre legal- reiai estimació regalant-li u nmagrit- aeltr del Sant
Joan 26, principal.
El dia 8. a les vuit, el general Na- dues mil pessetes. També trobà alment
amb
ixiitvA
aiilerJunt
,
simullatUs
fle lleopard.
varro deia:
Biblioteca del Pcflde. — Sostinguda
gunes ampolles de coguac destapa- a la «oTistituaiu del Giahinet.
L'afortunat artisfta es féu càrrec Je per l'Aüsodacló de la Premsa Diària.
«Estic esperant l'arribada de dos des t buides.
D'igual manera prosseguirà aquest, la l'era i aconseguí domesticar-la fins Canuda. 13, primer- - Oberta al
baps que de fura esianl m'anunciaEl que fa estrany és que els lladres la seva política ttus a la reuuió del a l'extrem de presentar-se després büc tots els dies feinere, e sis a nou
ren Hi ha algunes víctimes. M'han
davant del pUblic de Ginebra treba- de la nit, 1 els festius, no diumenges,
tirat algunes bombes, i el foc d« canó no s'adonessin d'una caixeta de me- nou Parlameni.
que començà a dos quarts de set, tall que l'amo tenia amagada entre
Es va admetre la dlmissi4 presen- llant, junt amb el lleopard, i així ob- de deu a dotze del mati.
.sembia interromput. De tot donaré un pUol de drap> vells I que contenia tada pe] Directot gnneral d'Ordre Pú- tingué un gran èxit.
D Història Natural de l'Acsdèmla
300.000 pessetes en bitllets del Banc tolic, designant-se la persona que ha
compte..
Això l i inspirà la Idea de dedl- de Ciències 1 Arts-, Rambla dels Esd'Espanya.
de succeir-lo, el uom del quaj es pu- car-se amb preferència a l'exhibicto tudia. 9.
La nit anterior havia rebut una
blicarà bon punt se *mpiga que ac- de feres i pogué reunir-ne una notaDel Reial Patrimoni: Palau de la
carta •de l'emtisari a Ahd-El-Krim.
ble col-lecció amb la qual ha recorre- Diputació.
en la qual em deia, des de Mont
cepta el càrrec.
Mauro. que feia tots els possibles per— Institut de Cultura 1 Biblioteca
El ministre d'instrucció pública ex- gut tota Europa triomfalment.
A l'eirtrada
què la columna Navarro fos reintePer üllim çs iféu empresari del Popular de la Dona. — De les deu a
posà la situació del conflicte escolar,
grada a Melilla, però que trobava
Madrid. 9, 12*30 matinada. acordant-se mantenir la disposició se- Cin; i no fa gaire ya adquirir la col- dos quarts d'una del mati. de les
grans dificultats per part dels Beni- ' Una hora abans de l'assenyalada gons la quaj les ensenyanoes au totes lecció zoològica mès important del cinc a dos quarts de nou de la tar
Buyahi I Metalza.
per ai Consell, ha arribat a la Pre- els centres hauran d'«sser prorroga- món; la famosa «.inenageri» Majen- da, els dies feiners: de les deu dei
des per tants dies com ©n ei present bei-k d'Hamburg, per la qual ha pa- mati a dos quarts de sis de la tarEl dia 9, darrer <íla de Mont-Amiit. sidència el marquès d'Alhucemas.
Interrogat per un periodista, ha dit període del curs hagin deixat de ce- gat la fabulosa sumà de cinc milions da, els diumenges. Els dilluns, al
el general Navarro telegrafià, a dos
de francs.
mati, roman tancada.
que el Consell seria de bon xic de lebrar-se classes.
quarts de dotze:
Biblioteca pública de Sant Andreu
En l'actualHat. M. Pailisse. amb el
•Suspeses hostilitats des d'ahir al duració, i això uo ha de fer estrany
El
ministre
de
Finances
donà
companati. Segueixo esperant arribada de perquè és el primer que el Govern te de la situació del Tresor i s'ajwovà seu magnífic Circ. que 6$ una mera- de Palomar (Santa Marta, 18 l 20).—
vella, i la seva famosa col-lecció de Oberta de tes vuit a les deu del vescapi enemics. Fins ara aquests es l i - celebra.
la distrlhució de fons de] mas.
feres, estó trebailant a França, i se'ns
miten a treure la xurma daquests
Ha afegit que el viatge de S. M a
Quedà acordada la designació de
,vcilfants En donaré compte.»
Almeria, si bé acordat en principi l'alt personal, així com j a llista dels assegura que per a reverdir els records de la seva jo ventin en1're els
Això de «tïeure la xurma» coinci- per avui, hagué de snspfnddre's. en governadors.
quals va eolllaçat el de la nostra ciudia amb ço que m'anunciava el dia vista del* esdeveniments polítics desEl president del Consell fou unàni- tat, M. Palüsse té el projecte de pmO b i t u a r i
abans Ben-Chelal,, a qui també ha- enrutllals.
mement autoritzat per a introduir en sar una curt atetnporada a Barcelovia encomanat amb grans oferiments
El ministre de la Governació havia la llistà I w substitucions precises, si
na, per la qual ha sentit sempre un
la salvació de la columna: 1 va dtr- arribat abans que el president.
de les peKones designades no afecte prolundíssim. Tomarà? Tot és
ENTERRAMENTS
ho a En Navarro.
L'un I l'altre han estat conferen- alguna
acceptés .
possible.
Na
Matilde
Heras l Coll Ha mort
L'all Comissari contestava: «Amb ciant fins a l'hora de comeovar el
La Utela es publicarà demà».
a l'edat je U any.*. Avu-l. a dos quaaia
graBüLsshn interès i impaciència es- Consell.
També ha rebut el marquès d'Alhupero notiilcles d'aqueixo columna.
de deu. iLhiaia. 84.
iM'be considerat molt honrat d'elevar cemas la visita de l'ex-mlnlstre seEn Joan Jarti i Jordi. Ha nnort a
a S. M. el telegrama d'aqueixos va- nyor Rodrigàflez
l'edat de 78 anys. Avui, a 1*» ues.
À
i
m
Muspiis
i
Bililiolequeü
lents que tan alt estan púòant el nom
El ministre d'Estat ha dit que veValència, 302. Parròquia de la Cond'Espanya.»
nia de fer les visistes protocolàriee
cepció. Cementin Nou.
Provincial
Arqueològic.
—
Obert
de
Durant tot el dia 9 va cercar-se co- als ambaixadors 1 ministres plenipoAd Teresa Serra i liühigas de Venles onze del mati a la una de la tarnjfuiíícació amb Mont-Airruit, sense tenciaris.
dreu. Demà. a les onze. Passeig de
da:
Capella
de
Sarna
Agala.
Plaça
Després han arribat els senyors Sil- Records del temps vell : Un empre- del Bel.
poder aconseguir-ho.
Gràcia, só. Parròquia de la Cuttcaí*sari afortunat : El lleopard del Xa :
A les 8'50 de la nit, abans de la vela, Alcalà Zamora 1 Salvateila.
plú, Gementíri Cfou
U
a
la
una
de
la
tarda
1
de
les
qua
Un repòrler ha preguntat a aquest i La col·lecció de feres més impor- tre a les set de la tarda: Casa de la
conferència amb el ministre. l'AtaFUNERALS
layòn em deia en una nota: «En tota darrer sl s'havia preocupat de la ' tant del món : M. Pailisse enyora Ciutat.
Barcelona : Hi tomarà?
Ha tarda ens ha estat possible comu- qüestió dels ewtudianls.
jVa Maria Teresa Femàndez de
Museu Pedagògic de Ciències Natunicar amb Mont-Arrult. car mai uo
—Avui. com a dia festiu, — ha reCastro de fíeoenga. ÍMorí el 6 del . orEntre els records d'aquells qui co- rals de L. Soler Pujol.—Plaça BeaJ. rent a Laudete ^.Alacant). Aivid, disba respost, les vegades que hhi liern plucat el senyor Salvateila — desnúmero 10.
mencen
a
tenir
cabells
blancs,
sense
demanat. Demés, fa a-iona que s'ob- prés de possessionar-me del càrrec,
—Especial de Patologia Vegetal del s*tWe. a l'esgdésia,dej Sagrat OM ((caraarva molla fumera, i , alguns mo- només he rebut els caps de les sec- haver perdut per complet la vigor de ConseÜ de Foment. (Aragó, número rer de Casp).
la
Joventud,
mduBtablement
ha
d'omenis, flamarades, en el lloc que cions. Demés, aquest afer em sembla
En Josep Lentini Sctirmid. Mori el
Í87, principal). Públic Tot» els dies
mica ruès mica menys ocupa la po- que ha entrat en una fase satisfac- cupar un lloc agradable Ja memòria feiners, de deu a una l d« quatre a 9 de novenubre als 69 anys. Avui,
del famós Circ Alegria que durant
aiciO;: si bé no puc fixar-ho exacta- tòria.
alguns anys — Ja en fa molts — tin- ment també es pot visitar els dies cilssaWe. a l'es^tósla deis IPP- Carment.»
Els senyors Gasset i Pedrega! s'han gué la grata missió de divertir el testi ua.
mcliïes (lOnanvla. xamfrà Lltirta).
—Del Consell de Foment ;Aragó. ' ITEmest Geiju Fu-cnies. Morí el a9
El dia 10. a dos quarts de dues de limitat o rebre les enhorabones dels públic de Barcelona.
la tarda, ja havia arribat la trista periodistes, dient el segon que només
Encara no s'havien perdut les co- número 287. principal). Agricultura, de noveimbre als 40 anys. Avui, disnotícia del fet esdevingut. A aquei- les rebia amb reserves mentals, car lònies, ni haurien envaït la nostra Imiúsrrla. comerç ï Patologia vegeiaL sabte, a les dea. a l'eséliàsia de Sanxa hora deia jo al ministre de la mai no havia tingut vocació per al capital amb tumultuós estrèpit els, Pública. Tots els dies feiners, d i dea ta Maria del Mar.
a una i de quatre a sis del a tarda
Guerra: «El crido a aqueixa hora càrrec.
;V<! Mnnwla Solà i de Has, rfaftto
automòbils i els tramvies elèctrics.
els diumenges.
«—xlraordinària per a donar-li compEl senyor Gasset ha afegit que en
d't.n Jonep Soler i Pióg. ÍMori el 27
En
aquella
època
flòrida
iper
al
teate del dolorós desenllaç dels heroics el Consell segurament s'ocuparien de
Especial de Mineralogia, Petrogra
tre català nascut a] calor popular, Ba. Paleontologia I Conqulllologla, d» de novembre als 80 anys. Avui, disdefensors de Mont-Arruií. Aquest la provisió d'alts càrrecs.
també
tenia
les
preferències
del
póI
mati s'han presentat dos soldats d'ala Societat de Ciències Naturals sabte, a dos quarts d'onze, a l'esA un quart de set ha arribat el
quella guarnició que havien pogut comte de Bomanones, en vestit de ^Hc toafc^Dni 'un altre espectacle ' «Club Muntanyenc*. Princesa, 14, prl- glésia de Nostra Dona de Pompela.
En Josep •.t/·i.-.·t ^veíio t Uor-et.
íer-se escàpols, dient que lots els qui casador, i amb una grossa bufanda. culte i sà que havia aconseguit adi- I Bner — Obert d'onze a una 1 Je eina
matar-se naturalment en la nostra j 'Arquitectura: Escola d'Arqultectu- primer oficial del vapor «Oullleitn Soes qan es trobaven en el tracte per
—AqueH és l'uniforme per als Conrolla». Mort en el naufragi dei 28
a desallotjar-la. i el genral parlant sells de ministres? — U ha preguntat ciutat.
i s — Segon pis de la liniveraitat*
d'octulbire als 33 anys. Avui, dissabEns referim a l Circ Eqüestre, a l . a onze de la vetlla.
amb els caps de la xurma, la cabila un periodista.
reuomenat Circ Alegria que havia \ D'Història Natural de la Univeral- te, a les deu, a l'esglési". de Sani
va envair la posició, apoderant-se de
estat de caça «1 Pardo, amh sabut captar-se les simpaties de tot- lat:
Just.
les armes que prèviament s'havien S.—He
Edifici de la Universitat.
M.
el
Ret
hom, í molt especialment de la quitdeixar a terra, originant-se una barArtístic 1 Arqueològic de BarceloEn Joan Casals i Montero. Morí el
—
I
còm
ha
aanat
la
cec
ara?
xalla.
reja en la qual foren morts gran
na. >- Obert de las nou del mall a la 23 de nóvembre als 65 anys. Avui,
—
Força
bé.
nombre d«ls de la guarnició. »
, Les jcèlebres «matinées» ^nfanrtíls ona de la tarda. 1 de jes tres fins a da deu a dotze, a l'esglàsia de l a Casa
—Cacera grossa o senzills conillets? dels dijoue, en les quals podien adMunicipal: Obert de les deu del ma de Ca-rr-at—Cacera grossa — ha replicat el mirar-se els arriscats exercicis de noPoca estona després rebla una carta
De la Catedral: Plaça de la Catedel general Navarro, en la qual em comte, somirent; — vaaate i sanglars. tables acròbates, les àgils evolucions dral.
' ANIVERSARIS
deia: «Després de la desfeta, sós pre- A LA SORTIDA - NOTA OFICIOSA dels cavalls i els gracioses acudits
De la Corona d'Aragó: Carrer deia
Els
germans
Emiíi. I Josefina de
soner a casa de Ben-Chelal, amb els
pallassos. Quants els recordaran Comtes de Barcelona.
Soto i Bori. Moriren el 24 de 'Juliol
A -les 8*20 ha acabat el Consell de dels
comandants Zaragoza i Villar, els
De Protocols: Notariai, 4. .
amb joia i amb enyorança alhoral
i e3 8 de desembre de 1921 als 23 i
capitans Sàiz. Correa. Hemàndez i minlïrds. |facilitant-se'n lla segfilent
De la Universitat: Edifici ds la Um 17
Quants, en més d'una ocasió hauanys, respectivament. Avui, disAguirre; tinent Bile i alferes Gtieva- nota oficiosa:
contat a llurs SDe les fetes d'a- m n l t e L
«Reunil per primera vegada él Con- ran
ira i Gelabert i Intèrpret Alcalde l set
Centre Excursionista de Catalunya sabte, de deu a dotze, a la capella
quells
artistes
preítèrits,
dient—
de tropa. Els caps de la cahüa de- stAl de minisr.res, ba deliberat sdbre Quan jo era encara un noi...
isaarer del Paradís). — Oberta de sia del Saatissíiiu de l'esglésda de la Conmanen 10.000 duros pel rescat a la els tiranacendenials •prohleroes de pola tarda a dos quarts de nou del cepció.
Per això no dubtem que, en evocar de
Restinga. >
lítica tnHarior i eMerior que consti- avui
vespre.
el record d'un d'aqiuells artisBiblioteca del Consell de Pedago.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
En Berenguer fa notar que tota la tueixen la preocupació espetfiyola. Per tes — potser e] més popular — que
tai
d'esoatór
1
precisar
la
posició
preSeva actuació en aquells moments la
tantes rialles infantils feren esclafir, gla. — UrgeU, 187. — Oberta, de l í
WAntoni Abella i Benet. Enterrat
realitzava d'acord amb el Gotfern i sent d'aqueste problemes, el cap del els nois d'ahir, els que avui1 han ar- a 1 del matí. i de 4 a 7 de la tarda albir matí al CeanerïUii Nou.
Els
diumenges,
de
1
1
a
1
del
mati.
Govern
donà
extensa
notícia
als
seus
amb la seva prèvia autorització.
ribat a la plenitud de llur edat, seniVa Doíors Vidal i Martí, de liattr.
Preguntat pels motius de no haver companys de les seves converses amh tiran la suau emoció que produeix Aquesta Biblioteca és circulant
Episcopal; Palau Episcopal. D'onze Mori aíirr a Sabaddfi. Soterrada
socorregut Nador. estant tan prop de el que <ho era (tel GaWneT que aoaba girar la vista enrera, per a mirar l'esahir tarda.
a una del matí.
Melilla, i amb tants mitjans de co- de cessar en la gestió dels negocis po- tela de la nostra vida.
En Bartomeu Sabaté i Cstewií, vioeDels Museus Artístics (esneetal de
municació. En Berenguer contesta lítics.
Aquest artista del qual anem a ocuque no hi havien mitjans de transBis miaisires dlEslat 1 de la Guer- par-nos. és el cèlehre -Tomo Pailis- Art)-. Oberta de les deu '•el mati a adtninistrador del Foment del Treport, i que Nador. quan va capitular, ra donaren compte de llurs primeres se" que durant algime* temporades Is una de la tarda. Museu Arqueolò- ball. Euterrat albir matí.
Eu Mígvfi Julià i Alsina. Ha gnort
no havia exhaurit eU mitjans de de- Jnttpiessions sobre e1 problema de! va distreure amb les seves genlall- gic P?;s>i ïl«:al del Pare.
Biblioteca de l'Escola Elemental del als 67 anys a Vilassar de Mae*. Enfenso.
Marroc, per 90 que a i'a^tuacüó dels tais el púhhc del Circ Alegria.
Treball (UrgeU. 187. Casa Batlló). — 1terrat altir a la tarda.
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•Non lectora tuls opus est sad Apolfline Hbris •
•No és un lector que lion de m ^ e r
iis teus llibres:
a'returan d'Apòl-lon en persona •

va formant i accentuant de cada dia
més la consciència de la instintiva catalanitat; i aquesta catalanitat anava
prenent concrecions polítiques, en
l'obra dels poetes, que foren els profetes i els despertadors de la pàtria
soterrada, aquesta consciència de catalanitat es feia de cada punt més
inconsistent I esborradissa. Tal volta
voltem fer una Catalunya universal
I fèiem tina Catalunya amorfa; una
Catalunya de totes les latituds, una
Catalunya errabunda i flotant com
l'illa de Delos. Volíem éeser ciutadans del món 1 perdíem la pròpia
ciutadania: ens eixíem de la Història i del mapa i ens embarcàvem en
els espais Imaginaris. I era de Mallorca precisament que venia la veu
de la sang, el clam sagrat de la
terra, que afirmava amb tota solemnitat I eneirgla el comú bressol i les
gestes atàviques. .Recordeu «L'Espurna., de Joan Alcover, liecordeu l'oda .magníflea «Als Pinnpus Catalans», d'en Costa i Llobera:
Bé són els pares foris de nostra gent
[I raça.
A vostres flanc* arreu el viatger r^m

[passa

veu temples i castells com nius de
(l'avior.
De mes a més. As a tothom cosa
ci'tòria que Ja de molt temps enre- O'aqul fou que sortint en creadores
ra no vaga per les horestes de ia l'escut dels quatre pals fità les(guerres
nostres
poesia oatalana alio que els gracs
[lerres
per l'Inquiet brunzir de sa voladn,
mb «ang d'igiHU honor.
ai.omenaren lestre". «.-o és, el lAveo
rtivl. la bestiola armada d'aquell agu- Com brollen aquí els rius que allelló, que Juno impregnà do verins.
(ten Catalunya
i que fa els poetes sagrats, cormtni- la parla aquí brollA que mai del
eant-los la divina furor poètica. Avm.
fcor s'allunya
a sangs fredes, hom compon quasï ex- dei poble qui la té pef signe i disclusivament eglogues grogues com
[Untiu;
les fulles ventisses que amunteguen 1 els noms propis aquí de viles i pal í s ventades tard orals.
[ratges
Tota l'obra d'en Costa 1 Llobera ós com a records pairals perduren en
nna vivent predicacló contra aquests
(llinatges
dos corrents. Tota ella és transpa- de mon terrer nadiu.
ren* i serenteslma: tota ella és, com
el noble poeta mort deia d'un al Ja la velen la mare Catalunya glotri poeia mort també, tota ella és:
riosa, amb ia testa colgada entre les
I els peus mullats dins la mar.
«gorg blau de fondes aigües que neus
Però permeteu que encara digui
[a l'ombra reflectia una^ qunntes estrofes més, que no
la flor i ei puig immens.»
és cosa de ""ada dia. refrescar el l l a I tota Alia pfirta en el si el c&JÚ vi eirííreit en les HieiUu· tresqulssimes 1 afalatrar l'orella amb la caide' sagrat «niusiasirip
Mentre, en el nostre poble, s'ana- guda ressonant 1 legítupa dels nom-

E

J ¥ r x * i ' .•>, b de desembre de i g i a

S
L L O B E R A

cantà amb un himne qpe pot sosteVERSOS D E L P O E T A
nir la formidable rivalitat de qualsevol himne de Manxoni. flns a les
Delxau-me somniar dins vo«tres fon- cascades de Tlvnli al qual consagrà V a g a n t p e l
B o s c
[dalades: una oda sàflca digna del cicle audeixati-me beure a pler a vostre» gustèn. Es per ell principalment que Remor del bosc, solemne salmodla
del gran pinar desert
(fonts gemades Itàlia, que fatiga les cWllltxacions
4
que baixen de les neus saltant ds I després les rejoveneix, ha inllult bressa en notes de pau i poesia
(joventut en les nostres lletres i ha adomdnts
mos somnis dc despert.
Papalkmar deixau-me • nlMrls 1 gi- els mestres nostrats al noble joc da Brasa ma vida qui 1« sent. corprès»
(nestes la clàssica palestra. La itallanltat da
d aquell iimtcns encatvt
o pels rosers de llum que «obre les Costa és molt profunda. No deriva ] amb què un escolta la cançó Inctvmde
Carduccl;
l*quai
cosa
no
vol
dir
(congestes
(presal
que el poeta dc la faç 1 de la grapa
esfulla el sol calgut
qui l'adormia infant.
lleonines no haja marcat, 1 ben inBressau, rejoveniu ma pobra poesia equívocament, la seva empremta en Infant m'agombolares, vej diTusa,
i )ove ponsatio..
amb eixos velis cantars de dolça me- les «Horacianes». Cap intent de res(langla tauració dels savis mestres clàssics Aquí aprenia dc cantar ma mus»
com au que ht té son niu.
ungits de boira i sol I aroma bos- pot desconèixer l'eficaç esforç i el
[quetà. guiatge i el mestratge del cantor de tior.cs aquí volea pel ramatge ' mles
«Odes
Bàbares*.
No
t
i
l
ha
ree
de
Entre passats 1 vius aquí vull com[brived
(hregar-hl Carduccl en el primer volum i ei mimos somnis • records:
sens dubfe, de poesies jovenlls.
en l'unitat de sang que ensenya eix llor,
publicat en 1885, en edició gairebé aqui aun cor esonlla, I ea.TP'tWl
(santuari clandestina
«onver«aih1 amb so- tnnirta.,
Sobre un fons Integraldel geni català.
ment mallorquí sobre un vers, de All de cada any amu major nombre
^
[hi parla;]
bon so, com l'or, legítim, adés 1 ara
AhI sl com del passat me reveleu les hi passa la gran ombra de Víctor
I aquesta soli-iid
(coses Hugo, quelcom que ens reraembra la entre els absents qui vénen a popodíeu fer-me oir les que el futur té misteriosa fosoor d'AMred lo Vigny,
(blar-ls
(closes com en la primera Hàgfima tal veme veu nv's ah dut.
damunt la nostra terra en tenebrós gada, a un bell girant de oamí hi T.inpis era temps en què el ho¥"A
(segelli veureu llunyà el somriure *remolenc
jiiiurmurl.
Bé em plau interrogar vostre repòs del llac de Laimartine; com en la
esment
sl
(''ara
Igual,
(profètic poesia «Do mati» 0 tal vegada en les
sonava tan .-••Is com un auguri
que sembla atreure aquí tot esperit «Tenebres* que són plenes de claror me de
càntic t r l >iii!al
(poètic com la nit augusta de «Booz endorper intimar amb ell.
mi», h l entreveureu aquell quelcom Uavors eix to planyuut Jo no h l
(sentia :i
de blau que apar una ala d'àngel.
sols notes de vigor
De nit quan ei silenci engendra la
de l^haipa muntanyenca rec . Illa
(paraula
mon JovenH ardor.
que cada gran penyal amb sos veïns
U.CRBNÇ P1BF.R.
(entaula
Llavors eren les meves record a'.cea
formant com un consell de «avis gecelatges del mati,
gantins,
1 eleçre estol de joves esperanree
entendre m'ha semblat quelcom de
«'alçava en mon camí.
[tal
murmuri
També «Catalana» enronda d'ho- Llavors ma Vida desbordant no vela
sobre la raça fent patriarcal auguri
menatge el corporal soterrameut del
lo baix Ttí l o somort,
de força i nous destins.
poeta Costa 1 Llobera. Reprodueix el i fins l'arbre ferit que a mos peua
(queia
Aque«la gran poesia confirma l'e- discurs llegit en els Jocs Florals de
me dava un stgne fort
terna veritat del mite d'Anteu, Fill Girona pel seu autor Joan Alcover,
C»i! s i : la gran pinassa qui tombava
de ia Terra «1 qual amb sa llu Ha amb
iferlda amb l a destral,
Hèrcules, cada cop que tocava mare, que és tot ell un homenatge d'afinis'aixecava amb novella vigor. Aques- tat al tipus de poesia què mossèn deia: «Per vèncer la maror mé* brava,
ta poesia té el vol <pindàric. I el nom- Costa conreà devotament, i cap al
meTn vai^ d'aquest (penyal.»
bre ple, i l'astre diví desarparegat tal final una directa evocació elogiosa Aibre avesat a d arnin an- tomtentes
vofta dels dies de Maragall ençà, d'adins 1% regió del v»nl,
quells dies que eren roents com una del poeta i company. GuIJIem Co- vanceria
les ones turbulentes
Pentecosta, quan els llavis canta, lom dedica un petit poema entusiasnavili prepotent..
dors eren tocats i cremats del caliu ta 1 cadenciós cantant el «príncep
Ara els navilis ja no e í fan do fusta?
d'Isals.
1 quan aquest p'nar
Conta Virgili, en el terç llibre de de la pla serenitat olímpica», l'à- caiga
taillat de la muntanya adusta,
l'Eneida, qu^ quan després de set nima del qual vol que segueixi glaserà llenya a cremar..
anys de navegació, els enéades er- tlnt dins l'ànima del poble. Joan Pous
rants, sota ia llum vermella de l'Au- i Marquès, en una sàfica en la qual Quantes coses pel camp de l'existència
rora, veieren l'obscura serralada dels
he vist mudar iixí,
Apenulns 1 el pla d'Itàlia, l'acèrrim situa el poeta Costa, artista 1 seny perdent noblesa ' initn'al potònria
Achates fou el primer de cridar amb clàssic per excel-lèncla, en un escedins lo vulgar mesquí!
un gran crtC Itàlia, Itàlia, ealudant- nari on fulgura la túnica patrícia i
la així mateix amb cridòria joiosa, vola l'àguila, l'elogia, seguint-lo. ai- Palmes, corones de Uorar o POSPS,
trafeus d'aanbïció...
respongueren els navegants. I el pare Anqulses coronà i ompli de vi xí com En Busquets i Punset, qui, virtuts del oel, estrelles mig desoloses
per l'abnegació...
una gran cràtera i invocà els déus, en ima pàgina de prosa riitmada,
meravelles del món o de l'empit i,
dret en la popa excelsa.
evoca una lectura d'·El Pl de For- que
el cor es proposíi:
Als que van a Itàlia amb aquesta mentor» renovanl-11 l'ànim en hores
com quedau lluny de l'impotent dlír)
disposició d'esperil. Itàlia se'ls revequi os estengué la mà!
la, i a Itàlia hi troben Itàlia. Amb d'abaltiment, evoca el moment d'ésaquesta disposició espiritual hi anà ser-H innovada la mort del poeta, i Buida Jo tom ma vida a ton rafqgfí
Costa 1 Llcübtra; i d'RiAia la musa promet que l'endemà la seva escola
o vedi pinar desert!
indígena en tornà més serena 1 crls- sentirà les veus dels infants escam- Com la teva remor, per miés que pugi,
mada. rica de guanys multiplicats.
mon pobre cant se. perd..
Com se l'estimava a Itàlia mossèn pant l'onejar immortal d'aquella
Prou venlurói seré sí. solitari,
Costal Amb una espuma a l'ull l oda.
amb Ima flor de sang. a la galta,
algun somniador
També «La Correspondència de Esrecord que em llegia allà en una
mon cant escolta i oonseguei-x tmpaïia»
aixeca
la
veu
d'admiració
daprimerenca adolescència, a l'entre(bar-ht
sol del noble casal solar que la seva vant del trasbals de la mort Entrel'encant de ta remor.
família, en sos «ojoms de Palma de mig d'un article signat Blanquerna,
Prou me sem, si per la Jluita odiosa
Mallorca, habitava al carrer de M
essent eom un -míaru,
lineirs, els tercets alnixandrins «A hi són donades, en traducció d'Hulltalie» de Leeonte de Lisle. poeta, bert Pérez de la Osa, les esparses 0 boec! dins ta pregària remorosa
eé vluro trx pregant.
pel qui sentia devoció gam 1 amb d'«Kl Pi de Formentor», l'oda, de la
Tu em íeràs veure sota
teu raoi-ji^e
el qual tenia més d'una semblança.
qual
digué
Menéndez
Pelayo
que
I una vegada guc ell tenia iprecique tol mundà awaotiu
sió d'anar . Roms a fer-hi una es- era la inspiració més alta que la és ocnn eix Ull de eol qut per llhrrtada hrcn, volgué que jo l'hl acom- Musa catalana deu a Horacl. L'ar[batge
panyés. Jo vaig donar-li la mà. a ticle seticer respira la consciència de
bffllugn
f
u
r
t
i
u
manera d'un mfant. i (partírem.
l'alt mèrit del poeta Costa 1 Llobera. Tu em pariaràs amli veu íonda I sc(gusiia
L'ovoca vtu entre ameUlcrs i pins,
•Oextrac se parvus lulus
de lo abismal i etern,
vora
les
aigües
d'encantament,
i
Inplicuit, sequllurque patrem non
dels sers volguts, elxits d'aquesta vida.
[passibub aequls. mort, no lluny de l'arbre slúibòlic
vhia a i'aíecie 101*1:1
que havia cantat en la vlja de Po- Així, nodrint-me com per. itoraps enrora
Com el petit Julus seguia, pres de llensa. El considera formal l subsde ton potent vigor,,
la mà, son pare Eneas. amb passes
si no recobr encant de primavera,
desiguals, pels carrers noouirns de tancialment clàssic com una meravettndné cb de la lardor.
Trola trasbalsada, on els mateixri llosa perduracló en la nostra època, Bella açul és l a tardor, que el «ap
silencis feien por; jo, al costat d'ell I encarnació suma de la clara llati[no eafuQa
i sempre agafat de la seva mà vaig
d'alzines nl de pins,
resseguir els monuments de la pe- nitat de Mallorca, Grècia i Roma a
renne Ciutat, que presideix la his- l'ensems. Posa el seu esperit eom a 1 sols el bosc amb la unció ronvrll^
tòria, t'n per un m'anava mostrant símbol de l'ideal d'un humanisme de núvols gogantins.
Noble tardor en què, si W es OMneota
els llocs amais per Is seva musa. els
el bosc. cauta més ifort.
llots «uïrais i els lloes profana, des perfecte. Invita Gabriel Alomar a un
de la foscor imposyn' 1 el silenci estudi complet de la seva persona- i al vibrar amb l'alè do la ^ormonta
modula 1 >representa
humà de les C&tacumbeò que ell litat.
ona mama tnr^oiai. eçjbra la mort..

bres: Encara el poeta el» diu als PIrenans Catalans:

L* mort sobtada de mossèn M i quel Costa 1 Llobera ha il·luminat,
de cop, amb una gran llum tètrica
la figura del poeta que feia temps
que s'era embolcallat pudorosament
en silenci i ombra.
I tanmateix el seu ingènit mestratge, en aquests darrers temps, hauria tingut exemplaritat i eficàcia.
Salvant nobles excepcions que estan en la ment de tots, pot ben dirse que avui en dia la poesia catalana és curta d'alè. Així com la
Sibll-la de Cumes escrivia els oracles en fulles tan volanderes i frévols que el vent de la porta de l'autre, en obrir-se, les escampava irrecuperablement; així també nosaltres
en fulles breus 1 voleladlsscs. hem
anat amagant la poesia dins un embolcall d'enigma, a la qual bella ment poden apllcar-sc aquelles paraules, que Marcial, el càusitc bilbilità,
aplicà a un poeta del seu temps, hermètic: -
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IMPRESSIÓ DE SETMANA SANTA
Per la
celatg»
i cobro
<kl dia

frescor de marc perfum de violetee,
moradenc per l'horitao flotaat,
l esperií Ics uncions ^ocrrtes
moridor .. Era el Divendres Sant

Baixant entre xiprers, dea del w í Calvari,
seçula poc a poc Ja llarga proceaaA:
briUaven j a aos Ilume, i cl càntic funerari
de lluny feia «entir ea lenta oracióLes»
per
ftnt
fins

nolee d aqucj] remt-, com un vol d'aua nocturnes
l'auba de la nU giraven vagament,
a tocar del puig les roques taciturnes,
a morir aval] pel remorós torrent-

Cendroaos olivars i boec obacor i roques
i camps de sembradm fonien les colora,
eorgini com un trofeu palmeres d'altee soquw,
damunl un Uiinyedà de pàl·lides blavors.
Com una reina en dol de tràgic Infortuni,
l a lluna amb roig «eguard de dins la mar eortí,
com eicampant records d'un altre pleniluni
en qu* suor de sang g u a i t à a Geteemaní.
Semblava ella parlar de 1 "única diada
en què ed sol per horror va cloure el gran u l l seu,
i en q u è ella cep al tard veié la Immaculada
plorar sobre d cos fred la mort de son F ü l Déu.
Llavors mon esperit volà dins l'harmonia
del cant i la besllum, de l'hora i dels records;
i al fone de lo indecís p i n t à ma #antaeia
ia immensa proceasó que formen vius i morta.
I vet aquí que arreu generacions passaven:
misèriea i eeplendors. lo dèbil 1 lo e s p r l u ;
i , essent tan diferents, d'eníors. s'igualaven,
com són igual» d « lluny les onee d'un gran r i u .
Mw, alfa damunt tof. ee vela l a
de l'abatut suprem, de l'Home de
veasant amor sublim del ions de
i de sa borrenda creu un rastre

figura
dolors,
ea. amargura
de dolçors.

Irradiava Uum son caip cenyit d'espines,
llançant cobro aquest m ó n un raig net 1 s u a u ;
1 com dine un boirina de llàgrimes divines
K feia nbnbe entorn l'arc^rie de l a pau.
Blanc d'immortals amors i d'odis implacables,
damunt l'oneig de) temps seguia son camí,
mostrant-ee, mai confós, entre corrents mudables,
profundament h u m à , profundament diví.
Profundament h u m à de penes i tendresa,
profundament diví d'oracles i v i r t u t :
b é es veia ésser r«Ungifco d'eterna reialesa
per Salvador del món culpable i decaigut.
Ell
Ell
EU
Ell

víctima Innocent, redempció sans m i d a ;
consol infinit, no Déu q u i sap plorar :i
sent treballador, exemple i ]]«] de v i d a ;
mestre del m o r i r qui pot ressuscitar...

Bs l'dnJf. qui desclou el llibre del misteri
tancat amb set segells que m a l obrí ningú..
Es EU que a tema i cel eixampla son i m p e r i . .
EU és principi i fi. EU é s q u i ho fa tot u .
Adoren cels de oals davant sa faç humana,
adora també el m ó n . adora fens l'tafem,
puix tot el que contra EU s'aixeca en Dulta vana,
baix de sos peus caigut, acreix son soll etern.

'Això per un moment amb claredat intensa
Bavors m é s b é que mai veié mon esperit,
mentre moria el eo i prr M volta immensa*
s'alçaven transparents les ombres de la n i t

VEU PB CATALÜAXa
L a

g r a n

alzina
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M o s s a

Patriarca quj sos braços aixeca moridor
per beneir estàtic sa Uarça descendència,
així alçav» ses branques d'antiga corpulència
damunt les grant. alzine? del bosc l'arbre major.
Tal
dels
com
com

DW swnWA sq-iell arbre, que amb màgica remor,
segles que aquí foren ne deia l'existència,
si de la nostra iUa gunrdée la conseièmna,
si dugués per saba la sang de l'avior.

Baix d aqueUa ampla swa. m é s vella que la història,
mon front cn p r i m a v ^ a va somniar la glòria
de fer l'excels po^ma del poble mallorquí...
I ^ v u i , que a mitjan vida relono a tal paratge,
no h i trob j a l'arbre mític; calgué, i al gran boscatge
un buit ple d'enyorances- s'eixampla j a per m i .

M e d i t e r r à n i a
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Baix d'eseoltòrte respaüler de raques.
Mare nosírum mirant el pla verdós i el mar qui el
Ifaixa.
entre olivars dc miUenàrles soques,
Cel t mar Hluen Wavors dHiíanes
ecu ipeasattvs Raixa.
en competència. L'oreig anima-s'hl,
I, jugant aiu-' les ont* qui juguen,
Seo en clàssic ropòs i !a briles-i
rompre les fa com en rialla fefísOB. del siti. amb l'bnr'.txó que s'W domin»,
lé la Uum, té la sòbria gentilesa
Susl Via forsl Saupada l'àncora.
dels d'Auca 1 Sabina
Infla les veles ratxa fre&quivola.
Oh!
W hi escauen els {floricsos mari s'eonpona la nsn, Caiaguora.
f-bres
carn «n alè de Javontut i iglòrta
animals pel clseU de Grècia 1 Roma.
com si fossin trobats en mig deU sr
/TOU deafllen platges esplèndides,
•bres
puntes que avancen, calcs recòndites.
1 herbeis d'aqueixa coma.
i. en ponyals d'ajcu'.iór·xa traça,
cavernes dignes dihaíltar-bl un Cí- Dí^enteTats -,> ta rcmaaa Arlcia.
[cl-op. un docte iPurpurat d eix c a u ' noble
els dugué Apri per honra -i per delícia
'\Sil aquí lesjwra la VvAt homèrica
dels seus i de son poble
dins sa més pròpia claror olímpica: Amb élls aqol tingué safrat «inrari»
aqui el goig de la vida s'hi tasta,
ei geni antic, I íent-se'n tabernacle,
com glop vestat de la nedària copa.. donà díos eix alberg hospitalari
«on immortal oracle.
Mlrau: la ferma d'eixa pentasula
Oracle humà qui va donant la norma
par que reclami columnes jOnlques, de
lo .bell a l'írtlata 1 a! pocla
ço do lèsbiques lires, o idees
entenen de ia mud.» forma
tals o m aquelles que Plató parlava t a quants
l'harmonia discretn
Aqnl de Grècia rclogancla pura
i embadalien del Caç- de Súnium
les clares ones... Oh! tan poètiques q m en e! marbre -le Paros esculpida
p<guí encarnar etefn.x la frescura.
com les costes de l'Atlca brillen
de la flor de Ja vida.
nostres iribcres de la llum amades |
Miras: ja mouen dansa agüisslma
tk-iflns qui salten, com sl. pletòrtqoe^,
d'alegria vtvem, eixes atgQcs
un nou criomf a Gsfl&tea fessen.
Ffflls befllUíweos de la mar rítmica,
aquests sircnls amen la música;
alls amb pròvlda asquona salvaren
l'antic cantor .predpltai a l'ona.
Així volí oinílcs. A tu mar clàssica,
mar venorab!* llatinaJheHbnica,
que ara rius tan serena 1 tan jove.
com aJ cantaree l'Odissea august^l
Mar de Kaprema blavor Mflrtca,
magota'oV. f o n ; de sal Atica.
ets bressol de la fonna perr«^a,
gremi mawirji de í a bumanal cultura l
Sttw tu. la foc d* p w o··ertní'·a
retret bsorl* tofs p/in ifrèvMa:
tu. invitant amb J'sbMc de tes <»stcs.
caminar feios els ju-imers navili}
Així escampares en fàcil càrrega
e!.- «rults diEglptc,
Urr» púapuxa.
l'Or d'Oflr. les riqueses de Tarsls.
l^art i la idea. animadors de tpoblés...
I al coronar-tc ciutats marttim·s,
feren de l'Aeia, l'Europa 1 l'Afriea
l'amic mon, i, sl un nou se oHii
fajunta,
d« tu nasqué el iDescobridor magnàInSn.
Nfar de leí. terres, oor de la
cu tens ia saba rejoveolvc·le
Ahl éi el iempsa me torra
i gran empori de ces naus

Història,
..
tornaves
Oa íeles.

dom aJeshoras «n què. ple d'ímpetu,
gosava dir-t* Boger de aJilrio:
«que nl un peix nedaria cn tes enes,
EI Ja no dttfa son escut per marca»!
En tant. rétempra la nostra .-.itara,
d'atzur i ritme penetra'ns l'ànima:
1 nostre Art, dc m digne, navegui
a ton embat de joventut 1 glòria!

Aqtif l'augusta majestat K^gada
dc Koma. qui damunt nostra h^mls»• ffen.
flns deíprés de '.aimda 1 sepultada,
imposa sno Imperi.
Nimfes 1 déus gentils, serenes muses,
sarts, «Merrerí. «upe'·ado.''». atletes,
airoses daines, monstres i Meduv:s,
trossam d'obres desíetes:
grnns t r n t » d'alabastre 1 de p-^rari
on brinda somniadora raronlaaiva
l objectes rasolans d'0n ç.ar qu? .-ÍIpirl
domèstica icnyosnauo*-^
Tot ho guardà segur flns avui dia
I hospitalari alberg amb sa noM·ü·i:
pt.' ell ftteaior.-a « n n a a ^ ^ n t imia
^> Iglòna 1 de i.oellrrs»,

N O U S

•Publicada y Vantas.. por Currea.
«Tractat d'anuncis» per Rafel Bon.
publicat per l'Editorial Cultura.
La redacció d'una carta de propaganda o venda «no és cosa fàcil»:
moltr> campanyes ban iracassat amb
iot- 1 ésser redactats Uure eíciits
per persones molt veraades en correspondència comercial corrent, pero
per no estar-ho en 1 eSpeciahtKída
(«íoUow-up»! l'absència d'aquests força convincent i suggestiva en olle».
ha fetque 0 0 aconsaguiesln sis resuí
tats que era d'esperar.
Per alxo està cridat s obtenir èxl».
tant pel seu contingut com par «sr
el primer llibre qur, existeix sl marcat dedicat exclusivament 3 l'SPtudi de la propaganda directa. Ia
manera de vendre tota mena de productes servint-se del sistema de cor
respondnria insistent, secundada per
la publicitat en la premsa, amb supressió absoluta de tm intermediari.
Presenta, després de la definició,
història, classiflcació l un detipgut
estudi de; públic, uns sèrie d'anuncis pera mseriar en els diaris, gran
qombre de cartes de «follow-up» amb
encenades observacions segons la
clnsse dn pevsonei> a qui el venador
ha d< dirlglr-s». sense ohbdar can
detall, dedicant paràgrafs al »d4pllant», " catàleg, prospecte, folieí,
etcètera, donant tota m ' m d'indicacions sobre els models, sistema dn
paràgrafs solts, anexes. presentació
l tot el relatiu a les cartes de vanda, ahundant les idees i posan* de
manifest petits detalls que cal tenir
en compte per al bon èxit en tela
campanya
Acaba amb la descripció del Departament de Publicitat i Vendes, ensenyant el maneig i manera de procticar «] sistema a base dels moderns
mètodes, amb la presentació ds l'organització 1 otlllatge necessaris. p»r
mitjà de gràfics j nombrepes Il·lustracions.
Es una obra que es recomana per
si sola i especialment a l'home do
negocis i als eeus empleats, havent
estat ya adoptada com a t e » en
alguns Centres d'Ensenyança Mer cantil.

Publicacions

rebudes

— •Jesús de Praga y San Hilario».
Número 8 d'aquesta revista mensual
— •Centre Català de València».
Portavetij. Número 2,
— «Avenç Agrícola», Bívista dirigida per moa;èn Rovira, de Sant Sadurní de Noya. Número 11,
— Congrés d'Història de la Corona d'Aragó. Fascicle programa de la
Comiss ó Executiva.
— •Atno-Aloto·. Revista de l'Automòbil Club Número SO.
— «Heraldo ric Reus». Numero CM
— cEl Ftnanclero». Número 112Í.

Obres recomanables
Pté>.

Antologia ds poetes catalans moderns, per Alexandre Planà . . 4
Aforística uninersal. Kecull de proverbis per A. Bulbena. . . .
3
Cal'es de Barcelona (Las). Origen
històric i significat de cada nom.
Ihoguardajrà pur ten»ps? A l l •flíitifi;
per V. Balaguer. Tres tomos de
mirant ol pla verdós 1 ci mair qui ci
l.,W pàgines
W
fínixa. Cortes Calaíanaà (Las . per Coros'ha de buidar, com esvaït santuari,
leu i Pells i Forgas. Episodis nol'ànllc musíu de Baixa?
tables, oratòria, personatges i l '
lustres i moltissims documents
inèdils
9
Publicacions
Crts'oniQlia catalana.. Antologia
dels millors textes en prosa i
del Consell de Pedagogia
vers. des del hegle IX al XíX,
per A. Bulbena
7
A Oemònle, per Isòcrates
O'n Dues germanes ( L e s ) , per J.
Ebers. .Novel·la egípcia superior
Batraoomiomaqula, o sia comal - Quo V a d i s A m h gravats . 5
bat entre les granotes i IMÍ
Gra de l'Història. Ressenya histò1
raies. Poema atribuït a Horica des de Porigen del món fins
mer
OTS
als nostres dies. 674 pàgines, en
Bucòliques (Ues), de Virgili.
tels
5
Traducció dc U Riber
í'00
//igienePopuIar.pelDr. Moataayk 3
Defensa Oe Sóorates, per 018
Narracions Montserratines. per
tó, traducció de Farran I
I. Carreras i Candi, amb 35 graMayoral
1
vats
2
Filosofia
de Poincaré, rwr
Per Calalanga. Coliecció d'artiBrimscbricg
1
cles històrics, patrlulics, socials
Guillem Telin, espectacle de
i literaris, pel Dr. Marti 1 Julià. 4
Schiller
t
Positivisme 1 Idealisme >>n la
O B S E Q U I
ciència del llenguatge, per
Vossler, traducció de MontoAl qui compri per valor de 10 pfes.
Uu
l'SO se li rega'arà el llibre ulferèncles enSentiment de Racionalitat, per
tre catalans i castellans, de M , Rossell
James, traducció de Farran
i Vila, Al qui compri per 30 pies. se ü
i Mayoral
l
recalarà la formosa novel·la yacme. de
DIPÒSIT GENERAL
j . P i n i Soler.
e<f.tonal Poliglota, Petrilxci, 8
Editorial Poliglota. — Petritxol* 8

LA

N

O

T

I

C

Els afers d'Orient

I

E

S

Pàg. 7. — Dissabte, 9

V E O D E CATALUHYA"

D

E

L

'

E

S

T

R

A

N

'ititUBfe é e i t f i i

G

E

8

R

són en canvi necessaris per a la deFinances, sortiren aquest mati cap a
fensa d'AnatóH* I de Tràcla.
Londres, on assistiran, a la conferenSegona. — No és de cap utilitat tecia preliminar de la de Brussel-lea.—
fans. 8.—AI ..Maitn* li talegraflen nir zones dcsmllltarllrades entorn del
Haras,
Viena.—€1 pres ídem Patxic uo U»
d« Lausana que oe preveu , ona Inic- Bófrfor, I n'bl ha prou amb Indicar
Londres, 8. — El president de] Con- volgut esperar que fossin aprovadev
mipíirt é e la tumferèncía em re & l'absència de forttftcarlons terrestres.
sell francès, senyor Polncaré I la de- les lleis urgenls per les quals el rei
de dfàetnbrc i el & de gener ianl> 0 mantenir les de tmes dues riberes.
lega<ió francesa arribaren a aquesta Alexandre R havia pregat que conmotiu de les íestos.
Londres, — Com a primer goverTercera. — K"haurà d'admetre moaquesta tarda, a un quart dc finuos al govern I per tant la dimisAls ctrcols de la Conferencia es viments de tropes, per les lones des- nador general o virrei dirlanda ha capital
essent rebuw a les andanps yrt sió d'aquest és oficial. Si aquescreu que abans de Nadal s'arri be ra mintarltzades que onelxen ambdues estat nomenat TlmoW'u Miquel Healy, vot;,
senyor Oonnar Law, l'ambaUodo* dc ta crisi pot sorpendre Os perquè arria una mena d'acord sobro els prin- parts de TunpilB.
ll-lnstre advocat irlandès que durant França a Londres, un reortsentanl ba tard. L'existència sempre amenacipis essraclais. el qual viudià a ésQuarta. — Turquia necessita. « :iS anys, fins a les eieeolons dei ü'l*, del ministre do Negocis estrangers, çada del govern Patxic eia seriosaser Com uns preliminars de pau.
Constantinnble 1 a les dra.*sane$ 1 Es- seia al Parlament brltAnia
diverses personalitats oficials 1 polí- ment compromesa per l'aclitnj adopLa qüesraó de's petrolis dc Mosul trets, InsSal-laclons navals.
La seva carrera lia estat venturosa: tiques angleses, i el personal de l'am- tada pel president del Consell en ed»
no entraria en aquest acord prelimimençar els esdevenlmeiHS d'Orient,
Cinquena. — Els límits de la zona primer empleat ferroviari, després pe- baixada 1 del consolat francès
nar.—Havas.
1 per la temptaltíva recent dels croadesmllnarTzada tenen excessiva am- riodista 1finalmenthom.- polític. Fou
Els
«enyors
"Polncaré
1
Bonnar
I.atr
Paris, 8.—El corresponsal a Lau- plitud.
tec re tari de Pamell. i en 1880 fou el» converearen uns nrinuts a l'estació, tes de provocar una solució.
«ana del «Pptfe Paristen» creu saber
git diputat. En poc temps el 'Tigre marxant desprèn ei president francès
Malgrat que Patxic hagi dimitit no
I
steens.
—
Turquia
demana
que
qne els turcs acceptaran el conveni Mgut reconeguda la seva sobirania Tim., o també «Timnteu cl tigre. — en automòbil a l*Hotel on s'esfaljs
pol ésser exclosa la possibilitat que
internacional que regula els drets de >• les Illes d'Imbros, Tenedns i Samo- com era anomenat • onfldemialment
I'n ptlblle moh. nombrós que espe- tomi ai govern. Si bé és veritat que
Ja Ipropiertat OUcriirie t artisUca.— tràcia. També demana que siguin de- — es guanyà al Parlament sòlida farava pels volta de l'estació l'arriba- els seus partidaris s'han dàvidít no
Havas.
clarades autònomes les Illes de Le- ma I respecte general. Els eeus disdel senyor Polncaré. 11 ha fel ma- lio és menys que l'oposlçió sols
Lausana, a — Els russos, desprès mes I Septttno. Per dltlm. Iiauran de cursos plens d'humorisme, d'ironia 1 da
iiifestacdons
do simpatia. — Havas. compta amb M vots, 1 que són esde la reunió celebrada aquest mati quedar garantits en un miuinutm de sarcasme, feien omplir l'auditori.
- t i n r les esperances de aimar-se els
par la ComiseiA deis Estrets, decla- prudent els mitjans defensius de la
50 vots del grup croata. àrbitre efecArdent catòlic no v« dubtar en penraren que coonnuen en contacte amb península de Gallipolt, per a evitar dre part contra Pamell, quan ocorre- A la Cambra dels Comuns tiu de la situació.
la delegació turc», si bé reconeixen en aquesta penúnsila qualsevol atac gué l'escàndol de l'adulteri comès
Cal també preventr que nn nou
que aquesta ela tia causat alguna de- per sorpresa. — Havas.
Londres. 8 —En la sessió d'ahir de fracàs
pel duc irlandès, adulteri que fou la
de les noves temptatives d'encepció.
la
Cambra
dels
Comuns
es
desenrotLausanna, 8. — En la sessió cete- causa de la seva caiguda política. 1 llà tm acalorat debat sobre la derrota tesa entre l'oposició i «Is croates in\ra b*—afegiren:—l'actitud adopta- brada aquesta tarda per la comissió
Retirat del Parlamni per a donar
dueixi el rel Alexandre a donar a
da per la delegació otomana sembla dels Estrets, Lord Cunon ba donat lloc a un «sinn feiner* en 1918, conti- | grega a Micràsia l els recents esdeve- Patxic l'encàrrec de former el nou
niments
d'Atenes.
motivada per algun* forta pressió a conèixer la resposta dels aliats a nuà, no obstant, tenint una gran Ingovern. Stt això s'esdovingués, fels
«efcfda «obre ti6 delegats d'Acgora les contraproposlclons turques refe- fluència a Irlanda, i sens dubte fou 1 L'ax-lord canceller senyor Birken- croates insistirien més que mai en
head
criticà
la
crida
de
Ltndley,
i
féu
pels aliats, i d'una manera tnès espe- rents a les garanties de seguretat dels un dels més eficaços Instruments de observar que Anglaterra 110 obrà en | llur polfUca d'abstenció, puix veue»
la conclusió de la pau amb PAnglaen ell el principal reaponsabte del
Estrets.
cial pels Estats Units. — Havas.
en aquesta circumstància com bo van
Els aliats, en ço que es pertany a terre. Es considerat oora, l'irlandès , fer França. Itàlia i els Estats Units. dissentiment entre els croates i els
Lausana. 8. — La Comissió que entén en la qüestió dels estrets, s'ha re- la limitació de forces naals que pas- més brillant, més agut i més savi. j El senyor BIrkenhead donà després serbls. Alxi hi hanrla encara ona solució provisional. La solució definiunit a dos quarts d'onze d'aquest ten pels Estrets, estan disposats a
lectura d'tma carta de Gunaris, en la tiva podria donar-la la dissolució de
interpretat amb esperit lliberal el Els deutes de F r a n ç a
mall.
qual feia observar la impossibilitat de ïa Cambra, però. icom observa el
En la dlla sessió es reprengué l'es- principi de llibertat de circulació.
amb els Estats Units romandre a Micràsia sense comptar corresponsal a Belgrad da la «Noue
tudi de la qüestió esmentada, formubca contraproposlclons turques en
amb unn fon a)ut fïnanciev i sense
Paris, 8. — A propòsit fleis in.'onmes reforçar les municions de boca 1 freie iPresse», tot està a veure com
lant amb aquest motiu, cl president CO qu «afecta als vaixells dè guerra
pot ésser agradable al govern un
do la delegació turca, les observa- en el Mar Negre, i la llibertat dels segons els quals el sou-sectretari del guerra.
probable augment dels diputats de
cions que fa a las proposlons aliades, vaixells mercants, coincideixen amb 1 Tresor havia deciarai que Franç» no
Llegeix a continuació la resposta de l'oposició.
con&enua a entrar on negociacions i l-ord
comunicades en la sessió precedent.
cl criteri dels aliats.
Canon expressant la seva conLa contesta otomana a les referides
Lord Curzon ba declarat que els amo ais Estats Vam per la qüestió fiança en el patriotisme I disciplina i Es parla també a Belgrad d'un ministeri que l'oposició voKIria consti
dels
seus
deutes,
raenwe
no
oj^xli
proposicions, formula Its tres reser- aliats admeten la pos£*bilitat d'automai desmentits de l'exèrett grec i la
ves següents:
ntzar Turquia perquè faci obres do " aoK'gurttt ei reglament de la qüestió seva esperança que la situació militar tulr amb Protlc. Radlc i Koroseo.
Primera. — Sobre la desmiiltartt- defensa en determinatt. Indrets del de les reparafcwns. -«Te Teaípf • diu d'Anatòlia no era tan critica ooro
que no «reu qae «I Oovern ítanoès semblava deixar entendre el senyor
rnclú dc les zones adjacents dels es- mar de Màrmara
trets.
També podrien autorittar Turquia 1hagi tingut recentment ocasió d'expo- Gunaris. Declarava, finalment. Lord
Segona- — Sobre el pas pels estrets a fortificar Constontinoble. i adme- ' sar en això una opioló, ia qual, f - r Cureon que en la pròxima reunió
L a p o s i c i ó de B u l g à r i a
de vaixells dc guerra.
trien els moviments de tropes turques altra ba&d», és penfectameut coue- 1 ÜPIS ministres aliats a P a r » cercaSolia,
8 —En vlrlut dek receuls in
T nereera. — Sobre Id protecció a a través d eles zones deamilllaritza- Iguda.
; nen una solució que esvaü els temors
cldenis de Kanstendll, on per a sotConsten tinoble.
des.
Ei implícitament impossible quo del senyor Gunaris.
r.ap d'aqueste-i r w r v e s no comI.Is aliats demanen lu propietat del França di^outelsl el pagament de'.*
BIrkenhead observà que els ter- metre unes colles de macedoue» ha
promet en re», nt per la forma ni cementiri situat k la península de ecus deuies amh els Estats tai's, mes d'aquesia carta signifiquen cla- gué d'ésser tramesa ona columna da
pe. fons. les proposicions aliades I Galllpoli. on jauen las despulles de mentre ignori quan re'oorara du, seus rament «Romanen a Micràsia al- tropes, el Govern ha acordat pregar a Stambuliski, que es troba *
deixa oberta la discussió., per a tot «oldats aliats morts «n la guerra.
crtdíts sobre ei ReWh.
menys momentàniament.» — Hav^s
la Conferència dc Lausana, que -faci
alló que es pugui referir a negociaDesprés parlà el delegat japonès.
En «feestie, pel» seo» sols mnjans,
I.ondrés, 8, — El «Times» a n u n i í present a aquest la necessitat en qu*
cions renideres.
Insistint en la necessitat d'arribar a s França 11 ha calgirt procídir a la
EI senyor l.·.tnr· Baixà acabft demu- una ràpid» solució i elogiant l'espe- reuOnMliucló de ies seveí íe^lons de- qua cl dia I I del corrent es liscuti- es troba Bulgària d'cslabltr cl sernant que U foesin facilitades noves rit da conciliació demostrat pel presi- vastades. 1 això és IndUbtaiaJe quo r-l a la Cambra dols Comuns la yci militar obligatori.—Havai.
qüeftló de les reparacions 1 dels deuprecisions sobre determinats punts. dent de la delegació otomana.
ha de tenir-se en compte. — Havas.
tes interallats. — Havas.
Parlà després el senyor Txi'.xerin
A continuació Ha fel üs dc la paItàlia i S u d - E s l à v i a
'
ei qual contestà al discurs pronun- raula el senyor Txltxéiin. mantenint
ciat ca la sessió anterior per Lord íntegre el criteri formulat sobre el
Boma,
8.—(.omuniquen
de
Beigratf
L a s i t u a c i ó d'Alemanya
Curzon.
tancament dels F.stretsl dient que la Les converses de Londres
a l'Agència -Siefani que l'enearregat
Reproduí les declaracions formuls- Delegació rtiisa demana pondre part
Eirtm, 8. — Després de l'exposició, de Negocis Italià en aquella capital
Brussei-les. 8. — Els seny >rs 1 beu
df5 per la delegació soviètica, reser- en les properes converses particulars nis i-laspar ban marxat d'aquesta ca- davant la comissió de pressaonUr-a. ha tramès una nota ai govern iugovant-se contestar més tard a la dele- qnc l a n de celebrar «Is aliats amb pital amb direcció a Londres. — Ha- feta pel ministre de Finances, els po- eslau protestant de Ics noves mesugació turca.
els turcs.
pulistes i nacionalistes han protestat res restringint led iiiiporlacions esvas.
De seguida al* senyors Dura. Es- I m d Curzou II ha contestat dient
Londres, 8. — El Consell de Gabi- üe la llista de despeses de le: tropes trangeres 1 paralitzant ei comerç amb
palaikovïicb. Slamboulisld i Venize- que alxü nó eemblava necessari, vist net s'ha ocupat de les reparacions i d'ocupació, i sol-licilal es redueixin l'exterior i especitlmcni amb Itàlia.
los declarareu que Uurs governs ac- que les qüestions que cal examinar de l'actitud que ha d'observar el Go- Immediatament ela lliuraments df
En la dita nota es crida l'atenció
• epten les propor-iclons aliades sobra per aquelxc* pèrits. no afecten Rdssia vern eu la conferència que a'ha de carbó.
del president del Consell i ministre
la llibertat dels p*iret«.
per a res.
celebrar a LonAiex.-Havas.
També han rebutjat la solució pro- do Negocis es'-rangens «obre lee conSus pesa la sessió, s'acordà de rcEl senyor Txltxerin ha tornat a fer
Londres. 8.—ts troben en aquesta visional dc la questó dc les repaiu- jeaQències MUC portaria iTaplicació
d'aquestes knesureB |i les repressàprndre-la aquesta tarda a les qua- üs de la paraula, protestant l afirmant capital els mlnlatrcs nord-amorlcana clons. — Havas.
lt«K que os veuria obligada a pandre
tre. — Havaa.
la necessitat que la delegació russa a (Paris. Berlín H Brussei-les. que
Itàlis per A salvaguardar els saus inLausana. 8. — La Impressió als prengui part en tot «Ui» que concer- Junts amb cl de Londres celebren
centres aliats, .per la manta dr Ics neix als Ititeiesso» de RilsSIà.
eonthrittl reunlcnt- La prosàncla Els pressupostos a u s t r í a c s teressos.
negociacions t nia t^ssió celebrada
Sembla que els mlnl'iies de FranEl senyor RaVovskl proiestft també de> quatre ministres lia alarmat ca
vtona, 8.—Segon» ej iprojCL-10 Me ça i An^latcna isruu uua «csti»
aquest mati per la conferència, és iiu>lstlnt en els punt d« vista que té certs cerftres políilci en els quals
pressirpost.
les
despeses
del
primer
molt favorable.
exposats.
p'imerprMa la dita actitud com un trimostve de 1023 no passaran de £00 anàloga.—Hava».
En canvi als centres russos s'expeFI senyor Barrero ha dit que ds re- rteíls dels Estats l'nits dlntervenlr milions de corones or, quantitat qua
riiwnfa alainia decepció. — Havas.
ferides cwersen entre els pèrits en lo» Cóflverses que lien de celebra/ serà cubertà amb elí Ingressos ordi- L o r d Curzon i M u s s o l í n i
l ausana.
A la reunió cel^brana turcs I aliats nn deixarien é'tBStt un en aquesta capiotl els primers mi- naris 1 cl crèdit esiraniïer.—Havas.
aqueí-t mati per 1* Contíssló dels Es- senzill canvi d'impressions . c •:-' Cap nistres aliarts.—Havas.
Lausana, 8.—En tomiusr l'entrevlstrets, ej president, de la delegació caràctr oflclnl. afegint que nn hi hauth celebrada entre ilord Curzóv, 1
Paris, P—Sefions l'<F,eho de Parir.,
turca, senyor l«mèt Baixà, proposà, ria "inconvenient que els delegats rus- el president senyor Polncaré expo- L a
llibertat dels Estrets Museolinl. aquest reBé els periodis• nro a base p.·· »l règim futur dels sos, desprès de la reunió, tinguessin sarà en lès prtixlm»» converses ie
tes als quals declarà que Itàlia esLausana,
8.—ismei Patxà rebé ahir tava de pérfeore aoTrl ;tmb els aliats
estrets les segilente condicions:
urta sentad aamb els delegats oto- Londres enirí als primers ministrps
tarda nombroses visites relacionades
•pritnera — ttaranties permanents mans.
aliat*. 61 punt de vis<a francès so- sens dubte amb la sesfló d'avui que en ço que et refereix a lee negociàd í seguretat. p«r als .»«tret«, píf a
Eli» pèrits turcs amb els atiats es bre les reparacions. Segons aquest serà molt important, pul* els dèle- olona amb Turquia.
CóB&untWóble 1 per al Mar dc Màr- reuniran demà al matd, pitó BSUSO per'.òífic, iFrança éstarla disposada gats turcs expressaran «I teu punt de
La sóle-ComUsló oc Clàusules ha
mara.
establen na acord aeriD ris rtelígata
la «meorrèncta dels nisso* —Havas. a reduir els erèdlte t cobrar d'Ale- vista res pecte els Estrets.
turcs respecte el règim de ports, co>eg<>na. - Llmfcacló de la orca dels
Laueana, a — La Conferència serè manya a c m l ntll milions de frenca
Els obscrvadórs Americans han con- municacions l trànsl:.—Hava».
vaixell? que es dirigeixin al Mar do suspesa el dia 5S de l'actual, fins cl paper, a condició que les nacions ferenciat
amb
ela
delegats
turca
dwMarmara.
dia 2 de gener proper. Lord Cnrzon amb les quals França tè deutes con- prés d'haver-ho fet amb Sarrcrc —
Tercera. — PriMilbícló de mantenir 1 molla plenipotenciaris volen tor- trets els rebaixessin d'una manera Havas.
vaixells de guerra ai Mar Negre.
nar-seii a llur pals. per a passar lc« proporcional.
I quarta.' — Llibertat de pas, tant pasqües d c.Nadal.
En cas contrari, serà impossible
pels vaixells dc guerra com per als
Els pèrií» continuaren llurs las- consentir cap reducció sobre als pe- Praznowszky
mercants.
jraroenis a efectuar per Alemanya ni
quescridat a Budapest
El delegat turc es reservà cl dret
Ln Confetèiu iH no tependrà les so- pensar que aquesta pugui reallt*
de formular ics oN=crv8clons que cre- vos sessions smó per a pondre ai ta sar un emprèstit Internacional pos«udapest. 8.—El senyor Praznowsz- i
guí o.wenier.--.
ots «Is attlAlcs rtrU irfomifis emesos 1 ptocsdlr * 'a sible sols quan el Reich hagi inspi- ky, ndiiistre d'Hongria a Pari* d j
es cura radicalment amb el
que integren les ipropoaicons atia- signatura de 1 apuu. — Havas,
Madrid, ha estat cridat pel seu Go-1
ra! al món una total confiança.
des.
Afegeix el ntalolx periòdic que oi vern. El regent Horly l i ha exprea- ';
Per considerar massa nocius per a
senyor
Polncaré farà dependre la sal ei seu agraïment 'pels serveis
L'exèrcit grec
ue elimina el sucre a raò
Turquia els punts següents, inslsli
concessió de la moratòria a Alema- prestats ai seu país.—Havas.
en les declaracions que van a con'un gram per dia, fortllíLondres, 8. — Comuniquen d'Ate- nya de 1» reaUttacló de reformes en
tínuadó:
ca, calma la set, evitat cura
nes al «Daily Express, que el gene- el pressupost i règim fiscal, intervinL'actitud
de
l'Ulster
Primèça. — S'bs d'excloure el Mar ralíssim PangalOà. Interviuat pel cor- gut per un comiü de garanties l d*
de Màrmara dei concepte «eslrrets·. responsal del dit periòdic, ha decla- l'ocupació da Is major part de la
Belfast. 8.—El Parlament del Nord
Les compEíiacloiis M i i m
me usen els aliat*, ja que tots els rat que en cas de ruptura de les ne- conca del Rhur com a garantia efec- d'Irlanda ha votat per unanimitat cl
Da venda en les bones
preparatiu* de defensa fets a les ri- gociacions de Lausana, l'exèrèclt groc tiva,—Havas.
IHVMH-S de In Corona, i rebirtjat «pi*
farmàcies i drogueriea
b w » del «111 niar no exereelxen in- estè disposat per atacar iihmcdt ita
Parts. 3.
I-l prepldenl <1e minl*- l'VUttar signi domini do l'Estat Llloflutaícta sobre ia lllbenait d* pas I ^'•nt els Mmaliste" —Havaa.
tres senyor Poincaié | cl m'niotre da ro—Hevaí,

Cl non governador general d'Irlanda

La crisi sud-eslava
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A estat notòria la resistència que ha oposat sempre el p a r t i t
conservador a totes les temptatives, a totes les provatures
i a totes les concrecions de governs parlamentaris o dc grups. Defensor a c è r r i m dels governs anomenats homogenis i dels grans
partits, n o ha volgut ajupir-se a reconèixer la realitat v i v a de la
s i t u a c i ó política espanyola. Car, s i g n i qnalsevnlla el criteri que
t e ò r i c a m e n t a n hccn t i n g u i sobre -la conveniència dels grans p a r t i t s ,
amb una d i r e c d ó única i n n programa c o m ú , é s n n fet indiscutible
que avni a Espanya n o existeixen. E l mateix Govern lliberal,
snara c o n s t i t u ï t , é s n n govern de grnps, nn govern de concentració.
H i col·laboren quatre partits i dos grnps : el p a r t i t reformista, qne reconeix com a cap E o M e k p i í a d e s Alvarez ; d p a r t i t l l i beral sota el cabdillatge del comte de Romanones ; el p a r t i t dem ò c r a t a , qne dirigeix el m a r q u è s d'Alhncemas ; el p a r t i t de I V s gnerra llibera', «Joe t é com a capitost e l Sr. A l b a , i els grups d d s
Srs. A k a l à Zamora i Gasset.

V E U UE

C A T A L U N S i t

Les Idees
La
i les Imatges
COMPABAOCES IKVEBTIDSS
Vn tiabiíant Af la çrtm vrhs, ttn
fill genuí i » tasfaU — poeta i colortsta — en confiatar Us tirin de certes novetats loromotrius ciutadanes
es «/wnptoarA, p«r exemple, amb Us
segfíenis comparancet:
Vauíobus. darrer model, és roig
com una magrana; el nou tramvia
is rierd com un carabassó ; tauló de
la paTada veina, establerta, de poe,
és groc com un ffkra-soL
Vn habitafU dels ntm.pf. un fta genuí del «terròe que Uteva Te^peilta»
per parlar com el pare ffamer, farà
— suposttru-lo tombi poeta i coloris
ta — aqiícUes mateixes coriparances;
íniterUní-Ut, però.
JOSEP MARIA JUNOY

I m p r o m p t u
Jardineria moderna

E l p a r t i t coaservador no ha v o l g u t mai
reconèixer
aquesta
(La coi 4s ibona aanb molia perrealitat i s'ha entossudit a restablir l'antic t o m . Nr* n'ha reeixit diu.
Altrament, ta «r>l té 'ima trista
i en l'aventura ha c o m p r o m è s la seva pròpia vida.
p^puiaciO d* oaetya barata i allí os
Volent defugir tot el qne s e m b l é s concentració o coalició, el put a col, put a misèria Aenordeu
les .'amoSfls sopA da col que menja.partit conservador aspirava qne. les forces socialment conservad v va Daudet durant el seu aprenentatrea, qne podien oferir-li 11 n r concurs o l l u r ajut circumstancial, ge de noveHi«a. a Paxi*. La cullera estacada a la íauia amb una case sumessin incondicionalment a k seva disciplina i a la seva d i - dena, demostrava palesament quins
recdó.
Aquesta p r e t e n s i ó era evidentment absurda i ha portat el subjectes devien ser aquells que anaa guetar lee sopes de bella nit,
p a r t i t conservador a la s i t u a d ó actual. L ' ú n i c a força socialment ven
er. al reflauratut del «Mercat VeliU,
conservadora que guanyà en aquesta actitud f o u , per motius ben
per quinae «àntiins. sense propina
coneguts, la del Sr. C i e r v a . P e r ò d Sr. Cierva no c o n s t i t n d x Es en va que íDaudat les quaJtaqui
d'exquieidee, però no ha estat, com
en realitat una força n i una representació sodalment conservadora, veurem més tard, que itagi retret els
s i n ó que esdevé l ' i n s t r u m e n É m é s efectiu i radical de d i s s d u d ó Jardins per a ponderar llur flaire. Alpon dels noatres jardinere deu llegir
i anarquia que actua d i n t r e la política espanyola.
Daudet i deu aArntrar-lo. V a bon
Per n o reconèixer que la magnitud detó problemes vius exis- dia ban aparegut Qea col» en els parterres dOl* nostres dardinets púUics.
tents a les terres d'Espanya excedia j superava l a capacitat d'ac- Aqueísee oais no «ren bUUIdes. Ja ho
t u a d ó d ' u n sol p a r t i t , els conservadors volgueren governar sols. suposareu; no eréit un pretext per
escalfar el païdor dels bohemis vesI governant tot s d s , c o m ells havien volgut, e s d e v i n g u é d desas- tits
de írac que itremolen de fred destre d'Annual.
prés dtbavar íel la coneixença amb
Príncep de Velàqula a casa d'Una
Es possible que aquell desastre hauria esdevingut t a m b é go- un
actriu famosa. Eren -una combinació
.vemant els Uüberals. 'Però é s evident que governaven els con- estètica, eren cols d'adomamem amb
servadors tots sols, per t a l com ells havien rebutjat t e m e r à r i a m e n t certes pretensions de cols de i u j e ;
un planter variat, extraordinari el marap ajkra c o l l a b o r a d ó . N o poden, doncs, defugi r-ne la responsa- teix que^una dlsfreeta després de Carnestoltes.
b i l i t a t , car vohmtAriatnent i expressament l'assumireB.
T é s que i V x i s t è u d a d d s grans p a r t i t s , que p u g u i n sostenir
g m e r n s homogenis, resta condidonada per una sèrie de circum»í à n d e s , una de les quals, com a exemple, é s la necessitat imperiosa d ' u n cabdill amlb la plenitud de la seva autoritat. T cal
f o n í e s s a r que d s homes qne han d i r i g i t darrerament el p a r t i t
conservador n i han sabut copsar les possibilitats immediates de
Jes situacions polítiques i p a r l a m e n t à r i e s , n i han t i n g u t una visió
exacta de l'actualitat i de l'esdevenidor, n i han encertat a mamten i r i solidar la cohesió interna de l l u r s hostes, u | h a n aconseg u i t fer-ne u n nucli a g l u t i n a n t de les forces socialment conservadores d d p a í s .
Aquesta a b s è n d a d ' u n a assenyada d i r e c c i ó , del que els anglesos anomenen leaAsrship, ha esdevingut ben palesa m la g e s t i ó
xampelluda del Sr. S à n c b e z Guerra, que c u l m i n à en la seva i n concebible fugida de les Corts, d d x a n t esmicolades a l ' h e t m o fle del C o n g r é s les restes del p a r t i t conservador.
H i h a g u é un temps que CataJunya havia esguarda* amb una
(Certa simpatia i una í n t i m a e s p e r a n ç a l'actitud d'aquest p a r t i t
envers el nostre plet nadornaJista. E n SüveJa, E n M a u r a , E n
.Dato, el m a t d x Sr. S à n c h e z G u e r r a , havien donat a l'aotuació
del partit conservador, en certs moments, una o r i e n t a c i ó de just í c i a envers les reivindicacions del catalanisme, que permetia concebre esperances en una s o l n d ó de c o n c ò r d i a . Darrerament, p e r ò ,
aquestes esperances s'havien esvaït en absolut. N o solament no
h i havia cap motiu per a esperar j a del p a r t i t conservador u n
Iracte de c o m p r e n s i ó í de j u s t í d a , s i n ó que el govern d d Sr. S à n cbez Guerra semblava entestat a p r o d u i r constants m o l è s t i e s i
«nenar petites ofensives que revoltaven la consciència i la dignitat
de tots els catalans. N i semblava disposat a atendre la realitat
patalana n i a combatre oberta ment les expansions de la nostra
jdeailitat. N o tenia c r i t e r i concret sobre la q ü e s t i ó catalana. I esdevenia el que era inevitable : que, volent-ho o sense adonar-se'n,
p r o d u ï a constamts fiblades i molèsties a Catalunya. N o ens havia
declarat la guerra, p e r ò semblava que havia destacat les primeres
guerrilles contra nosaltres.
E s clar que, en aquestes d r c n m s t à n d f c s i davant aquesta s i t u a c i ó , no ens podem doldre n i ens podem p ü n y e r de la desfeta
del partit conservador en aquest AnUuad parlamentari. Catalunya
itio en podia esperar res de bo.

Jo vaig w ir>nprès per üa mirada
que eís vlan*ros dirigien als erals, I
per Q'exnreaslo flnloosa: \i |aiiicast£ca
que prenien (Ibins oares •tní- seguit. A
iihora que un hom transita entre els
transeünts ningú no acostuma a riure. SOn les tres de la tarda Tothom
va a la folna amb el veintire ple, tothom enyora el raJ« de sol tebi 1 esgrognelt que deixa enrera. toOboen sé
una cabòria o algun sitaptoma de
gastràlgia que «d preocupa, ultra la
mandra sofistica que linclina a la
p ntesta ï a ï a reivindicació social.
Va estranyar-me aquell rem d'alegria i-nnsjtat, í vaig Inquirix la causa Sota les paianares, entre el murrltort, en òval» 1 circumferències períeotes, verdejava el planter dUtortahssa com uoa ofrena simpàtica «1
ciutadà oonUl, oonr. una transacció
entrt el prtbllc atan-lador i el ri'üJlc
gormand. amic de la hmssa o. tai
volia, '•om un aaaaig d'utUrtzaciO de
les terres del oomU, antò mires previsores de ooresties i fams.
AJcò, mdiíWableroenu Sis anys enrera hauria eixamplat el cor de molts
porucs; ara resulta utn poc inexpllcatde.
Ham esperat tm mes. El desenrotllament d'aqueixes cols podrí lonar
sorpreses (Homes que de petits semblaven ima noUiteít, de grans ban estat un cap de IbroC iPerò Jes nostraa
cols segueixen cape de cols Veritat
que no es cabdellien. Forces tracten
de dissimular Urrr naturalesa amb
un enrinxolament exuberant da f u lles. Van bé oom a fenomen. Llàstima qne altres les oomprometln a:ub
Duo- vulgar aspecte incoafuslble. Demanen una olla, un pols de sal, una
cullerada d'allioli. Kn aquests dies
de írod vtu. llur ufana resulta temptadora. Sort que la dü,-, ia un p a gès. . dónaJí cols., atura totes les gosadies. No fa cap í a t t a el «respecteu
a vida de les oo'.s» o «aquell que pasfegl que guardi les ools. Es llur democracia que les defensa.
HiqBMW BERTRANA

Fundació

Bernat

Metge

Els primers d'adherits
Segona llista de suscriptors
Publiquem avni la segona llista delr
primers adherits a aquesta gran empresa d'edictO dels clàssics grecs i llatins portats a la nostra llengua
Com Ja diguérem, aquest nucli inicial d'adherents representa la primera garantia d'èxit, el primer aoetenlment espiritual, la primera Justificació
| cultural i patriòtica de l'empresa
Recordem que continuarem publicant aquesta taula d'honor dels fiadors morals de la Fundació fins a
primens de gener en que eixirà
el primer volum 'De la Natura» da
Locrccl, degut a la col-lahoració
dels professora Balcells t Alomar:
Francesc Caxnbó .Barcelona); Eusehl Güell, vescomte de Güell (Barcelona); Uiga Regionalista (Barcelona)Francesc Pujols ("Barcelona)-. Uuif
Jover Nonell (Ba^oelona,; Andreu
Bnssas (Barcelona); Joaquim Juanola
Massó (Barcelona^: Eduard Ferrés
(Barcelona): Maria Barri en tos íParls):
Rafel Patxot i Jubert (Barcelona); Rafel Vehils (Barcelona); Isabel Lloracb
(Barcelona); Raimond d'Abadal Calderó (Barcelona); Maria Parellada d»
Ferrer-Vldal (Barcelonal; Carles de
Camps, marqués de Camps (Barcelona); Esteve Terrades (Barcelona);
Lluis Duran i Ventosa (Barcelona):

Antoni San salvador ("Barcelona'l, Fa»
ran Valls 1 Tahemer (Barcelona):
Joan Ventosa i Cal vell (Barcelona);
Enric Sala (Barcelona): Màrius Aguilar (Barcelona): Damià CafleUas (Barcelona): Josap Pla (Palafrugell); Antoni López Llausàs (Barcelona); Olagner Junyent (Barcelona); Joan Fuster
Bartoli (Barcelona): Fèlix Fages Vilà
(Barcelona); Joan Quar 1 Güell (Barcelona): Salvador Fost* Teixidor (Bar
celona); Lluís Massot i -Bolague»
(Barcelona); Franciscà Bonnemaíson.
vidua de Verdaguer (Barcelona): Joan
Povlll Adserà (St Vicens deia Horis^r
Joaquim Aguilera (Barcelona); RafeJ
Llimona (Barcelona); J MUlès RaureU
tBarcelona); Ignad Dalmau (Barcelona); Antoni Torrents (Baroelona); Er
nest M. Ferrando (Barcelona); Emili
Vallés i Vidal (Barcelona); Francesc
Madnd (Barcelona): Antoni Colomer 1
Pujol (Barcelona); Jaume Bofill 1 Matas (Baroelona); Joan Mlrats Puig
(Barcelona); Marian ventosa 1 CalvU
(Barcelona): Frederic Duran 1 Falp
(Barcelona); Francesc Puig AvUa (Fal
set); Mn. Josep M. Lladó (Manresa);
Joaquim Aragonès Ferrandls (Cornudella): Francesc X. Serra 1 Font (Canet de Mar).
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Q ü e s t i o n s

s o c i a l s

el qual. després fle manifestar que
AMENACES
l'objecte de la reunió era portar a
Josep Canals, pertanyent aj Sindi- cap l'organització obrera en aquella
cat lliure, requerí l'auxili de la po- localitat, presentà els companys Jolicia perquè l'acompanyés a l carrer sep Roigé, Francesc Aiin i Joan Peide Sans, on treballa, per por a què ró, invitats a l'acte en representació
l'agredissin, puix havia estat ame- del Sindicat ünic de Barcelona. Exnaçat.
posà l'orador els seus punta dc vista sobre la necessitat de l'organtlzaA MATARÓ
Tingué lloc al local del Cine Mo- cló.obrera, posant, de relleu la condern, l'assemblea de Juntes de socie- •venièr.^ia efempendre. amb Isqueet
objecte, una activa campanya.
tats obreres.
.
A Tacte, que era públic, h l assistí
Parlaren després Roigé, Arln i Peibastama concurrència. Tractaren els ró, advocant, perquè els obrers de V i reunits de l'actuació seguida pels lanova l Geltrú s'organitzin amb cauns i els altres durant el comanda- ràcter federatiu.
ment dels senyors Martínez Anldo i
Tots foren aplaudit»
ArleguL
A la porta del teatre s'havien eolExplicat pel president, Adrià Jimé- locat unes safates, la recaptació de
nez, el motiu de la reunió, donà lec- les quals estava desUnada als pretura de les adhesions rebudes de les sos.
col·lectivitats perianyents al SindiEL8 RAJ0LER8
cat üntc. 1 que són: Ram de la MeEl gremi de rajoler*. com a resnltal·lúrgia. Ram de Vidre, Fusta, Cartó. Csrtultna 1 papers pintats i ün- at de gestiona realtizadea. des de la
pressore. Paletes. Ram de la PeOl I setmana vinent concedeix un augGeneres de punt
ment de dues pessetes per miler de
Feren ús de la paraula Lluís Coll. tota mena d'obra.
Joan Payró. Josep Ros, Remlgl Sala
1 L. Bclïevísía, dels diversos Sindicats.
Els oradors dirigiren atacs « aqueHles col-V:ctívltai8 qvíe !han deixat
d'assistir a 1"Assemblea.
Després de llarga discussió, en la
qual intervingueren alguns dels asELS PARLAMENTARIS
sistents, s'acordà que les Juntes ceEn
l'exprés
de Madrid arribaren ahir
lebrin reunions generals a Uurç dounlcills respectius, per a d'aquesta els senyors Bertran i Musltu. Batlle.
Martínez Villar, Bertrand i Serra,
manera Jutjar la conducta de <ote.
Finalment Payró qualificà de fu- RustfloL Marsaos, baró de GüelL
nesta per a la classe treballadora la Dasca, marquès de Vlll&mejor martasca que realitzen els socialistes, i quès de Camps, Roig i Bergadà, Mardigué que deuen ésser retata púhli- tínez Vargas 1 Elies da Molins.
c.iment.
CASAL GANDESA
En virtut d'aquesta Indicació, s'aA
Gandesa
s'ha constituït fa pec
cordà celebrar, en dia oportú, un acte
de controvèrsia, al qual seran invi- el «Casal Gandesà». transformació
del «Centro Católico»; ha estat notats els esmentats elements.
menat president honorari el benemèrit ciutadà En Modest Meix.
GAP A MADRID
Cridat amb urgència per llnspec
TELEGRAMA INDESXIFRABLE
tor general de Seguretat, va sortir
Ahir
es va rebre al Govern Civil
anit passada, en l'exprés, cap a Madrir. el comissari de la policia ma- un extens telegrama qne pel borrós
drilenya, senyor De Miguel, que vin- que era no bl havia manera d'assagué a Barcelona per a reorganitzar bentar-se del seu contingut.
Se suposa que el telegrama és del
el Cos de Vigilància d'aquesta d u Govern, donant compte de la seva
ta*.
constitució 1 pregant el senyor ArAmb el senyor De Miguel han marque continuí en el càrrec fins
xat també cap a Madrid els inspec- danaz
tors i agents que acompanyant-lo, que quedi designada la persona que
haurà de subsUtuir-lo.
vingueren amb ell de la Cort
Estigueren a l'estació per a aco
ELS LLIBERALS DE BAROELONA
miadar el senyor De Miguel, el cap
El president del Ctrcol Lliberal Desuperior senyor Borrué, el personal mocràtic Català del Districte X. sede la «Jeíatura». quasi tols els co- nyor Lluis UtaeL ha adreçat tm temissaris i nombrosos agents 1 Ins- legrama al comte de Romanones fepectors francs de servei.
Hcitant-lo pel seu adveniment al poi esperant que la seva gestió seELS OBRERS DE VILANOVA I der
rà beneficiosa per a Catalunya.
GELTRÚ
SORTINTS
Convocada pel Sindicat d'Obrera de
Vilanova 1 Gal-trú s'ha efectuat una
Maxaren ahir a Madrid Falcalda de
reunió al Cine Bosc.
la ciutat senyor marquès d'Alella
Entre la concurrència b l havia mol- amb la seva família. En Frederich
tes dones.
Bernades 1 el regidor senyor Roure.
Obri Tacte el president de l'entitat. í el diputat a Corts senyar forond*

Polítiques

LA

L a C o n f e r è n c i a d e l'Orient
El deute o t o m à — L e s despeses

d'ocupació—Reparació

de les destruccions de g u e r r a — L e s capitulacions
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varida tal c<m rasoiuna de les --oavemdoDS ja concertade- per Tmquia
am+v altres països, seria, no obstant,
fet extensiu de manera provisional
a iresmentade potència fKis que el l i tigi íxigl «stai arWtrat per una J*»rtsdicoió que designarà la Societat
de les 'Nacions.
Artíele segon: Darem rui període
d-^ dos anys. a partir de ^'aplicació
del tractat present, als drató d'tmpnrtació parcíiwts sobre las mercaderies
importades a Tumula pels snïbdi.6 de
les potències ailades seran els previstos per la convenció del 25 d'aj>ril
da 19U, augmentats d'un quare per
cent? Passat aquest temps. Turquia
podrà instituir el règun duaner que
li «eniL·larà oonvehienv però. no obstant, les .artfes no podran exeedir pal
ònnjunt lels productes laxats del 15
per JuO del valòr total de les exportactims i ei 20 per 100 del valor de
cada amcle previst.
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A Londres

i a

Lausana

L'tnterèa internacional es concreta a 1 eniorn de Lausana i da
Londres.
ÏSÍH·Í^
A Lausana ele representants de les Potències aliades, deis pobles balcànics, de Turquia i Rússia, discuteixen els afers relatiu* a
l'OrMmt europao. A Londres ee rauneixen els represonlants dels
països aliats i vencedors, cercant, una fórmula que resolgui el problema de les reparacions d'Alemanya, amb cl qual està íntimament rclaciojiat el dels deutes entre les Potències aliades.
Malgrat alguna nota alarmista, com la que b a donat suara el
Doilij Exprtss recollint les declaracions del general Pangalos i suposant l'exèrcit grec en disposició d'atacar immediatament els turcs
si tes negociacions de Lausana fracassessin, les impressions generals
són optimistes. Turcs i aliats demostren un desig sincer dc pan i men
tre duri aquest estat d'esperit cal esperar qne no sorgiran en lee negociacions divergències que puguin esdevenir irreductibles.
Tsmpoc no sembla que l'àoord entre els aliats en la imminent Cnnf e r è n d s de Londres sigui impossible n i tan sols drfiGil. F r a n ç a reconeix al capdavall les dificultats a m i les quals Alemanya enwpeg» per
a pagar les reparacions 1 accedeix en reduir les seves reclamacions
per la mateixa quantia que els seus aliats U rebaixin els seus deutes
de guerra.
Han cridat l'atenció les converses dete representanls oficiosos dels
Estats Units amb els turefe a Lauèana i la reunió a Londres dels principals ambaixadors oord-àmericans a Europa.
Els Estats Units mantenen una cauta i sòbria abWenció en els
afers d'Europa, però és notori que el problema de les reparacions, subordinant a rarranjanrent dels deute» Interaliats, no pot ésser resolt
amb eficàcia sense el seu concurs.
Clemenceeu ha volgut., amb ete sçus discursòs, ronvènoer els Estàte Units de l'obligació que tenen & sostenir 1 auxiliar França. L a
ideologia nord-emericana és, però, tan distinta de l a francesa, qtre
les paraules de Clamencean no han convençut els nord-americans i han
causat wn efecte contraproduent.
A Europa, generalment, i a F r a n ç a , en particular, h i b a la creença que els Estats Units és un poble egoista, mogut únicament per i m pulsos materialistes 1 pràctics. Aquesta concepció deia Estats Units
és fonamentalment e r r ò n i a . Elg Estats Units constitueixen, és veritat,
un poblà eminentment pràctic, però n o b i ha potser avui cap altre
poble al món on als impulsos ideals, i morals exerceixin nna influència
tan pura en la consciència i en l'actuació col-lectives.
Ela Éetata Untts desitgen sincerament Ja pau d'Europa. La desitgen per raons h u m a n i t à r i e s que coincideixen en absolut amb el seu
propi inteaèa. Si les Potències europeee demostren clarament llurs
desigs sincers de pau, tothom pot tenir l a convicció que els Estats
Units no h i negaran la seva cooperació. Segurament els Estats Units
acceptarien tòts els sacrificis que caiguessin per tal que restés assegurada la pau d'Europa- E l que no volen és encoratjar cap mena •! i ' lusions vtodioafives, n i fomentar disbauxes militaristes o somnis do
dominació.
L'assistència de representants oficiosos I desinfe.ressmts de !a Unió
nord-americana a les converses de Lausana i Londres és u n fet satisfactori per a totes les Potències europees, en l'estat actual del m ó n
vell. Constitueix una garantia de serenitat i d'imparcialitat. T segurament llurs suggestions seran sempre sinceres i lleials 1 més d'una
vegada profitoses 1 eíioaces.

P«r apreciar la importatK-fca <jf>l ílei»te otomà n'hi ba proa amh dir
qae ateny 3.218 milions de francs
or. dels qaalB en oarre^wnen als fran-ew, 20(10 müsoi». HI J » «Dcar» 2.831
milwns de íBnDos <w « 1 ions d'Eetat
romans, deís guate en c-osresponen
haTla desaparegut i gae sobra les se- a]f franceses 2.5M6 mllitn?.
ves runes sThi fcavian atiecat o engrandit alguns Estats, per exemple
la Turquia acíaal, que n© P01 s'port a oomissió encarregada de fixar
tar tota la càrrega dale deuíís de l'an- el règim futur dels estrangers a Turuc «apart tSL reçwjtíment, par tant. quia à ^ a ocupat de] problema de
raldila fer-lo entre el* "Estats succes- les capitalactóDs.
sors a prorrata de Textensi^ del termarquès de Garrorrl,
ritori adqratrft Proposa, el nomena enEl eipresideni.
bis drets així previst a ísd'vindran
d'Obertura. expHcà la aplicables
ment d'una sab-oomissió '^usarrega- històriadiscurs
despréí d ' j n aspii de tre?
de
les
oapítulaclana.·les
quals,
da "«restablir la qaota dels di^rsos en llur origen, èren actes de favor mesos 3 onapitr de* de U uquflcaEítats interessat*.
qu» Í» farà .> totei les potèníies
espontanis del soldà en relació als ció
al i.'.dec almenys if.ie nu» d'eilcs. e^Respeda al pagament de les des- cemezoiants estrangers, arranjaments tiu an; í^ser viotlma duna r?buUa,
pètes d'ocupafitò. lamfet patxa s'hi que. poc a poc, van pendre la for- m h; f-Ki oposició. Ea «quuat CÓS.
oposi resoltamenl declarant, que no ma de toaotàts precisos.
c! lil:gl fasstóà al Consell de la
era 'l'armistici de Mixtovs el qu« lliaTot crnstàtanl que pot ésser oon- Sòci·iat ce les Naoiorre
via pcB»at a L·&wana· stnó •l'annistkj sideraí cem desig raonable que TurEl t h à m par i tari aixi ^-ftabiert
de iMudànta.
quia vulgui l'anul·lació d'aquesu anno haurà d'afectar !ee garanties
'Presentà iooapactó per les tropes tics acords; el matquès Oarronl feu qne el D-tHe otomà tú tiala acords
aliàdes de «ertes regions de Ttuquia remarcar la necessitat de canviar les de 1907 i 1911 ni disminuir U proeo virtut de l'arücle 7 de l'amnstlei Capim!adons par nous airanjamenw : porció dels Ingressos duaners afecde Mudroe com un acte de víotànda, que garanteixin els privilegis secu-1 tats al Deute otomà, segan* ois ter3"oíiJecte del qual ara toçwsar oondl- lars adquirits pels estrangers a Tur- mes de les esmentades convmcions
ciòns de pau. L'arücle esmentat es- quia. Proposà la creació de tres eubArticle tercer: No serà l ó ó t - a v i n tipolava que Turquia reconaixia als comiesioBs que examinaran l'e-tatut
aliats el dret d'ot^upar els punts, es- dels eslrengers, el règim jurídic i gui a les dlspostoions de rarticle m trarègics per a garantir la sagure- econóror. i «1 problema de les nacio- terior, mitjançant drets d'accés, de
consum, de concessió o de toia altra
(«t de llurs tropes i el manteniment nalitats.
taxa lòcal.
de IVwdre. Però lamet ipalia creu que
Ismet patxà «aplicà àmpliament el
quart: éi Turqnla estalbleix
eqDest aiiícle fou invocat diverses punt
de vista turc eo aquesta qües- un.•Vriicie
dret d'exporíaCló pfelí productes
ivegades per cap motiu plausible. Ex- tió díént
que
ta
nova
Turquia
'és
posà que Tusqula Inclòs podria re- un Estat sobirà 1 independent que naturals o maaufacturaits, aquest dret
clamar una indemnitzaatd pels p r- aprova del tot les decisions .preses serà igualment aplicàt a tota potènaliada destinatària, sense que pujudicíB que
foren causats per
1914 per l'antiga Turquia de su- cia
gui fer-se rebaixa per alguna d'oaquestes ocupacions, però s'aconten- en
primir
les
Capitulacions.
lles.
ta amb demanar a ia Cooíarèada
•Estem disposats—va dir—sòbre les
que renunciés del tot a tractar de la
Article cinquè: Et el govern turc
qúestiA del pagament d'aquesta* des- bases d'una absoluta reciprocitat i estableix proliihicionB dimportaoió
d'uaa perfecta IguaWat 1 Observant les o d'exportació aquestes stoafuran d'apeses.
regles del dret internacional, a oon- plicar a totes les potències èignatàPel qne es reíareix als perjudicis cartar convencions amb les potèn- ries i en cas que una gaudís derocausate als iparticulara estrangers en cies aliades que regulin les relacions gacions, les altrès ho podrem reolael curs de la guerra. Ismet patxà es consulers i econòmiques. No obstant, mar. 'El govern turc, a condició que
mocarà també ooninxari a reparar-los en cap oas podrem preveu, p el re- K recíp^wtt*1 ü sigui assegurada
iflnaïïC'.-n;demanà la reparació dels torn a-l'antic estat de coses. La Tur- en ia matèria, no utilitzarà cap prodanys causais per les tropes gre- quia actual considera les Capitula- hibició general.
cions com actes unilaterals que, de
gues.
.Article sisè: H règim comercial
El «enyor Venlzelos es negà a par- fel. j a no existeixen».
previst als articles precedents, restaticipar en rj pagament del deute otoEl senyor iBarrère trdbà massa ra- r à aplicable dnirant 10 anys a partir
mà al·legant la mala situació flnan- dical la tesi d'Ianet patxà, dient que del dia que es posi en vigor aquest
ciera de Grècia Respecte a les devas- els aliats estaven disposats a renun- tracta't. En al curs del darrer any de
tacions de la guerra d'AnatòMa sos- ciar ais aventatges qne pogneesm oh- vigència. Turquia negociarà amlb el
Mugiié que Grècia, no havia de repa- toair del' sistema de les ICapituladoni país que iho demani la revisió de Ta
rar cap dany perquè la culpa de !a antics per un règim menys arcaic convenció feta segons l'arttde ;priguenra era dels turcs.
però que presenti toies les garanties mer.
El senyor iNialxkix declarà que Sud- útils.
eslàvia, que ftns ara havia fet obLord Cnrzon va intervenir en el
jeccions respecte al repertiment de mateloc eentit.
les càrregues del deute otomà, s'adheEl baró Hayssbt, representant del
L a diada de l a P u r i s s i m a
ria a aquest prinolpi.
Japó, féu la següent declaració:
JOACDIU P E L L I C E N A I C A M A . C H O
Ismet pantà « í u l à els arguments
«El Japó simpatitza més amb Turdel senyor Venlzelos 1 (mantingué les quia en aquesta qüestió, perquè ha
Llevat d'un alret que veftia del
propostoiens que Ihavia fonmi/lat.
conegut un tracte semblant. Els ex- Montseny, pel demés, el dia era priurbans en vestit de gala 1 la banda mena de flguretes 1-artefactes en miEl senyor Barrère pronuncià uo periments fets pol Japó, qne necessi- maveral
niatura per a la confecció de pess&·
discurs exposant l'opioio jels aliats t i vint anys per a desembarassar-se
Les Rambles, i especialment la de I municipal.
dient qne no poden deixar de dis- dels acords primitius, H han íett creu- les Flors, oferien bellisSim aspecte, j La concurrència de fidels fou molt bres casolam, estigueren concorregnta.
cutir el manteniment del deute oto- re que tals dificultats no poden ésser
Els fldeU assistiren als temples i nombrosa.
Davant Faltar on es Venera la imatmà amb totes les seves institucions, descartades en un dia. així com que les imatges de 13 Immaculada estaels textos del tractat no poden ésser ven voltades de ciris í de flors.
ge de la Santíssima Verge i que esprivilegis i garanties.
profusament il-luminat tot el
flecordà que una part essència] del aniitlats d'tm cop de ploma. •
Els passeigs «£ velen concerregn- tava
dia. desfilaren milers de devota A la
programa del govern d'Angora era
El delegat, japonès aoonsaUà a Tur- díssims 1 el de Gràcia, a migdia, tarda
després del Rosari i del Trie. ressorgiment econíunic de Turquia quia que adopti una actüud més con- presentava un magnífic aspecte.
sagl cantat, va'començar la novena
i que totes les potències desitgen, pe- oidiadora respecte el problema de les
Les confiteries feren llur age^t, puix en honor de Maria, que continuarà
rò feu remarcar qne seria albsolirta- Capitulacions, entenent que lee altres les Uemlnsdures es despatxaren for- cU- altres dies, durant la missa de
mant àrrealítzable si Tuiquia des- potències no fan sinó defensar els ça. A la tarda, teatres, cinemes i dotee.
truís el seu «rèdit Afegí que l'única interessos de llurs súbdits.
cafès es veieren cencorregudissims.
Es troba millorada de ta seva indisqüestió a tractar era Ja d al repartiposició la senyoreta Mercè d'Alòs i
Ismet
patxà
llegí
una
llarga
decla• **
ment de <]es càrregmes seguint l'ex- ració en la qual acceptava la creació
Per a commemorar la festivitat do de Fontcuberta.
Amb motiu dé la festMtít del dia la Purissima Concepció, Patrona de
tensió dèla territoris de cada Estat i de les tres suboomissiíons proposades
que el consell dei deute retoés aques- 1 .reiterà que Angora no ipodrà ratl- se celebrà a la Càtedra! una «olemne l'Arma d'Infanteria, se celebrà una
De Suïssa a París s'han taslladat.
tes participacions i restes encar- flear acordí en els quals Turquia no festa religiosa, en la qual oficià de missa resada a l'esplanada de les
pontifical el doctor Guillam^t .
la senyora de Bosch Labrús i la sev:i
regat de TadministracVi de tots els sigui tractada ami) igualtat.
casernes de Jaime 'L
ingressos, ©igué que el temps neAssistiren al nostre prelat el degà
L'altar, que estava adornat amb filla Rafela.
cessari a establir el total i d repardoctor Uópez, J'ardiaca doctor Ca- plantes i flors, es col-locà 3 la part
FIVE
timent de la part de cada un r m r safias i el vicari general doctor Pade l'edifici. Exercí d'oficiant
Despi'és d'unes entrevistes tingu- rés, com a dignitats, i els capitulars posterior
darta massa la signatura dol tractat
la m:& a. el capellà auxiliar del
de pau i que, par tant, convenia que des pels experts aliats, fou remesa doctors Bruguera i Rodríguez, com en
regiment
d'Alcàntara. En Josep Boien toc encarregat un organisme es- als inircs una proposta de convenció a ministres.
xadera.
ajudat
per individus del mapecial:
destinada a su'Biltulr les Capitula- 1 El doctor RIbó ocupà la Càtedra teix Cos.
cions. lAquesta proposta, redactada, de l'Esperit Sant, 1 pronuncià una
A l'esplanada formaren una com•Respecte 3 les critiques dTsmet pat- pal delegat francès senyor Senrys, eloqüent i erudita oració.
panyia amb bandera 1 música de cada
xà sobre l'aplicació de l'article 7 diu:
La Capella de música, sota la ba- ' un dels regiments de Vergara, Aldé l'armisticii de Mudros, el senyor
Articke primer: Fins que ©1 govern tula del reverend VIflas, interpretà la càntara, Jaén, Badajoz 1 del batalló
•FER A DIUMENGE
Bómère declarà que el principi de turc hagi pogut ooncertar amb cada •Missa Eucaristlca·, de Perosl.
de Plasència.
pagament de les despeses d'ocupació una de les .potències aliades una conMatí,
a
les onze.—Les Cohles La
Donada
la
Benedicció
Papal
pel
Assistí a la festa religiosa «1 caera general en tots els tractats de venció de coroarç, el règim que se'ls
Lira, de Torroella de Montgrí, i la
va organitzar«e igual que en ; pità general.
pau 1 que era imipossüble vuteerar- aplicarà serà el de la nació més -jia- bisbe,
Principal de Cassà de la Selva doanys anteriors, la processó, que va
Acabada la missa. desíUpen les for- naran una audició de sardanes a
lo, però de totes maneres, tenint en vorida.
recórrer els carrers de costum, en \ ces
en
columna
de
uatre
de
fons.
comjpiie la durada anormal del períola Plaça d'En Nadal,, Sani Andreu.
Les convencions previstes seran ne- els quals s'apretava la gent.
davant les autoritats, les quals es
de d'ocupació, els aliats estaven disTarda, a les cinc.—La cobla Bargociades
dins
l'espai
de
doe
anys
a
Una
formosa
imatge
de
la
Purisslcol-locaren
davant
de
l'altar
on
s'haposats a disminuir ai total de les
celona donarà una audició de sarcomptar del dia de posar-se en vi- ma fou portada en tabernacle sota via celebrat la missa.
despeses.
gor el present tractat. Componaran t à l e » . les vares del qual so tenien
Després, el capità general, acompa- danes a la Plaça de 1"Àngel.
Protestà contra les apreciacions del la concessió dels drets més reduïts i els regidors senyors Nadal. Tusquets, nyat del seu Estat Major, va inspecdelegat turc so^re els danys causats «xclourm tot tracte preferent, però Massot, Junyent, Viza i Tusell.
cionar els menjadors de Vergara 1
Tarda, a dos quarts d cinc. Plaça
par les ocnoadons aliades i acabà aquest Eègim no podrà ésser raíuiat
En la presidència hi havia l'al- 1Alcàntara. on, com en els dels de de les Palmeres, Sant Andreu. Cobla
proposant que passés a una sub-co- a tota potència aliada que acordi a calde accidental senyor Maynés, el Jaén, Badajoz 1 Plasència, se servi La Principal de Cassà de la Selva.
m-tseio l'estudi de la qüestió da les Turquia aventatges equivalents als president de la Mancomunitat, senyor . a les tropes un àpat extraordinari.
reparacions per les destruccions de que acordi a itota altra potencia es- Puig 1 Cadafaich; al coronel senyor (
les trepes gregues.
* * «
Tanda a les cinc. — Audició a càrtrangera. Si aquesóa reciprocitat fos Berenguer, en representació del capità general 1 el regidor senyor SaEls llocs que com tots «Is anys rec de «La Principal de Cassà de la
La subcomissió fon nomennda de tfhjeote d'un Mtigi entre Turquia i bater.
slnstalaren a les places de Sant Jan. Selva», a l'Ateneu Obrer Català da
contfotmfcia' aanlb la demanda dlsmet una qualsevol de les potències illades, «1 rtgta de te nació més aía- J Tancaven la comitiva un grup de me i Nova. per a la venda de tota .Sant Marti fPlaça del Mercat,, 3. CïoO
patià.
Ajornada la dlscnseió de ïes aronte
r»s europees d asiàtiques de Ttaitruia,
els treballs de !a ConíerèDcla s'encamtoar^a vers les qoestíone (winòml··
quea
A propis!! del derute otoiaà, ïame
patsA va sostenir que l'impein otomà
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LA

DARRERES
PENÍNSULA
AMPLIACIÓ DEL OOH8ELL
Madrid, 9, t matinada.
£1 nou Govern lliberal ha volfut
lonar una saosaciò al pals: que cn
ta celebració de| primer Couacll de
•ninlslrw, que ha durat dues hoits,
sbari envestit tols els essumptM que
figuren en 3a nota oficiosa, artiban< a
ultimar, eense cep obstacle, tow eU
alts efi frecs i Is llista deia goverua*
dow.
£1 comte de Rcmanones, <pie ha
eelai el btiuwr d'abandonar la sala
de COXIÍM-Í. toa dit que f>odla resamlr-f c la •penrsets cordíaJíiai entre els
mlniwres <i>ent que havia eetat d'aUò
mé* hoiiKtgeui.
'El senyor Alcalà Zamora, per a ra1<fic,'ir l'afiïniatiú de] camíe de Ro•manotxs, íia mantfestat que el senyor Alba i ell, en apreciar des dels
respectius nnnisier:? el problema del
aiiirroc, haviien coincidit en aíl^tnis
(tara en íí* mateixes paraules, com
s> e» tracUe de dos ifonògrafs.
EII efecte; eegoos les nosures noVfrtes, els senyors AÜJa i Alcal í Zamora, inimf JhVaincnt després de pM*
détslonur-se dc les respejlh'ís carteres, tflrtgircn ielegraimes a IVUt Coroibsari, pregaut-Ií que el» doni cwnpte detailat d» la situació de la 200a
eh el3 a.^pec'.es mltllar i del fr-•lectorat.
X.*ni és naiuial' «1 senyor Alen à
Zjiinora iba demanat dciaAI» concrets
sobre la «àtuaciú de les torcin, IOIKÍrant a l'Ah "Comissari ei criteri, lOaifer
liTígut .per la Cfincentraclú lAbetàl.
de donai la niiijrtma preponderància
a l'aecnó fiolírtca; peró, per a conèixer el ipía fins en èls éeas du^alis
mes minuciosos, reclama antecc-dems,
dade», situaeW de íce Càrsí» i torma
d'avKuaVajuent.
y

Les contestes del general «urgueta
s'esperen deini, 1 a·l'Uesies sftii«n Objeçt d'Ssv-jdí u el nou Consell, que
es reunirà B 1M oinc de a tardií.
;' La nota «íricftiM al·ludeix la rutor»
AMUMM dol üovern sen^e ol vot ieiEs tracta d'implanlnr aquelles reÍWTOÍS que e> relacaJíítjii anu> l'ucció
al •Marroc, l que les ponèiiiles 11!heral 1 con ser \ adora, t-n oximinur
l exped1. in í>k:asso, oolncítfia-ei a 008'
vffliir posar-les en ipractica, ui''» c&a
radmliíí-'trií 'U> de V·iM·.·ia, BVltuàíljiment. referma ie la polltloa Indfgeua
i repatriació de íoices.
TOCMII a aiu càrrecs i nomenaments dc govwuadorï. iot el que
digui per endavant aquesta nit podria uo tenir conr»n»aclv.
E'S irMui&ires. «j ustant-se a Ics forcí- parlamenUries de què disposen,
han prebentat al P«Vhident del Consell
els noM« resr·entus ie llurs aTiiK ?,
aíorgaul al manjueis dAUhuceinas un
vot de couriaiK'a paí- a acoblar els
dlfs ncnis.
Demà el mar<]i>è5 reunirà e'.í ra'r·
a'Mtt* per a doiwr-ic* compte de la
« v u t·s·.·a.
ttiti a ia tarda no es ccnifinmaran.
Únicament al matí. quaen deapaixi
qsnb el Rei, finuani aquo»! els nonWnwrtwus de don C a r l » ©larteo per
a rhíecior d'Ofrlre WtoUí 1 del» senyor» Barroso i ivionao (itrilón 'per 4
sois-íccretairl de la HVeíidèn·iia i Gov«rna<nó.
€11 la cc.irtMnacJó de go^-emadm
dr demà no hi a^>are:»ei* ei de «ar««ioaa
SWÍI nomeBai governador de! Bane
(t'Espanya cl -..iv- de iafiasla,

LA MANIFESTACIÓ
Com ia Ucm dit. la niaittfpïiacid
4*! dlmnenire hn eí'iit aiimiltzada.
itls niaiiifesianis «orliran de la pla»
ça de Neptuno i s·^tfliiTaii pel Pa-selj dol IVndo I .Rocolcius ílms a U
IMsça dr c.rilnnfb. tocant a la Trcsid·nofa ( M t.onsall.
Ce f^rmarnu divurws «Tre*idcnoi*:
la primera, c·ü·t-MtuWa f>er IH ' Onn:-fió organitzadora I un «•eproíentant
dC cada cnütai adiUorida: la sagoua, formada per leí ifaimlies do les
vicMme» de! desastre; i tee successives estanni oompoates per les direcfives de les arganlliaclons que facin
acte de yresènoia,
Nv «'autoritzaran aWres exiols'inao'ons t|ue >^ subordinades cabaimetil
a la -flnaüta! de l'acle.
El >t·oycT BurgK*- iMazo. çn cart»
••<•; É a dVerenl-: aml-s maiitr^sta
^u* ha vist amb entustteme iorju-
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tit, qne despena entre els «fldanat»
ona expedació grandiosa.
ELS CONSELLS MOROS
Tatuan. - Al palau de la Resid ncla s t » ct kbrai el primer Consell de
ministres moro, praaldlt per l'Alt Comissari, genemi Borguett'.
D'aqui «mdatfBat aquests Consells
se celebraran tota «1« dimecres, i hi
a«6lsUraD. ultra l'Alt Gumssarl. ei secnetwi general s'nyor López FerTU-.
delegats da l'arabalxadat. el gran
- t a conr.watOria al póbie per a la els
visir, ets inspector* generals d'intefmantfesaacio dru:
vencló militar I altpw lunolonans.
«Aí ipohle de Madrid:
E« gitarda gran resei-va sòbre les
'Més de 10.000 espanyols han mort
estèrtlmem als camps aírloans; rn*» deliberacions d'aquests •Consells.
de SO milions de 'peesetes -han estat
AL TREBALL
deapeso» estèriïnent en èls camps del
Tny.
—
Han
reprèe el trebaii tols
M*rroc
Tot Espanya vol que es faci iasil- «Is oficis.
Amb fiança 4e 5.000 pessetes ban escla.
L'Aleneu de -Madrid t'exigirà «n tat posat» en llibí-rtat nou agraris deuna maniiestacíó pública el vinent tinguts durant els últims successos.
diumenge, 10 del corrent, a les onze.
L'INFANT OON h EH RAN
.Acudiu, madrilenys. — La CòmisSantander.
— En ei rApid, proce616.»
dent de Burgos, arribà 1 infant doti
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC Ferran, amb l'objecte dc fer la viEl comunicat d'aquesta nit diu:
sita d'iiíspeocló a les lorooti del <U«L'Alt Comissari penleipa a aquest pòelt i de la reununa, a les quals ha
ministeri:
revletat.
, Res de nou als territoris Céma,
A l'esladó l'Infant fou couiolimenTetuun i Larraix.
tat pel governador civil dimissionari,
Segons comuniqueu de Melilla han u| governador militar, el bisbe • aldisminuït nuclis enemics del nostre tres autoritats.
front motiu incidents promoguis a les
cabllee on ban esclatat lluites intestlMANIOBRES MILDARS
nes traciunl Abd-ei-Krini noimaliízar
Sevllta — Bis llancers de Villavisituació.
ciosa feren un simulacre d'uiac i it*.
fensa del iioble de Morón de la Fron•La ÈPOCA»
•La Època., parlant de la bandera tera.
Onatre aparells de l'esquadrela de
de les responsabilitats hissada pel
Tablads s'clevarcn sobre la poblacK'.
Govern lliberal, dlo:
Amb motiu dc les maniobres flalUEcs esquerres han aconseguit el
tai's, existeix grah animació en la
qu* volien, que era el poder.
Governin en bona hora. 1 que s'o- dita població.
I/Ai'uniament ha obsequiat als cups
cupin dels veritables problemes que
el yals t í plantejat», que nosalfre- no I ofldals umb un àpat 1 un ball.
hem de semtr impaciíncies. perquè
CN MAROELI DüMlNCO
desitgem, en bé I!·r,.-paiiy8, governs
fliïTadr?. ,però que no s'embròllin Ics
Bilbao. — Anit passatrn no es vu doÈóMa en ma'ièPia fan greu com l'h...- nar a Baraü-íido la conferènda que
nor de les persone·'.
tenia anunciada cí senyor doti Mac eA aquest jor e! psni; conservador li Domingo.;Aoiint es trflbava trano s'Iii avindrà i í » éo que de bell lalt a conseqèivcia d'un fort cata-.u
antuvi aïxi consM.
que l'obiig* a fer llit.
Avui a migdia s'ha anecat. però no
L'ASSEMBLEA MAURISTA
sorUrí! de c.fju. 1 per aquesta l i N
Els organitzadors de il ASKenibica
tampoc no podrà domr
maurlsfa ha ndlriglt a lluís correli- ciimsiàncl»
aquesta nit la conferència que trolu
gionari* la següent circular:
t i Centre 1 Joventut maurlala de oferta a Ei bar
fcn l'-trote: on s'eslatge l'han visiMadrid, renoven. Junts, la invitació
que n vostè haguc Jc dirigií aquesta tat molts antics polfilc: 1 parUCnlnrB.
Si demà oa troba be. a ]a un donatilHfna per a l'Assemblea maurísta
que deflnltlvatuent comentarà les se- rà uaa conferencia en la Societat El
bitto.
ves sessions ei vinent dia 10
Per acord entre notes dues entitats,
A L'ACADEMIA D'INFANTERIA
ailopfUt després de rebre les adheToledo. — Avui s'han donat els
sions dels organismes provincials l
de fer-st càrrec de les Indicacions reials despatxos als nous alumnes
que s'han servit fer-noe. els lemes d'Infanteria.
de discussió de la dita Assamplea es
Hi assistiren el- generals Sanjurconctètafan en *1» «egaents ipums jo | Cabanellas. que arribaren de
que serviran de quesüonarl defini- Madrid. Manjon 1 Merino, l'alcalde,
tiu.
el vicari capitular i les autoritats ciPrtmer. — Ei problema Bdclal, el vil», militarà 1 eclesià«iiques£
sou 1 ei règim de propiettfi.
Ela alumnea formaren vestint de
Segon. — F! problema econòmic 1 gala.
aranzelari.
L'aliar va col·locar-se sota l'estàTercer. — Bencflcènrta 1 sanitat
tua do Carles v.
Otian. — El problema finander do
OESAHUCI
Espanya.
Cinquè. — EI problema del règim
Oviedo, — El juijat ha ponat a cap
el llahçartieot. sígons un Judici d«
local.
Sis*. — El problema internaolonal rtesahuoi seguit contra alguns veini
del rarrèr de Covkdoriga.
I les lelacions ibero-american»Setè. — £1 problèmà de l'cnaényaEls desnonats «* veién obligats a
ment
passar la nit al carrer, a cel ràs
VúM. — El problema de la raorgaAquest fet ha produït gran indign\,7.atiò militar 1 naval.
nació en «I vefnat. I s'h» organitzat
.N'ovò — El problema del Marroc. una manlfeíiad.*" que s'ha u n g i t al
De*6. — L * reforma poltUca. La re- Govern d v l . com a protèsta contra
prétentacló própordortal.
1 eU desnhnd^.
El» »rt*nlfesl8Bf'. han estat rebut*
Òn*e. — Organització l dtsítpltna pe! secretari, qu ifou assabentat del
del niüurMne. Relarons amb ets Al- què JIÍ.»*«VA
h m i'jniu-. siogulanraenl amb els
El seerafarl hu cridat
priplctarl
afins.
de la flnc». i «quest s'hq avingut a
PARTIT DE FUTBOL
tomar a admetre els dCsiionats a la
Bilbao. — M partit de futbol Jujat ««va casa.
aanefia tarda oBhtre fil Bari'Mona i
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
Al'Hlc ha estat -presenciat per nomPamplona. — A darrera hora de la
brós públic, i ha resultat molt intelarda, al quilòmetre U de lo carreressant |P
Triomfa cl de «ilbao per tros gols K·ra de Pamplona a Esl^IIa, R'estlmbà. en fin tirràplè, l'automóbll de
a dos. .
El prtmer gol l'ha 1m tiwleso. de viatgers de la Companyia l'rra
El terraplé té 30 melie.. d'altura. .
rAtlètlc; el eezon. el mateix jugador,
Deia quarant apaasatgere que l'oi el tercer el davanter centre del
cupaven, dos quedaren amb tesiohs
Barcelona, tirada.
greuà I vuit amb lesions de pronòsAuxl lia finH t l prmer tempe.
Al segon temps, s'ebserva, des del tic reservat.
principi, ei g r i n domini dels cataBis noms dals ferits encara no se
lans, i el.» dos gols que sapuntanm eaBen.
foren cuanvais vple,- davanters del«
t •- •liilu t/O* \n causa d* l'accident
dos equips, Gricla 1 Travicso .
"heoelx Si n a l faudonament 'dels
El dlUMenoe es repetirà aquest par- f r e n à , ' ;
nltascíó dc l'acte del diiMuenge 1 que
s'W adhereix eia>ïsiàsti.aiiDent.
Aquesta carta t » eetat «tafei ie de
grana comaiitarrs, penjue cMeoleix
una distrapancla en el partit conservador.
—El parüt comunista
espanyoi
na dirigit una aMo<wió sis eeas
iiata iraccanenauuioe i'aaBistènoia coilecttva a la nt&aUeetació póhlJca orgaifitzuda rar l'Aleneu per ai vlrteat
dltimoikgp.

LES RESPONSABILITATS
Sevilla. — Anit passada se celcWrà
una reunió al Centre de Dependents
del Couierv, i acordaren l'CléUrar uu
miittng ei propvineol diumenge, seguint ia iniciativa de l'Ateneu de
Madrid, demanant que s'exigeixin
responsabilltau per la desfeta d'Annual.
Seran invitades a aaàl-sUr-bi 1» forces vives de Sevilla i els senyóirs Soriano, Albornoz i Marcell Domingo.
EL OIRESTOR D'ORDRE PUBLIC
El ministre de la Governació ha confirmat aquesta matinada que havia
sigut nomenat Director d'Ordre públic, en la vacant del senyor Mlllan
de Priego, En Carles Blanco.
NOTES DE CADIZ
Càdlz.—Es preparen festes en honf r
del rogoner del transatlàntic «Infanta
Isabel* que salvà moltes persones en
el naufragi de la «golondrlna» al port
de Barcelona,
EI creuer «Catalunya» repararà ave
nes i marxarà al Marroc.
L'olsla de Menorca" embarcarà 200
oficials 1 soldats per a Larache.
A Sanlúcar dc Barrameda a ivfctuar
maniobres un barco de pescar va caure al mar Francesc López Martínez,
desapareixennt. No s'ha trobat el cadàvre.
RADIOTELEFONIA
Jerez de la Frontera.—S'han verificat probes du radiotelefonta postal
militar, cnnnmi. ant-se amb Sevilla,
Ctídir., Xauen 1 altreà poblacions, amb
cxcel-lent resultat.
PROTESTA
Cuenca—Amb motiu d'haver publicat un periòdic local tm article amb
frases i conceptes contraris a la religió I a la Verge de les Angúsiit?.
s'ha celebrat una manifestació de protesia, presidida pel bistoe i les autoritats.
FERITS QUE MILLOREN
T.isboa.—Segons infomnes de caràcter oficiós, van millorant els monàrquics que '•esnlfai·en ferits » i-mv
èndà dek aídanills esdevingut*
ei dia de le* cleocions. — Ha\ as.

ESTRANGER

A l'estació ha estat rebut pels prínceps Crtwófol 1 Jordi dc Grècia, marsant en automòbU a la residència
d'aquest darrer. — Havas.
Execucions a Irlanda
Dublín, 8. — Aquest mati feren executats quatre caps rebe-ls: entre - Is
quatre O'Connor i Lta.t MoUoowoík.
—Havàtt.
Dublín. 8. — Un comunicat otiojal
diu, referint-se a les «xeoodous realitzades, que aquestes ho foren co el
sentit de represàlies per l'atemptat
comès contra el diputat senyor Ha Us,
i amb e| «enlit d'advertiment contra
la campanya d'assassinats empresa.
—Havas.

BARCELONA
Un robatori
A una t-irre dal 'Passeig de Msragall. davant deL de la Foai dtEn Fargas, propietat de don Gaftrrel de Semir Ceros. el qual r i u ai oarrer d'Auzies MOPCÍI, tú entraren lladres, miUUant una escala do paleta amb lee
initials J. J., que va (*stT trobada
aOli.
Passaren par una 'finestra, trencant
la balda, 1 s'emportaren dos otntalassos de llana, sis tovaHc!», aigmis
jocs dc Uk, di vereo^vestlis de ^eü>o.-,
parca is de saüitnes. coberts, una cortina i altres rdbes, tot valuat en mCs
de 2.000 pessetes.

Incidents aunà Assemblea
Albir a la nit celebra asscmbïea ai
looai del Circol Tradicionalista del
carrer dc la iPortaferrissa el Raqucté de Barcelona amb afctlsièacia dc
delega ti-.
Es hraderen a^umples referenls al
regtai de l'cntita'.. W delegat dól governador quo assitïtia a l'acte va InteiroTOpire un orad ir reltaradamc! ,
Mi5.'ilant-se un incident.
£ l s usbeanbicisies enèrgicament defensaren les mant:estacions de l'ora*
d or inicrTompul
L'ordre es reï-tablí a \ i a i

AITORITZEU LES NOTES DC LES
OUALS ENS PREGL'EN LA PUBLICA'
Paris, 8. — K! president del Coníell CIO, AMB UN SEGELL O UNA FIRde ministres d'itaiia. sonyor Mussolini, arribà aquesta tarda, a les ." ii'. a MA QUE ENS 61ÜU1 CONEGUDA.
aquesta capital.
En nom del cap del Govern francès M hu donat la benvinguda M.
Fouquieres.
Nombroses personalifat* Italianes
residents a Paris i afiliades al partit feixista, victorejaren amb xardoroses aclamacions e! cap del GOrcrn
italià.
El senyor Mussolini «onir* aquesta
Curacion del 98 por toc de las
tarda, a les quatre, cap a Londres,
enfermedades del e s t ó m a g o e
per a assistir a la conferència da
intestinos con el E l i x i r Esmtnlsnv.' aliats. -» Mavas.
tomacal de Saiz de Carlob.
Pans, S - Abane de sortir cap a
Lo recetan los mídicos de las
•.ondlres. el ^resMent dol (iabinel
italià, senyor Mussolini va rebre els
cinco panes del mundo. T o n i periodistes parleetttt. declarant que
fica, ayuda a las dlgestio«nava a la capüsl d'AnuialTra flnrtnes. abre el apctlto, quila
tiaiii que els aliatH passaran dc les
ei d o l o r y cura la
paraules als fete, i convençut que
arribaran a posar-ae d'acord sobre los
diveraes qüestiona pendenie.
Ità.Ha. ylíguè ell ip|lmer ministre
itahà. que rom Franca ha sofert 1
ha de fer ressorgir le?» seves ruïnes,
00 e* pre>u rica per a fer present* a
Alemanya.
£1 6óveni alemany p"» pagar: en
tinc ia convicció absoluta. — Havas.
las à c e d t a s , v ó m i t o s , vertlgo estomacal, indígebtión.
El pressupost argentí
fiatuiencias, dilatación y úlRuenos Aires, »..
. El Govern ha
cera del e s t ó m a g o . hiperprespirtni .-.1 Pal'lartJéftl t\ projecto
clorhidria, ncurantenia «àci n llei relnliu al pressupotl do
trlca. a n è m i a y cioi oaiacon
dlapepsia: suprime los cAKn ei dit t'iessuposl, Ie» despeses
licos, quita la diarrea y d<'
aecendelxen a 004 milions de pesos
paper, i ela ingressos es caUiUlen cn
sentena, la fetidez de las
t3t milions de <pei>0s paper.
deposlciones y es a n t l s « p El tiovren e, proposa eixugar »l dètlco. Vlgorlza el e s t ò m a t t o
Belt mitjançant rècursoa oapeclaia,
e inttStinOK, el eníermo Bo**
creats a l'efecte. — Havas.
mas, di^'ere mejor y te nutre.
Cura las diarresa de 'os nirtos en todas sus edadea
El príncep Andreu

Mussolini a París

ESTOMAGO

DISPIPSIA

de Grècia arriba a París

Parit,, g. — Ei pflndep Andreu do
Grècia, ncompenyat de ia sava eapo*» i de les sM-ee dues flnc», ha arriba* •l'jwebi mati a Paria.

Dr rnt/a f» Ini fitmnfalit farmaarf
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CATA LA N A

L a premsa francesa i l'Antologia de poetes catalans de M. A. Schneeberger
Entorn de la ortabie «Amhoiogie
drs Pcètes Catalans Comcmporalns-,
del delicat poeta í eminent crític
francès M. Albert Schneeberger, pu
Wlcsde en la col·lecció de «Les Granàf* .^nlhologles» <iue dirigeix el jran
escriptor M. Alexandre Mercercau. per
la casa 1. Povolozky ) companyia, de
Pari*, s'ha produït un moviment de
curioimai l d'enluslasmo vsrs la
nostra Iit«raiura. com ho palesa el
creixent nombre d'artliOp.' I nott?
qxtf la premsa íranceea ba dedicat •
atjuest UU>re.
Diem que el moviment ha estat dc
cario·liai, 1 hem d'aíeglr que ho hn
utat, sobretot, de sorpresa, EI pii
Wia francès ignorava en absolm l'existènda de la nostra literatura per
tal com Ignorava la de la nostra
llangua t Ta de les nostres caraotp
rístl<pjes nacionals. Passat el primer
ge«t de sorpresa, 1 després de fdescobrlr» lo poe«ta catalana com fiui
descobreix una curiositat etnogràflc» dels antípodes. s"ha interessat per
les nostres lletres i flns sHil ha entusiasmat en palesar resperit que
le» Infomen: ço és. la claredat, la
serenitat, el fiue en podríem dir el
iMedlterranlsme.; herència clàssica dc
grecs i de llatins.
Per « donar una idea genera! de
forn ha estat rebut a Franra, acpiest
admirable exponent de la poesia e.atalana reproduirem alguns dels judicis <jnt l'Antolojrta hs merescut de
U premsa parisenca.
• 0 ) m » t i a . n'ha parlat en dnes ocasions diverses. En la primera es-ïrlu:
•M. A. Schneeberger nous otfre
Orte Intíressante anthnloele prícedée
d nn essa: sur la littérature catalana et d'un large choix de poemes
solgneusemem traduïts. On sait que
la langue catalana iest retmarqua.ble par sa ooncíslon et par ses rl|ches sonorltés. SI nous ne nous
trompons. les premlères lois marí •Imes furent écrltes daos cette lanijue.
'M. Sdnweberger en a traca l evrItitlon avec la ferveur d"un philolo.
gue. et sans rlen oubller du passe.
U s'est araché à nous montrer Virnportànce du mouvement actuel dan^
ïn tHléntnn catalnn«.-Flle a se* re
vues modernes, quelqae^-unes frao chisfem tes mónt». troavant un centre de lecteurs à Paris».

vraie poésie y soni enclòs. Ei ÏP*
trails principaux dc la poesle catalane s en dégkycnt dans leur en sembl*.- spontanélte. abondance verbïlc b:en méridlonale. sers mediter
ranéen de la beautó plastlqu-*. lynmc piua subjectií el sentimental (piinlérieur et conslructlf. Un fel art.
jeune et llbre. plus fon par son inslration pat-sionníe qua par ses rafncmenis et ses recherches, de p«n
sée ou de. forme. est phts procha
sans doute de nos prop res tendances, maigrí les diffdrences consldéràbies, que l'art castiUan, moins rude, molns rocaülcux. mais molns eln
cère et moins pulssamment rtvant».

sur le* payf ^ olains. Pul*, oest le qu'a Murcíe et dc Saragosso jusqu'à
S'en pot dise aulant do 3. Lópeïdècim, qui duré jusqu'au dCbut du Maíorque—grace. à l'celat de sa cour, Plcó, de quin «los bera canten coma
dix-oeuvltaae siècle, oú les romànti- et anssi à l exemple qu'll donne lal— cansons». U^pez-Picò qu'es cap d'esques catalans rantmera l'ancie-n foyer mérne en ecrlvant en langue -%-ulgal- còla. tant por la suo poezia que per
Deus hommes se déiachem de ceMe re> ses Chronlques» et un «Llvre de la sua accion. «La Revleta. (S) que
període: la dramaturgs .\ngel CKV.
la Sageete» — le ctitalan est d<-j* une c'ama cada raes la pensament de
merà. le poète Jacint Verdaguer, qui gnn<U langue et une langue liuè- la Catalonha eniellectuau. qu'es la
r-u»sit à régénerr.r l idiome. par le ralre.
sua óbiu.
folkore. Ce fut ehíuíte íoan Marn•Le succés, an Europe, des écrito de
Au costat d'aquestes dus que cau
gall. qui est «an» deute le plus grand Raymond Lulle donne un nouveeu hienr Gerau de Llosl. mentre que
poèie eatalan. Jo premier de toute presüge au eatalan, qui, Jusqn'* '* d'nutes pujon cap a la nautat. los
unc Ugnée eníhoualaçte avec Joseph ta du XV sièele, {.ous la plume de J. M. de SagatTa, los Ventura Gaseol
Carner et les poètes de l'ecol» ma prnsateun comme Raymond Mun- I • 4'autee encara (jue tèchen una
yortfaíne. qui apporièrent & ja pe*- taner et Antoni Canals, ou de poète* ' óbra d'elel.
sie catalane une note de valupté mu comme Auzles March, conserve tout
E d'aules, e d'autes... Las re^lítaí
sicale. Eugènc d'Or» est un heau ly- son edat.
e
los quoudtans (praubes de nos
rique. surfout en prosa; Guerau de
»us!>
que *on numerozeí, en cata•Puis,
ainsl
-pie
Tont
nos
dialectes
Liost est un p.-vèle novateur de l'exlà,
e
los
übos au'.ant. Acd qu'ahlsca
d'oc
devant
le
franeci.-.
lo
eatalan
Louls Paj-en escriu a «La Pairte». prsslon poétique: M. de Segarra est recule dev*ni le easUllan. On con- Ics prozejAlres.
le poète do la nature et, derrUre eux,
dc París, e! que segueix;
tinue de 1« parler; on ne l'écr't plus
Ou es ba trobar, daulhor». lèo lo
«Les poèles catalans som fort nom- viennent tous le» poètes conlempo - guèrre ou on ne l'ócrit que fort mal. prozei eatalan riche J'una ohra csrains
doni
l'ínumeretion
serelt
fasbrenx. Us méritent d'ètre connus. P tidieuese, mals doni M. Schncberger Et il faut attendre le milleu du XIX petar.ioza: la traducc.ion de las tres
faut donc remercier M. íjchneeberdes pagès curieuses et person- slècle pour voir le eatalan renaltre. cents mal beras óbras 4a l'antíqueger de nous donner des extraits de donne
de ses cendres et redevenlr unc lan- tat. helta per los maje» escribans d'aneUes.*
leurs oeuvres prlnclpales. Son .\ntho
gue i"i-raire
bel. Aquiu qu'i l'ólira de Jo»n Esfolricb. lo nóste amic. director de
logle ne remonte pas au delà de IW-;
mais, dans unc substanilelle étude
E l mateix autor fa la wscensló del
»A cetc époque, on volt des poètes la «Fondaclon Bernat Metge», quaaqui sert d» préface, l'auteur nous pré- Uibre en «La Presse». expreseanf-.se et des artistes se presser nombreux 00 matau coma à Pari» la .Cóllecseme un tablesQ complet de la Itlf*- en termes semblants .L'intranslr-ent. «ulour de Guimerà, de Verdaguer, de cion Gullhaumes Budé».
rature catalane depuis écrivams et saluda l'aparició de l'Antologia, que., MaragaU, comme, dans notre ProvenUna lenga. ta plan. b''i pa* sonra
a judici seu. conté poesies «heureu- ce, autour de RoumaniUe, de Mistral de poezia e de prozei. l a lenga.
prosatewrs.
•L'évelutlon comp'.ète du eatalan ses de cholx d'express'.on et de sen- et d'Aubanel. Le eatalan ressuscito et que-e cau ta btbe y> trahalh escure
classlque se termtne avant le onziè timenu. 1 reprodu^úL fragments de la Uttérature catalane entre dans une pacient dos fllologas e l emparament
me slècle, et íl eatalan ei proven- Lópex-Plcó, Gerani Zsnné 1 Prat Ga- période nouvclle, de produetlon abon- dos polUtcs. Filologas e polítics, la
dante et varlíc. A la dllference de Catalorvha que n'a. E dos que cau.
çal peirvent «re compris dans un balli.
•L'Eclair· dóna compte de l'apari- ce que pesse en France pour nos lltm*me groupi? phllologltpie — lan
La lenga e*ptgada per iot '"adOr.
gue d'oc — II y a entre eux des dlí- ció del llibre l espera que son au- teratures de langue d'oc, 11 existe, en que caloc bastir -lou monument seferences essentiolles, tan! au so:nt tor dongui. més tard. un tecuU de Catalogne, un pulssant mom'ement cret' contra lo quau lo temps s'ade \"ue du lexique que de la pho- prosadors catalans. Entre altres co- de separatisme poUtique et économi- catsara la-< urpa,- lo diccionari, la
que, qui sert d'sppul au mouvement gramroallca, la grafia unen··a. Sennètiqoc. des ue.nons et de l'ortogra- ses escriu:
•Le mouvement tntellectuel eatalan littcralre.
se acò los materiaus e las pel ras
phe.
•M. Schneeberger a réuni dans son meriteralt d'aire mieux conpu. en
On esslston. dans presque tous les can tonal ras que seren aemorate api
France
surtout.
Et
c'est
une
heureuouvrage un cholx abondant d'oeu doraaines. à une sorte de revanche lotaw temps encara e r<>bra -que
se idée qu'ont eue M: M. Schnee- de la Catalogne sur la CastlUe. Tan- senhore ere pas De ")t :emp>, n'es
vres conf'importines.
•Nous en díiachons ces deus poè- berger et Mencercau de nous offrir dis celle-cl parait s'obstlner à remà- toc atau ta las lengat oíromldas
m^s. le premier de Joan Marngall cette Anthologle des poèles catalans ':her,"sans profit, les souvenlrs loln- que-s bolen tomar he^ audir.
Descobrir e fitstr jas ttlè de pransflíKO-IMl) que .bien quMl n'elt vou- comemporalns qui annonce. espérons- talns d'un passé semptueux et H ne
lu nl école. nl mftme dc dlsclples. Ic. une prochatne Anthologle des pas sortir de sa stérile indolence, la matlca. fltsar l'ortografia, despclhoCatalogne. elle. travaUle avec ardeur car lo« dialectes, cercar a tot terare«te toujcurs sl vivant qull ^C'.ll- prosateurs».. . '
at est plelne de confiance en l'avenir bès la patoejadls la bertadèra ttable un cotnpagnon cordial parmi les
Géo Charles, crític de la revista qu'eUe essale de créer. Ses cités sont diclon catalana, aquera òbra pripoètes noiiveaux.. Né h Barcelnne
et mort dans cette vllle. 11 devint d'avantguarda "Monsparnasse». es- frémissantes de vle; dans ses Meliere, mera T'InstiMn dXstudií. Catalansses uslncs et ses fabriques ee pres- qu ac acabat dambe t<mi% coma Pomcomme nne de sfs expressions su^e- criu el «ma scg'i.^tx
•La belle Anthologle de M- A. se un proletariat Indocile et comba peu Fabra. Abei Tortogralla unSfl
rlettres. une de ses volx maltresses
après avoír íté son enfanl. et ce, Schneeberger nous révèle Mute une Uf. Elle produït Et si l'Espagnc fait Cüda. los dialectes pasats au eodas.
cultura
sans secousse. par degri's, dans le littérature catalane jim connue en tout de méme encoro quelque flgu- la lenga literària badnda.
profond dévploppement de son dev France. lrn ropieux essai, tlxant les re dans la mèlée des nations moder- catalana que puja <-ap à *la naulat.
tin naturel. Le socond poème Mt de origines de la langue >Ie plus ancien nes, c'est surtout a la Catalogne qu'e- las escribans de iaia mena qué-s lebon cada Jorn. los teaires que-s plian
M. Joseph Sebastià Pons. Un des document remonte a 1095:, ainsl que Ue le dolt.
la .enlenc long a parlar d'eres ari.
plus jbitlllanfs repif^sentants de la le développement et 1» renaissance
que biron la roda ta una política
jeune poésie catalane et qui par ex de sa littérature. des notices bíogra•Ainst la renaissance do la poésie hòrta e sancera, una política catafort pouasées font de cet ouEn tina edicirt posterior, prenent ception appartíent a une provtnce frnu phiques
catalane
n'est
qu'un
aspect
particuun gulde précieux et comlana. .
peu del llibre de Schneeberger. el çalse étant né à Ille-sur-T6t, le plus vorage
ller de la grande attivité de la CataLa Catalonlia que lorna a quilhar
popular iruotidia parisenc dedica un charmant verircr des Pyrenées-Orien- plet.
logne
surtous
les
tenrains.
Et
c'eat
«Etant prlsonnlar de guerre, J'eus sans doute ce qui (ait que cette poé- lo rap. A darond ije la Marcomnnitad
non arMr'e a la Poe*Ia Catalana con- tales. a dit 1c poMe lui rnème.»
précisément
la
joic
dc
rompter
pare de l'Institut que gulroon los pretat.>mporfiníà 1 reprodueix la traducmi les qualques amis qui formaient sie est si nche et si diverse. Pour en
clA d" la poesia «Les Muntanyes»
«í.'Echo National», de Pari», que notre miserable élite InteUectuelle, le avoir quelque idée, li sufflt de teui- belte de la rubiscolada.
d'F.n Marairall i la de «Un eixem d'a- fundà Georges Ciemencan i dirigeix
Ta sabé on n'«n. nos aus ' n TerUeter l'Anlhologie des poetes catalans
belles». d'En Josep SebasSià Por», M. André Tardieux. escriu en son pur poète eatalan du Roussülon tran- contemporalns depuis 185S, que M. ra d'Oc. fa eabe s ò que-ns demóra
çais, provinc^ oü langue et Utlérature Schneeberger vient de pubUer fchez & har. Letzempie dos Catalans queffnt-les precedir de les Unies se- numero de! 5 <le setembre:
catalanes .se sont conservées: J. S.
gitents;
"Une des collections publiees par Pons, dont M. A. Schneeberger pu- J. Povolozkj-; dans la «CoUectlon des ns aaraja •
'M. A. Schnei»barcer qui a rèuni rédlieur J. Povolozky est ceUe des
Grandes Anlholúgles.»
nne fort remarquable Anthologie des Orandes Anthologies, à l'elahorailon bUe trots poèmes. et qui fut pour
Plus cinquantè poetes y sont remoi
un
exoellent
initiaieur.
Si
blen
Una llunyana literatura
POMes Cata!an« ""ontemporalns de - d? laípieUí prísldc M. Alexandre Mer
par une centaine de poèmes
pilis IKï-t. a placé en l«io de sop re cerau. Dans celie coUocüon, vient de que ces noms ceJèbrcs, Jacques 1 le presentés
de notices blographi5ïota aíjuest títol, el diari «Evening
cieil une fort PubslaDllellp Btà : paraltrc l'ÀntSolòffie des poètes ca- conqurrant. Raymond LuUc. Ray- accompagnés
et bibliographiques, claires et Post» de Nova York dedica un parell
í-ur les origines de la langue cata- talans contciuporalns dépuls 18M. par raond Miinianer, Jacint Verdaguer, ques
d'articles a Catalunya, que comenladmirable poète Mar^gaU et tant substanci-Uef.
Une — <TIU exislait déjà vers 1c nau
M. .\lberi Schneeberger. Un essal sur
cen així:
MÏ·me àiècle. mais resta longtemps les origines et «ur la renaissance de d'auires, ne m'étaient. pas inconnus.
«En terres com les nostres, 1 com
Molts d'altres periòdics parisencs
íans iUé èüWVSe — et snr les du Itf litieraMire catalane précède 3e L'Anüiologle en eUe-méme est moder« nos jours. Les s'han ocupat de l'Antologia de M
Anglaterra i Franea. en les -qual»
formalisme des poètes MayorflnAtné. choix des poèmos. U apporle dani ne et s'étend de
apporierent au romantisme des de- cellc questlon peu connue en Fran Poèmes que j'ai préféré? ont pour au- Schneeberger. com són «Le Petit l'èxit literari és iuijat Ilargaincni per
vanciere les correctlfs dfls ít l'influen ce d'intéressantes clartée. tant sur teur: Joan Alcover. Guerau de Lio»í. Bleu». «La Belle France». «La Petita aclamació, per l'elecció dels Uibtes
fo »le là renal ssance angiaise et des la langue que sur TévolnfiOn poétt- Victor Calalà. J. Folguera. J. M. lUiwtrauon». •Revoe Mondiale», «Mer- preferits 1 per la traducció en Ucndllfírants symbollsmes francais. T' que de cetle race parttcnlière, si dlf Guasch. J. Malagarriga. le gran poèie cnre de France». etc. En aquesta (tor- gües estrangeres, és difícil convènr est pas Josqti'aux écolss post-svm féreaté de la race casltllane. C'est MaragaU don l'·Ode » E»pagii«' est rera revista, M. Camüle Pltollet re- cer ei pdbïíc que on art t una l i boüs'es. le ftittirisme. le cnblsm», le d abord la (loraison du Xe au XV • superbe, M. S. OUver. A. Mestre,-. Eu- marca la importància del llibre, 1 teratura vigoroïes ban florit en una
timultanéisme. le synchnmiFme, et siècle, avec Uaymond Ltíllc et Ray gèae d'Ors, J. Perez-Jorba, J. S- Pons. promet ocupar·se'n detingudament, contrada d'Euiopa Sense el més perpftfne V'iltraTsme castiUan. dor- II mond Muntaner. U faut enstiife ar doht l'accent mèlodieusement pyré fant^jJ l'honor que es mereix, en una rit esttmui d'renllà de rhonUfó».
nr se trotive dans Irs oeuvres le?. nver au XIX siècle, au romantlsme, nécn representa 1c Roussillon fraxi- de les seves cròniques especialment Pocs anglesos Uegelxen el Galés;
tampoc, els italians el Sicilià; poc.
plus récente.= de la poéslc catalsne au révéU des étudea històriques, au çals, L. Rlber. 3. M. dc Sagarra, C. dedicades a les Uetres catalanes.
més gran és el nombre d'espanyols
V.- l'aces les plus é'.-idcnies et les goüt du folkore. pout que la tradn- Soldevila, B. \ Inycs, et J. Salvat Paque llegeixen el Catalè Intensament
plus precises. 1 ^ «-hoix abondant de tion Uitéiaire cauilane 6e renoue. C'est passeit dont l'accent est trés prochc
M. \. Schneeberger parait judicieiix alors la rènalssancc, qui va de 1853 dr notre dernlère sensibilité poéti- L'etzcrnple dos Catalans dedieats a les pr&ples costums 1 a
la pròpia t a r a . no obetant, ràpid*,
II montre le caracière particuller dc à nos jours. ct compte des hommes que.»
Ismael Girard. escriu en el darrer a copsar les idees socials i indus.•heque atitenr. tont en laissant prf1- romme !? drnmatnrce Anpe! Gnintetuimero do «Lo Gal Saber-, revista de trials més modernes, ei poble de Cadominer dans l'esprtt du lecteur le 1 ra. et !e poete Jacint Verguer, parJ. B. Severac, que escriu el fo- r*Escola Occitana» de Tolosa, un no falunya és generalmrtt*. Reconegut
raraclère de la race. Les traductions mi les inií iatcurs ct comme les Bar
donnent l'impresslon de la fldíltte et cetonais Joan 'Marngall el. [Eugène lletó blbllogíaflc de .La Populaire». tablc article, escrit en dialecte del com el més enèrgic de la Península
de l'exactitude Ilttérale: elles s'é!*-- d'Ors, qui, et face ses origines, c'est- de Paris, en dedicà un si llibre de Grrs. prc-vniant als occitans 'L'e'- ibera. EanBunUaM pw Vtun forraoM. Schneeberger reproduint frag- zemplp dos Catalans».
eos i aspres paisatges, fan I^ir proveut mèmc Jusqti'à unc certaiiií1 an
à-dlre depuls le douziòme slN:le, qui
blanca de euggesiion qui reproduït nous founait les premier document ments de Josep Carner, BoOU 1 Matas.
•Diens l'islorl de las respelidas Da- pis I anUga Uengua i no es preocu
làme mèrne des oeovres tradmtes. j écri- en eatalan; 1c serment par le Plàcid Vidal, Pérez Jorba, Cristòfor cionaus la lenga, clau de tot, que tor- per gaire de les revistes critiques
On aimerait pourtam qil'nn choix des 1 quel le comte du Bas-Paüars, Plerre- de Domènec 1 MUIàí Baurell- Aqu*wls na gisclar de la hont Jo terraire po- de Londres. Paris. Madrid 1 Nova
mots plus précis ail été fait et qu'un I Rayraond et ses barons s'engageaient íragments anaven precedií.s dels deroza, ones empozoada de l'auja- York».
tertóln 'nombre de fftchenx sol - It j à ohserver palx et trève de Dieu, im- paràgrafs que copiem i en els quals mi dos terralruxns. Que la cau tormes aient été évités Les mèraes er- I posée par Salnt-Ot. évèque d'Urgell. es parla dW nou esperit que abranda nar har gisi-Jar Unda e blora. Taus
reurs. peut etre mètne ageravAes. se 1 Le plus ancien troubadour est Beren- tota la terra catalana:
qu'an l'aunor auberhauta de la rerdrouvent dans les notices. pourtant guer de Palazol. qui vécut de 11S5
«La lortunc du eatalan ressemble à biscoiar, qu'es soni:a bezon de la har
Recomanem • les entltatt I als
si bieu concues. neltaa et concises, à 1170. et bientfít Raymond Lullc cec des autres langues d'oc. Elle retronir, mal de la despoberar. mai
particulars que tenen a bé tram»
pleines el dooumentées. En resumé vierM donner à son pays d'orlgine un est briliante au moyen-àge. languis- dc la rande neta. La lenga qu'es
ce llvre étatt ntlle. D «era à sa pla- rayonnemen' magnlBqne. Depuis lors, sante du XV siècle au milleu du XIX; armonla, la lenga qu'es lels.
tra'nt articles o neus aupllcedes.
ca dans la blbliothèque des lettrés la langue catalane se développe et de noveau briliante à l'epoque conTa d'aquera obra los catalans que
•a necessitat absoluta (sense la
soucieux de poésie en général et dé- s'afflrme solt en prose. solt en vers. temporalne.
son pasats mestres. Carner, poeta soqual na ens Sa possible ter>iM
blreux de connaltre toutes les ma- avec Raymond Montaner. Aurias
biran, qu'es un d'aqueres mestres. «La
rí fest.'ii ions du tr^tiio humaln l.i March el. vers le milleu du «pitniièel menor eas) d'avalar deguoa.
»An XUI siècle, gràce anx con- seva poesia no es ja sols una obra
culte de la beauif, le sens dc la me slècle, elle exerce son Influence quétes de Jacques 1. d'Aragon. qui d'emoció personal, sinó tot un movement els eriginals amb un • »
1 étend son domaine de MontpcUicr jua- menl literari.»
•all a una firma
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Convents estiguessin en poblat a
prec de l'esmentada abadessa s'esta
bliren a Vallbona de les Monges algunes famílies del desaparegut'poble
de Montesquiu. Vallbona, éa. doncs,
un dels pobles més moderns de Ca
talunya. Només M 359 anys d'aziEtòn
cl ací a.
El Monestir és notable per sa gloriosa tradició religiosa i per les ben traçades línies de l'estil arquitectònic
Ha tingut en son si. durant el temps
medieval les més il·lustre* dames
de la noblesa catalana
Quant a l'ed'.fici. a cop d'ull es
comprèn que és una obra el període
constructiu, de la qual. ha «atat oentenart. La portalada de l'església ea
d'estil romànic, amb nn calent artístic remarcable. Les Voltes del temple,
els finestrals i el cloquer són d'estil
gòtic pur, delitant l'excursionista la
elegància i la pr morosa execució de
Durs línies. Es comprèn que l'eeglesla
fou començada en acabar-se el període romànic, i que l'obra fou construïda durant el període de transacció dc
l'estil romànic al gòtic. El cloquer és
de forma octogonal regular pujat sobre ia volta de l'església Es l'ünic
«xemplar dintre del seu ordre, completament acabat, que existeix a Catalunya.

L'església té en el presbiteri dos
sepulcres que guarden les reials despulles de donya Violant d'Hongria,
segona esposa del nostre gran rei
don Jaume I , el Conqueridor, i les
de la princesa donya Sanxa. Es també notable una sepultura gòtica, primorosament esculpida situada en U
part dreta de l'altar del Roser, en la
qual s'hi guarden les cendres de don
Ramon Alemany de Toralla 1 sa esposa
L'església, com moltes obres «Tart.
ha sofert les conseqüències del nostre període decadent del segle XVir.
Van tenir la mala pensada d'emblanquinar Interiorment el temple. El mateix passà amb la zamosa església
raoruna de Ciurana. La gent del mal
gust tenia una veritable obsessió en
l'emblanquinat Col-locaren l'orgue a
la part central de l'església, separant
el dic r de les monges 1 fidels amb
1
paret i una reixa llisa de ferro. Això fa perdre tota la visualitat que
tindria el temple, si el chor sols estigués separat dels fidels, mitjançant
una reixa de ferro forjat 1 l'orgue
fos emplaçat a l'extrem del cloquer.

S'ha aconseguit restablir llnterior
del temple, pr ncipalment en el seu
creuer, a la senzilla majestat de la
forma primitiva, treient-ne a íora els
S'ha desfet la cúpula del cloquer 1 dos retaules postissos colocats a les
s'ha pogut observar la traça Impon- pilastres de l'arc torni del presbiteri,
derable dels nostres avantpaesnt« en unes re.vaB barroques de fusta. A
l'art de la construcci6. Ells no dis- I entr-ui' " les capflles profur.Jea
posaven de ciments ni de portlamls i un!•. v^y* iie guix MC existent en la
amb què poguessin relligar els maie part esguerra del creuer, que ha delrials, però sabien suplir-los hàbil- xat al descobert la paret mestra de
ment per mitjà del plom fos, que l'església, 1 al bell mig un esveittssim
posaven en mig de dues pedres, finestral gòtic de % per 8 pams de
en les quals havien fet dos buits que llum

L E D A . — Relleu per Manolo Hugué
L'escultor Manolo

Els seus retrats és caracteritzen 1
valoren a més a més. per l'acuïtat i
precisió de llur psicologia
Un escoL.asta. el poeta occità de
•L'Age d'or». En Marc Lafargtw. ha
escrit darrerament a propòsit del nostre escultor.
«Es un perfecte realista que estudia
l'home les simplificacions del qual
res tenen de preconcebeut. Elles ixen
d'una reflexió sempre activa 1 renovada. La seva obra, que no és pas
gaire abundosa, és l'obra d'un escultor i un psicòleg, d'un observador
profund qui coneixia l'boroe i cida
home.

Manuel HURUÍ—conegut en el món
internacicinal de Tan, pel seu nom
diminutiu casleltenitzat — és. sens
dubte, una <le les personalitats estètiques més curioses de la nostra època.
No és aquest el lloc ni el moment
per a descabdellar — per més temptador que sia — la biografia singular
d"aquest artista, fill fle pare espanyol
i de mare oaialnna, crlai a Barcelona
i readaptiú espiritualment a Parts;
d'im fons. jiCTò. casteUaníssim, Integrat per una, dlriem-ne. doble aport&cíO de Lazarillo de Tormes 1 (excuseu el veïnatge}, de Fra Lluis de
León. alhora.
Comentarem avui només alguns aspectes o al·lusions referents al seu
ari.
En Manolo viu I treballa actualment
a la fronterera vila de Ceret, on sojorna aureolai d'un indiscutible orev
tlgl de cnp d'esiola. Un cap d'escola,
tanmateix, sense deixebles d'rectes i
naturalment reconeguts.
Car el seu niestralge. més que la indicacld concreta o d'imposició exclusiva, és d'aventurada 1 lliure suggestió
L'art d'-En Manolo és inlradiirble. I
és inimil-able. "Porta un segell tan personallssimi Es tan contradictori! Apar
tan rublert d'excentricitat!.... En una
paraula, resulta el pedagog estètic ;
més dlsclpt'nador i examplar qup
hom pugui imagloatse, i . per tant.
cl més Inaprofllable dels mestres.
Indlvlduaiisla flns a l'exageració.
F.n Mnnolo. des dols seus COHHMH.·O.-.
es Ircs.sà u n viarany propi on l i i acarrers totoh les. seves finalitats í
els seus deíectes. sense i n t c i T e n c i ó 1
absorbent de cap de les teories 0 1
trucs dels cenacles a la moda, els
En (Manoln és un gòtic partenonic
prludpiíls representants deis q u a i s . — gosaríem dir.
altrament, ell ba conegut : sovintejat
Fa deu 0 dotze anys que assenyasempre amb lanl tl'lnierès com d'iro- luvein les aparlències egípcies i , més
nia pintmesia.
que egípcies caldees de ocries testes.
Çc primer ;<iitiivt. rescultura d'En — les millors, sense dubio — fa-sonaManolo, a través do les imperfeTlons j des per l'artisla.
i laoÍi>lgs primlrers «s nuínilesin -- | Mants fraKinenls ibèrics primitius
enrom tpie només sia en hreu Wgfilt- •póden inmtn'', nierir-nns qualques repcçoicip
au·l· ri s n i distintiu íona- semblaiH'·.s i prec-Adenls l ' Ipi'liirs....
tnental pcruianeut: el realisme e&Uliu
IOSSP iuai* JUNOX
2au

TESTA.—Pei M. Hugué

El monestir de Vallbona
de les Monges
Es d'aplaudir l'actuació de la Mancomunitat, govern Incipient de Cawlunya. en tots els ca res culturals.
Els UegidorE de Is Crònica de la
Mrmcomunitat estem prou assabentats de la cura amb què atén l'ensenyament tècnic; com es treballa a la
Lniví-rsitat Industrial, ais laboratoris,
a les Escoles d'Arts I Oficis, a les
Escoles d'Ensenyament Agrícola; en
una paraula: en totes les manifestacions dej saber humà. forjant les generacions de resdevei.·'dor en el gr»sol de la ciència i de l'art: com fumen
in la creació de biblioteques populars,
com recull els tresors artístics que te
a l'abiïst on els Museus de la nostra
terra Això és per a nosaltres una esperança afalagadora- Veiem palesament eí despertar d'un poble, el des
velllamenl de l'anima catalana, lant
rte temps adormrda. que mira fil a
fit l'esdev'en.dor serenament i confiada
\ Vallíiona de les Monge*, oom
anteriorment, a Cervelló i en altres
indrets de Catalunya, la Mancomuni
tal un v M que anava a desaparèixer
deflniíivatiicul una obra artística: ei
cloquer del' Moimsllr de les Religioses Bemardes.
De seguida ha enyTàl l'intel-ligent
arquitecte tl'ui Joan Rubió i ris experts operaris especialitzats en aqueixos treballs'. En Llúcia Navarro. 4osep
Duran 1 Manuel Julià, dc la oasq
consirucíoça Riba» i Pradell, de Bnreclona, per a evitar la desaparició
d'aquesta joia de la Segarra
Kl Monestir data de l'any 1175. Es
molt mos untir qno el poble de Vallbona de le-- .Vfonges. Segons un treball històric de Mo^on Kamon Bergadà, entre els anys 1.TH3-I576, essent
abadessa 'li 1 Conveni de ValUioria de
Ififi M.nices. N'Esrolnnut Piquer. 1 om
H'iil.'ntani una ordre donada en ei
1 m . ili rjf Irenio. en la sessió V M .
l<er ia ixuai M deposava qua tou el^

Campanar del Monestir de Vallbona ae les Monges
' coincidien amb exactitud l que e»lav'en en comunicació amb la part
externa per m'.tjà d'una petita canal,
per on introduïen el plom fos.
A l'interior del cloquer hl havia
dues fermes columnes de pedra que
sosteulen una grossa campana. Tretes les dites columnes, les quals seran
reemplaçades per soports de ferro, i
desfeta la cúpula, se l i ha tret mes
de trenta tones de pes, oferint, quan
estiguí tot refet, la mateixa visualitat
: externa d'abans. S'han foradat els
' vuit contraforts del cimborí-cloquer.
que ha quedat lligat per un enginyós
tirant de ferro, idea de l'arquitecte
senyor Rubió, Impedint així que aqueixa belllssima obra d'art pugui desplo:
mar-se.

La teoria de l'art
i els artistes
I N G R E S

IV
Hom em retreu el meu «xelusrvtsme i la meva injusticia per tot
«llò que no pertany a l'antiguitat
o a ftatàat
fanmateix no m'Cítie mal de reconèixer 1 d'apreciar com ells e.s mereixen, túo peutó mesa--, flamenca

1

Seria d'aplaudtr que els creients
que tenen bens de fortuna ajudàasm
amb donatius per a portar a tarme la
' petita reforma Indicada en l'Interior
del temple, canviant a l'ensems la vidriera dels finestrals, molt deteriorada. Així donaríem a l'església del
nostre Monestir tot l'aire de una petita catedral, 1 la Mancomunitat veuria joiosa que els catalans sabem estimular i completar degudament llur
meritori treball de restauració artística
AUTO.VI JOVE I VERGES
Vallbona de Ics Menges, octubre de
1922.
i holandesos, els quals han sabut expressar n meravella Uur ventat particular, interpretant admirablement
la natura que se'ls oferia a llur esguard.
No: jo no sóc exclusiu; millor ditjo no sóc exclusiu sinó contra alio
que és fals

• *•
Sóc del meu país. certament sóc
de la Gàl-lia. però, no pas espinlual
descendent d'aquells bàrbars que saquejaren Roma i que volgueren ablctnar Delfo*Emara en resten entre nosaltres
d'aquells bàrbars anfoLüts-
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EI seu espòs Josep Vendrell Sala, fills Mercè, Carme, Andreu i Jacint, filis polítics Antoni Mané i Enric Palau, néts, germà Jacint Serra i Bohigas, germans polítics, nebots, cosins i parents tots, i les raons socials M a n u f a c t u r a s T e x t i l e s B a l e t V e n d r e l l , S . A . , E .
P a l a u & O o . í A . M a n é J a n é S u o e s o r e s d e B a d i a & M a & é , en assabentar de tan sensft^te pèrdua els amteS i coneguts,
els preguen un cristià record per a l'ànima de la finada i se serveixin assistir demà, diumenge, dia 10, a les onze, per acompanyar el cadàver
des de la casa mortuòria, Passeig de Gràcia, 85, a la parròquia! esg ésia de la Concepció i de l'església a sa darrera estada, Cementiri del Sud Oest

No

es

Js no destrueixen ara res a ma xi allà ou no és possible uvençar
tnada, evidentment. Aquests peUis sinó u lorça de coratge, dVxperlènd'avui en dia, amb llurs or- cia l de rèQgxló.
jlls minsos i el desordre de les
furè mesquines idees, concentren,
erO, llurs esforços contra el llur pr»>|>i pafs maldant per a despossetr-lu
Els antics eren, sobret'it, superiors
l'art veritable, del qual minen les L· iiusalirn, perquè la lluí manera
krrei- més vitals, a la falsó dels ter- de veur* era tan sensata com potent,
•Ites, fent uerradina del moll de la tan bella com sincera
usta, flns que vingui a raure en
Aquest principi no l oblldarea mai;
ferrer convertit en un munt de pols. l'aplicaven eu tot; s« n'havien fet una
Es per això que Jo puc semblar constant habitud i en n-lacló amb
lur i rigorós envers certs esper.ts, iotes les coses.
[•or a grans mals, grans remeis.
Alxl és com admirem, tint en els
Altrament ]o crec ésser Just amb llurs més inítms detalls les ruïnes
es meves fermes opinions al servei de Uur art i de Hur Indústria.
^empru de l'amor de l'art pur, amor
Les belles Unies de bou nombre
lue ningú, goso a creure, ha <le po d efalànces i terres-cuit^s. que ells
en dubte.
havien de menysprear gairebé, nosTant se val que hom em trobi sln- altres les apreciem 1 les admirem,
gular, intolerant, àdhuc extravagant. encara.
-L,

Ohl els mals coneixedors, Obi els
iaia artistes! Com si fossin diables eixlts de soterra, ells ho trasbalsen tot, ho
knderroquen tol i flns i lot, regnen
pn Instant.
Nosaltres, pero, servant la nostra
fe Irreductible, som i serem sempre
ioralmeni mes furts que ells.

Fins a la data, la temença de l'obiniú uo m'ha fet pas mai donar un
pas enrera; car, per ml, representa
punt d'honor el restar fidel a les
aeves antigues conviccions, convícluns que no he d'abandonar mai,
aenys encara a la darrera hora.

Per a ésser un bon crític del gran
i n l del gran estil, cal estar dotat
Bel mateix gust depurat que ha aclarit l'artista i que ha inspirat la conlecció de la seva obra-

El dubte mateix esdevé un blasme
relació amb les meraveües dels
aties.
Pretendre passar-se de l'estudi dels
antics 1 dels clàssics, és foUia o és,
simplement, peresa.
L'art anti-cl&ssic, bo 1 suposant que
se'l pugui anomenar un art, no és
•iinó un art de peresosos.
Es la doctrina d'aquells que volen
produir sense haver treballat, sen|se haver après res; és on art sense
l'e i sense disciplina que s'aventu|ra privat de Uum dins les tenebres 1
iqne demana a l'atzar que el conduei-

Es aquesta forma de concepció i
de creació la «JUB havem dc reconquerir.
El Sis s'es romput; un Instunt fou
renuat ddurant la renaixenNa de les
arts u Dàlia; peri nous segles de bar
bíirle l'hon trencat de nou; convé renuar-lo una volta encara.
Conip. i TTcd. <U JUSEP MAMA JUXOY

Dels afores

Sant Andreu

convida

particularment

estaven esplèndidament exhornats i
• nllnmenais, fent ressaltar les itak-s '
la gentilesa de K-s Uauiisel-le.s i «1
jovent de tota la barriada.
Flns demà, ooiiUnuaraii l'es ballades tfl aquesta prestigloHa ^ntltai
nacionalista, reinatant aL\l la eapvui
tada del programa de festa major.
r-Contidué publicam-se «El tlrtílc».
quinzenarl dit independent, i que el
públic acull amb indiferència. Malgrai
la bona presentació, que esdevé una
bella propaganda de rlmpresor, el
text resulta poc interesant.
—El grup d'aflcionals del Centre
Català, coop^rani-hl el valuüs element
qui és el senyor Juez del Casal Fa.niliar, tè en estudi «Les humils violetes» d'en Victorià Vives. Hi ha força
interès per veure-la
- Hom comenta amb entnsMasme, el
nombre crescut de nous socis que va
aplegant a Horta. L'Associació Hrolectora de la Ensenyança Catalana.
—També és força encoratjador veure l'estol de socis i noies que assisteixen a les classes de llengua catalana que paga el Centre Català d'Hurla i -Santa Eulàlia
-La companyia d«-l notable afleionat en Pere Casals, ha representat al
FoiiH-nt «La Bona Gent. d'en Ruslfiol.
Llàstima que l'actuació d'aquesta i al.
tres companyies que passen per el
Foment, no representin sempre català. No res menys, d'un quan temps
ençà, sovintegen en els cartells llurs
més títols de comèdies castellanes que
catalanes. — H. de V.

L a Bordeta

De la testa major
La festa major d'aquesta barriada
transcorregué en mig de la més ex
Festes que se celebraran amb motraurdínària animació. Totes les so tiu de la Inauguració de la Joventut
cietats celebraren amb gran esplendol Nou Esclat, de les Escoles Catalanes,
els actes que tenien anunciats. La el dia 10 de desembre de 1922:
placidesa del temps contribuí al lluïAvui, a les deu de! matí, inaugument de les festes, sobretot les de ca- ral de la Secció d'Esports. Gran parràcter popular qut havien sigut orga- ilt de futbol, disputant-se una formonitzades par l'Ajuntament. El concert sa copa donatu del nostre amic,
per la Banda Municipal a la Plaça e) pii'bldent del C R. Bordeta, En
d'Orfila constituí el més gros dels losep Cuyàs, penya Asplt contra Joèxits.
ventut Nou Esclat (primers equips),
D'entre les societats de la barriada arbitrant el partit el notable Jugador
mereix especial menció el Centre Po- de la Unió Esportiva de Sans, En
pular Catalanista. La representació d» Laandre Solà, i actuant de •lineis·
>Lo Publlt» que tingué lloc la nit mens» els senyors Pelaó i Moltó.
del dijous amb la col-laboreció del
A les cinc de la tarda, gran audipopular actor En Lleó Odena, assoli ció de sardanes, a càrrec de la coun veritable triomf. Les sardanes i eh bla Els Montgrins. de Torroella de
balls celebrats els divendres, dissabte Montgrí.
l diumenge, seran recordats tota la
Per a Infondre l'esttnació a les
vida per la gernació que els presen- escoles 1 a Catalunya, es donaran
cià; sobretot els del diumenge, durant unes conferències, a càrrec de proels quals era materialment impossi- pagadors de la cultura pàtria.
ble donar un pas pels salons de la
Dijous ,dla 14. a dos quarts de deu
casa. Tal era l'aglomeració de concu
rr^ncla, que la sumptuosa escala d-f de la vetlla. Primera conferència
entrada era una riuada de gent qu-s per En Lluís Bertran 1 Pijoan, dispujava i baixava contínuament, per sertant «Catalunya davant el món 1
no trobar on enqulbir-se. Els salons les Escoles Catalanes».
Aquesta conferència serà amb pro-

jeccions, dirigides pel soci En Jacint
Nuhiula.
Dijuiib, dia 21, a dus quarts de deu
Aè la Willa. Segon» conferència^ a
càrrec d'En J Venluru 1 Gussol. 'teniu: «Les Escoles i la familla».
Dijous, dia i de gener de 1923, a
dos quarta de deii de la vetlla Tercera .'onferència, p*r l'assessor tècnic de l'Associació ff^otectora üe
l'K/ittenyonça Catalana, En Pau Romeva. Tema: «Ço que hau U'ijsser les
Escoles Calalanes».
Escoles Catalans».

Els Pomells de Joventut
Nous Pomells de Joventut
751. Bones amigues, de Sant Feliu
de Llobregat (senyoretes),
Tó2. Comtessa Margarida, d« Balaguer (aehyòrews).
753. 11 de setembre de 171-1, d*
Batceloiiu, S G. (senyoretes).
751. Roser, de iBarcolona, Santa
Kulalia de Vilapisciua, Horta fsenyoretes).
735. Orqufdees llobregatanes. de
Sant Joan Despí (joves).
756. Caputxetes balaguerines. de
Balaguer (senyoretes).
757. Dels Sagrats Cors de Jesús 1
de Maria, de Barcelona (senyoretes).
758. Poncelles roquetenques. de Roquetes fsenyoretes).
759. Santa Maria de Manlleu, de
Munlleu.
760. Sant Jordi Compatró, de Montblatich (senyoretes).
763. Puresa del Cel, de Constantí
(senyoretes).
7G3. Joan DaUa, de Barcelona, Clot
(Joves).
764. Estol de Santa Calamanda. de
Calaf (senyoretes).
765. Poncelletes de Críst. de ManIJcu.
766. Petits cors d'or, de Barcelona,
Sans (nenes).
767. Flors del Llobregat, d« Cornellà del Llobregat (Joves).
768- Damisel·les del Baix Empordà, de Palafrugell (senyoretes)."
7G9. Clavells i violetes, do Palafrugell (senyoretes).
770. Llum nova, de Palafrugell
(senyoretes).
771. L'Escó, d» Barcelona (joves).
772. Ovelletes de la Verge de Castellet, de Sant Vicens de CasteUet
(senyoretes).
773. Fruiterar de bones obres, de
Sant Vicens de Castellet (senyoretes),
774. Cors Jovenívols, de Barcelona,
Hostafranchs (joves).
775. Verge de la Font Calda, de
Barcelona (mlxte).

Els Pomells de Joventut Chor d'or.
Ro.-er Florit i Fe. Esperança i Caritat celebraran el vinent diumenge
una visita de caràcter piadós a l'ASll
de Sant Joan .le Déu. de les Cons.
| Per a dtstrKure els sisilats executaran una vctllaJa, amb recital d'algunes poesies. í representació d'una
obreta teatral, començant Tacte a les
ties en punt de la turda.
Els PonwUs organitzadors es complauen a convidar a ia dita visita
tots els pouiellistes que lú pugOiQ
asiUtir. I alxi, ensems que cofWiibal·
ran a donar lluiinent a J'acte, donaran una prova més del p r o B e l - l i t l s m a
que anima els pouiellistes en general.
En representació del Directori dels
Pomells hi asilstiri mossèn Delfí Tuset
iDesItjant eüs iponuflls de Joventut
d'Igaaiada acompanyar f ^ solemne itcie de la Prlmiera (CCJIIUÍII'Ó a
itria novella garcnaneta, ponceilla
suaira iflor-ída en el Jairdi poantSIU-ui.
cateq-uwzada .•mu.rc·sivc'.amef!i '.ntr los
'bones duinisel-les Igualadlries que
. •••!^'itunxem l'actiu P. tLa Salve J la
Sar.Iana- 1 \<Jeni ablu.·ra íx«mí<itoiar
el íorinO- acte del mati umó una selecta w'ilada a la tarda, dedicada a
la nava cotobregaiita, han OBVfanHzal per a dt»uià els següents actes:
A le» vull del ni au. soleinnial nüssa
ds Comunió genorjil a Tesgíésla de
FF. Caputxins. En aepaesta missa relirà per primera vegada a Jesús Sagrameatat la nena Maigda Poà i Filó.
apadrinada pel iP. «La Salve i .a Sardana» % acompanyada pels reslauts
Pomalls de la ciutat. Celebrarà la
missa l dirà la plàtica de Comunió
el R. P. Zacairtes de Llorens, conseller de l'esmentat PomelL S'acaibartt
amb el besanians a la celestial òonse·
llera dels Pomalls de Jovenlml de Cataiuuya la Verge del Monlseïrat, i el
cant dal «Virolay».
Ai íes duc de la tarda, selecta vetllada al saló-leatre del Ceniire Catí»llc d'Obrers.

TAQUIGRAF1A
* CATALANA
DS

J . ELÍAS J U B E R T
El millor llibre de taqulgrafla
De venda en totes les llibrerie»
ien la nostra Administració

b Att£UOfi

P i g . Tíi. — Dissabte, g de desembre de 1922

LES T E R R E S C A T A L A N E S
TARRAGONA
(Conferència de les 9 de la nit)
L'ACTUALITAT POUTlC\
La prsmsa local s"ocupa de la darrera crisi fulminant i de les causes
que la provocaren.
Comenta l'incident Catnbó-Clerva. 1
iitiatiirnement elogia la conducta de)
• leader- nacionalista, condemnant la
pOUtica de^l'exmlnistre de la Guerra.
El periòdic «Tarragona» diu, a
propòsit d'això:
«El discurs d'En Clerva, políticament t-i via suïcidi. En Cierva. acu•iat. alsccant-se per acusar, és un
cas patològic d'orgull 1 d* clnisrne».
O'ESPORT
Al camj. d'esport del oarní de l'Angel han jugat avui on partit el segun «qulp del Gimnàstic local i el
Vilanova F. C.
Ha guanyat el dit equip del Gimnàstic per M gols a 1.
TF.ATRE CATALÀ
Anit passada la companyia de N'August Barbosa ha representat, al teatr<i Principal on actua, el drama d'En
Guimerà «Terra Baixa».
Ha constituït un gran èxit
ALTRES NOVES
Al Coliseu Mundial hl actua el famós
frfRisIcnnlsta Leopoldo Frégoll.
—El cine Moderft l el de FAteneu es
fan la competència en la projecció
de pel·lícules i exhibició ^'atraccions.
—Es troba greument malolt el rector de la parn'^inía de Sant Joan,
Rml Or. £11 Jauine Valls.
—La - Gaceta» d'aliir publica una dls
poslcií, conoeditit a rAjuntainent de
Montblarch el fíactament de «il-lufltríssim».

Pla
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NAVAS, — Amb uha nodrida concurrència s'ha celebrat n l'Ateneu
Natassèfíç la tercera conferència del
eicle eh qu? ve obseqttlant-nos la
Secció Cultural de la Mancomunitat
de Catalunya.
La dita eoníerència va anar 0 càrlic- ,tel pnblkista En Franrest* Manlçíi. veiiam soibre cCultura cívica,
tasrmobles socials i estrabisme» morats».
A les tres de la tarda en punt, va
començar la dita conferència, lent
la presentació del conferenciant el
doctor tíardeta, que, en breus paraules, plent-s <je le. « p l l c a al fi que
portava la dita conferència, cedint a
Tacte la paraula al senyor conferenciant.
El senyor Manich va començar
fent comparacions de la diferència
que hi ha entre els pobles cultes i
els que van a remolc per a viure
noblexnebt i honestament.
Continuà erplicant. enginyosament,
••Is eiv-cte* -it l'odi, deraoslrant els
mals Immensos que ha fet. i fa, a la
humanitat, «n uo saber-se apartar
ri aquesta abominable passió.
Explicà difereoM casos d'indivM w
que. per odi a tuta cosa creada, bavien llançat 0 la via pública olguti
d'ag;ueSts artefactes intrmals anomenats ibombe1»», 1 havent perdut Ja noció de la dignitat i consciència, n l
tuenys s'havien recordat que alia
on explotaria aquell «odi feréstec»,
podia molt bè maler el pare, l'esposa; germà, etc.
Acceptà sols un lím.t per a odiar,
consistent a odiar tota cosa dolenta,
«s a dir, tot ei que s'oposi a lea llei»
de la oeturalesa.
Seguidament féu representar una
Infinitat de beliíssimes projeccions
amb oinerna. donant a cada una d eUes Ja seva explicació, censurant
fort els •tslrabüuies • moraJs^, demostrant, per 11. d'uno manera clara i concisa la necess tat que t é la
humanitat de viure, pero viure amb
d i m i t i t , viure honestament. Una bei»
BiPt.sc-uda salva d'apiaudlmenK va
Cofçiuir el seu ball parlament,
Finaltaent. el .doctor Gardeta va r«. '
sentir, donant les gràcies a tots ela
Assistents.
Seguídamem. gran part dels concijrrt-nis acompanyaren el senyor Mabicb a TesUúú. donant-Li comtat.
;

Sant Sadurní

G I R O N A
IConfertncla de u i 9 *6 de <a nfO
(EL IDLES'ER DHL JOC
La Junta de govern deis establiments
de Beneflcència, a proposta del President de la ' j'.ació doctor Riera,
ha pres l'acord de no acceptar cap
quantitat procedent del joc, per les
clrcunistàncües que (han corregut en
les óltímes quantitats repartides, i
far públ'ic l'acord de iraferèncla.
(D'ESPORT
A l'estadi de la U. D. C. ba tingut
lloc un partit d equipieirs seleccionats
de segona categoria de comarques
barcelonines 1 gironiines.

I
,

Els toM^celonls vestien mallot amb
J«8 quatre barras. i els allires de color blava.
Actuava de «xefereer» el senyar Camonera, del col-leigi dàntlipes etó
Barcelona.
El partit, tiresenciat per molia de
gent, slia des^nrotlllat ami} molla
coüiestó per ïjart de tots dos equips,
dominant-se (mútuaiment.
Els blaus han marcat el pírluner gol,
1 al cap de poca enStona els altres empataven.
En la segona pari els blaus Itan t i rat tih «freeUlc, que ha estat convertit en gol.
•Poc abonà d'acabar el partit, el «o-efèrèer» ha penat ei» blaus aaub un
«freekic», ei> ej qual, quan fou tirat,
la pilota aoú 3 tocar iles mans d'un
jugador. E l «reíereer» (ho ha uiawat
oonj a falta, 1, com és nafural. el
porter no ïia í e t cap esforç, vist que
aquell no donava 'pej vau d el gol.
Alixò tia motivat una foimWaWe
protesta, fins a ivxtrem dlhaver-lil
necessitat qu^r els guàrdies de seguretat bague-ssin de |pif<rtagir el «reíereer.
AVIO ATF.RRISSAT
— l i la (platja de (LïaifraKoh. pf&p de
PaJaíu^gaU, alerrissa abir, a t.-au>9a
d«\l -mal t e n ^ i manca dV-s-énoia,
un avió procedent d'Itàlia, adquirit
pel Govern er panyoJ.
Venia amb destinació a aqueixa capiial i «1 tripulaven ei capità don Li us
Riaào i alwes dos oficials. .

Vallès
CALDES DE MONTBUY. — La secció choral del Centre Democràtic Progressista, junt amb JPS entitats de rAgrupació Eulerpeuse dels
cbors de Clavé. cantarà demà diumenge en l'hotaenatge al músic popular amb motiu de la col·locació
de la làpida del carrer que porta
el seu nom.
—El jove Jaume Lsart Carbonell,
fili del conegut comerciant d'aquesta vila En Joan Csart Casas, s'ha
promès amb la senyoreta Lluïsa Benazet Planas, de Sitges.

BIBLIOTECA
CATALANA

*.a Sardana a la vila
La iniciativa de la Joventut Nacionalista, per a propagar la nostra
dansa nacional, ha portat un positiu
entusiasme entre el jovent de Sant
Sadumi. Eren molts e!s que anhelaven «1 momept propici per a manlftsiar llur amur a la sardana, com així
ha quedat demostrat en els assa'gs
que d àtlament s'han vingut celebrant
amb una gran concurrència i entusiasme que sota els ensenyaments del
conegut sardonisia En i . Solà. secundat per valuoses elements, han
resultat ïorça profitosos.
Dóna goig de veure el nostre Jovent, entrenant-se à puntejar la formosa dansa., fent preveure que podrem comptar amb un estol úe sardanistes, sempre que vingui l'ocasió
de poder-ne ballar.
La Comlss ó Pro-Sarüanes. veient
l'entusiasnie que arreu de la nostra
vila se seni, tingu(: a bé d'inaugurar
piiblicament les ballades amb dnes
audicions per al dia 3U de novembre,
segon dia de la festa major, al migdia i tarda, respecCvament, E i contractà a l efecte la renomenada i per
tot arreu aplaudida cobla 'Barcelona», la qual va donar a conèixer la
seva vàlua per mitjà d'un escollit
repertori.

A la sortida d'oflei es dansà la primera sardariíi a la plaça de l'Església, veient-se aquella curulla de públic freturós d'escoltar la coneguda
cobla i els mes puntejar la nostra
dansa. ACK" seguit va traslladar-se
tothom a la Plaça de la Vila, on se'n
ballaren tres. Es difícil rteserTure l'aspecte formós que ens oferia la plaÇa
des del balcó de la Casa de la Vila,
on ens trobàvem per a presenciar
aquell acte popular que sols pçj do
nar-ne nna idea direm que hi veiérem
tot Sant Sadurní congregat allí i moV
tlsslms forasters que ens lionomven
per la - festa major. L'entusrasme
creixia per looments, .les anelles de sar
danistes, cada vegada més grans,
omplien tota la plaça. Acabada aquesta audició, tolhom anhelava la, de
la tarda, per a fruir de bell nou de
lan bonic espectacle, A les tres va
començar la segona audició. La Plaça tomava a ésser atapeïda de públic. A la Casa de ja Vila tornuafeJava a la balconada la nostra, ensenya
nac onal. que lou saludada amb frenètics aplaudiments. Hl Velétetn,
com al mati tambo. el nostre batlle
1 alguns regidors que des del balcó
participaven de tari bjnií-a festa. Èa
tocaren quatre sardanes, que foren
piiutejades per nombroses anelles,
sentint tol boia la írecançu que
aquell popular acte s'acabés tan aviat
No cre em exagerar «n afirmar que
passaven de 300 sardanlslcs els qui
escampàts per la plaça dansaven al
so d^ la tenora.

Amb unanimitat es oeia que innegablement aquelles audicions de sardanes cotisCluïen Tacte niés bonic,
concorregut i celebrat de la nostra
' feíia major. La presència de nombroses i simpàtiques damisel-les sardúnistes Va fíonar una nota esctiont
en txlrem a U festa. L'èxit assolit superà molt els càlculs dçls organitzadors. 1 es diu que no seià
aquesta i última audició de- sardanes
que es farà a Sant Sadurní,
Ens cal felicitar la Joventut •Nacionalista, í molt especialment al
seu president, el qual. secundat pels
altres elements de la Comissió P r o
Sardanes, Inclaren l portaren a la
pràctica tan gala festa ajudats per
tots els estaments locals, que donaren la seva ajuda n fl de fer re«nc'tar la sardana o Sant Sadurní, després de fer quinze anys que no se'n
ballaven.
Es d'espereí que aquest entusiasme
per a ja nóstra bella dansa perdurarà,
i no creiem que sleui demanar massa
que les nostres dues entitats recreatives tinguessin a bé aajunlor en els
seus programe» de baüs alguna sardana, a fl 1 a ^fecie que el nostre jovent la pogués puntejar amb freqüència.

AM
l ES ÀTUD
IES
per

J. Roia 1 RAVENTÓS

Preu 3 69 ptes.

— Es diu que, degut a l'entusiasme demostrat pel nostre Jovent per
la festa major en ballar sardanes,
cundelx la idea de formar un Foment de la Sardana, que tlngu: cura
de propagar la formosa dansa i procurar qu» en sovintegin tes audicions.
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Defunció
Exercicis eeplrituals
Ha mort Manuel Sànchez Matamoros. ferit en els successos de Sant
La Societat de Sant Vicens de
Carles de la Ràpita.
Paül. en companyia de l'Acadèmia
La guàrdia civil ha detingut els Catòlica, V. O. Tercera l Congregació
promotors del conflicte i cerca acti- Mariana tindrà exercicis espírituuu,
vament els inductors.
sota ia direcció del jesuïta P. RaPer ordre de l'autoritat governa- mon Marta de Bolòs.
tiva ha estat clausurada la societat
Començaran el vinent d'iluns i fl.
de carrezedors 1 descarregadors de n'ran el diumenge, dia 17 dels corSant Carles.
rents.
Concurs literari
El periòdic jaumí «Vida Nova» ba
convocat un concurs literari, oferim
Pla de B a r c e l o n a
els següents premis:
SANTA COLOMA DE GRAMANET,
— Sense haver malaltejat gens nl mi100 pessetes. Al millor conte 0 hisca va morir, havent rebut els Sants torieta, p r ò p a per a ésser publicat'
Sagraments l la Benedicció Apostòlica, a l'edat de 62 anys. la virtuosa en un periòdic.
senyora Na Coloma Salvalella, vídua
60 pessetes. A la més bella prosa
de Banús (A. C S.), la qual es f ' u literària de tema lliure, o aplec de
estimar tant per totes quantes pers nes tingueren la sort de trac- petitei proses.
tar-la.
Quatre mencions honorífiques. Als
Sa vida havia estat de santa; la treballs que. fent referència als dos
seva característica fou sempre au- temes anteriors, a judici del Jurat *n
xiliar al menesterós. per això el pobre- en trucar-li Ta porta, no ten sols siguin mereixedors.
Les condlc.ons són les següents:
restava sumament agraït de 'olmolna rebuda, sl que també pel bell conI . Dels treballs que optin al prisol d'uaes dolces paraules, que eixides d'uà cor emplenat de bondat, mer premi, seran preferits aquellj
tot seguit uls llavis es manifestava. que d'entre el tema assenyalat resuLa seva mort ha estat, doncs, molt meixin un fl moral 1 educatiu.
senftda, c-sent-ne una prova els
Els treballs en Uelra clara 1 llegimolts veïns I forasters que acudiren
a l'enterrament i funerals celebrats dora, han d'ésser rigorosament inèel dimecres, a l'església parroquial. dits,
Al cap de dol h' anava el reverend
III. S'endreçaran al senyor secresenyor rector mossèn Alexandre Se- tari del Jurat qualificador, don Ragü, acompanyant als fills Andreu.
món Rlara. carrer de Mon^serrai.
Josep i Joan I fill polític Francesc,
A tots ells i a la filla Franciscà 1 número 117, Sabadell, per tot el dia 12
filles polítiques Conxita l Pilar 1 fi- del mes de gener del 1923.
llols els desitgem crisiiana resignaIV. Els treballs no rubricats, pw
ció.
taran en plec clòs el nom de l'autor
i la seva adreça, amb sobrescripe.O
No cal dir com ens alegraria que del tema.
V. Els treballs seran per un any
ïoi això aviat una realitat.
— La Joventut Naconalista de Sant de propietat literària de «Vida Nova..
Sadnriii de Nnl.i té el propòsit de
Formen el Jurat qualificador da
celebrar diferents actes de propa- Primer Concurs els senyors: Don Raganda per alguns pobles de la co- mon Miquel i Planas .president; don i
marca, a 11 de propagar l'ideal naLluís Carles Vlada í Lluch, don Occionalista pels mateixos.
— Degut a les actives gestions del tavi saltòr, dou Domènec Juncadsnostre Ajuntument. s'ha aconseguit lla. vocals, i don Ramon-Riera, sela creació a la nostra vila d'una Es- cretari.
cola Graduada,
Ens és grat donar aquesta nova
En Marian Burguéa
I-eis bcfieflcis que ens lia de reportar.
Novament aquest ceramista saba- 1
—Pel president de la nostra Jo- dellenc exhibeix el fruit del seu tns il
ventut Nacionalista, el jove En Fran- ball a la sala d'exposicions de l'A- :
cesc Montaner, ha estat sol-licilada cadèmia de Belles Arts, demostranila mà de l'encisadora i d'stingiüa nos, una vegada més. la seva enorsenyoreta Na Maria AHmon "Manent, me fecunditat i les seves activitats
filla de ia «ciutat de Sabadell.
exemplars.
Desitgem a l'enamorada parella
Es aquést cas d'En Burgués digne
moltes felicitats,
d'un ben especial esment 1 poc fre— S'estan fent gestions perquè *n qüent, sobretot tractant-se de geol
el pròxim concurs que es diu anun- que es dediquen a les aris. Recordem
ciarà la Mancomunitat de Catalunya, que no fa pas gaire temps — devi»
per a la creació de noves Bíbliote- ésser a primers d'agost passat — qu*
qaes Populars, s'gui Sant Sadurní En Burgués obria una exposició »1
una de k s vies afavorides per tant Circoi R. Federal. í ara. de nou, n'i>
important millora.
bre una altra, ben diversa i a^*
Desitgem que aquestes gestions si- obres totalment inèdites. Aquesta
guin afortunades pel gran bé que producció, doncs, d En Burgués, é*
portaria a la nostra vila la creació ço que més admirem 1 voldríem remarcar.
d un Blblioteco Popular.
I si afegim a aquest do, eí «saber
fer» tradicional d'En Burgués, no cal
dir com resulta altament interessant aquesta seva exposició d'ors,
en la qual hi ha una extesa de plau.
gerros i gerrets, rajoles, que losa
goig de contemplar. Especialment,
BIBLIOTECA
entre els plats n'h:- ha de ben remarCATALANA
cables, essent de notar un plat dibuixat per En Vila Arrurat. que i»
força bonic. Així com alguns gerrets
que continuen la fama del seu »u-

LA
' iafiela Pep
J. PONS I MASSATED

Preu a'50 pessetes.

,or·

En aquesta nova ocasió oferim
En Burgués les nostres lloances, encoratjant-lo a continuar treballant a»
la manera ardida d'ara.
De «ocietai
Ha estat demanada la mà de l *
simpàtica i distingida senyoreta N»
Mar-a Alimon Manent. pel Jov» &
Francesc Montaner Cola. fill de aani
Sadurní de Noya. i president de I»
Joventut Nacionalsta de la matel*8
vil».

LA

\ E D DE

CAXALV&Sim

Pig. 15. — Dissabte, 9 de desembre de 1 9 ^

VIDA MARÍTIMA I COMERCIAL
MERCADERIES
RADES.

AI.EMAWES

ESPE-

Pallebot espanyol «Vllle de Aspe»,
\apor espanyol «Balear», amb càr- nombre de amics, representacions de Nevaa conslrucoions
de Cartagena, amb guixes.
rega general, cap a Eivissa.
la Banca local, del Col·legi d'Agents
Permisos concedits per l'AjuntaVapor espanyol a.ullera», de GanVapor espanyol «Rey- Jnime b ,
de Canvi ï Borsa l del Mercat lliura ment:
Amb motiu d'ocabar el pròxim dia
i escal«w, amb càrrega general l amb carrega general c a p o CHrtat de de valors
Casa, carrer do la Font del Carbó.
91, el tractat comercial amb Alema dia
Mallorca.
Els dits senyors desprès de vii·liar
Casa, carrer de P a l m a
nya. s'espera arrib gran interès la 12 passatgers.
Vapor espanyol «balear». d'EMasa,
i tot el Btès notable de noatra ciutat.
. a a de tros pisos, carrer de Raarribada, abans de l'esmentada data,
, empendran de nou el viatge a Ma- bassa.
dels barcos que han de portar mer- nmb CttJ'rega general i G pa»í.nig«re.
Vapor anglès •-Ciscar». il Aiiv.rs l BANCARIS MADRIl-CNYS A BARCE- i dnd
caderie» d'aquella riaclO, a l'objei te
Casa, carrers Feliu l Oodina i Dalde pogner-le-; aforar de conformitai escales, amb càrrega general.
LONA
I
'
'
mmi.
ami» IKS tarifes de la seg«>iia columna
Casa, carrers de la Clènc a i del
Ahir al mati a'·rivaren per n passar • BORSA DE LA P R O P I E T A T 1MMOl araMH. en lloc de ia primera,
VAIXELLS DESPATX.\TS:
Treball.
uns ilies a Rarrelinia. els qnefe» n Ma { Bil.lARLV
cura passarà quan deixi d'estar en vi("íisa, enrrer de l'Aurora, S. A.
de la secd" de canvií txtran- Cotització efa terrenys, segons dades
gor dit trauat, *a perjuiiici dels co- Vapor espanyol «Santa ÇrlsUnt·, drld,
iMogalzem 1 un pis, carrers d'Ot·
gèr? del Internacionnl Banking senyor
aut·niiqu·s,
parMaulart
i
«fteiais
merciants espanyol^
amb >1 seu eciulp. • up a la mor.
Rer i Balarl.
Fulgency, el del Angto Sotfth Ameri-Pailebot espanyol «Villa de San can Bank Ltd. senyor Martínez, el
Situació l prens demanat» per meEntre els barco» qne s'esperen en
MERCAT I F I R A D E L E S BORGES
Anfonlo·,
amb
càrrega
general,
cap
breu plac. abans del dia Sú. prodel Banc l'rquljo wnyr.r Brgareche. tre quadrat:
BLAÍWES
Uranvia Diagonal, E £ . , a 79'S8 poscedents d'Alemanya, figuren els de a Eivissa.
el del Banc dl Rotnu senyor Carrera,
Pallebot espanyol «Virgen del Mont- essènt rebuts en el baixador per bon seïes.
Preus qne han regit al mercat d*
íi-iueil estat: •Rjr-c·'ona·. «Màlaga
Carrer de Buenos Ares, a lOà'Si pes- les Borges Blanques e l dia ! de dc·
•Olto Leonhardt' 1 ^Hochland'. els serrat., amb blat l sucre, cap a Masembre:
quativ
d'ijamburg; els
anglfàos llorca l Mnhó.
setes.
Pailebot espanyol «Hermo*a Bea- '
Blat blanc, de 84 a i s pessetes la
«Castelar* i <Elrano>, del mateix port
Carrer de VUlarroel, a W W pejsequanera de quatre dobles: id«m roig
| l «Is alemanys •Atlas· l «Saar., de trií», amb càrrega general cap a Ctutes.
tai de Mallotva.
Biemrn.
Carrer de fluridablunca, a Ii9'u7 de secà, <ie 20 a 27. iiienr ru!g a'ftoi?
ta, de M a 27,
pessetes.
I
Ordi, dc 14 a 14'S» pessetes la q u a r
VAIXELLS SORTITS:
Operacions realitzades
1 M de qnulra doble»,
Barcelona
H o T l m a n t del P o r t al Ala 8
Preu pagai per metre quadrat:
Vapor espanyol «Cirilo Amorós»,
1 ivnda, de l i a U'SR pesestes la
Terreny, carrer Blasco de tiaray quartern de quatre dobles..
amb càrrega general cap a ValenCentral: B a a b l a d ' S a t a d l a , *
(falda de (Mont)iiich). Escriptura del
d*.
Panls. de la u 10 pessetes la qnor17 de jul.ol de l«2. a -Ifc'aQ pe.sst!en. teva de quatre doble*. .
Vapor anglès «Cortès., amb càrreVAIXELLS ENTRATS:
Terreny, carrer dels Xiprers. Q«i | Faves, iie "» u 21 [K-sse^s la quarga general l trànsit cop a Valen
Agéncle?: N." 1: Creu Coberta. 8.
Vapor grec «Anna DlabaUs·. de Da- eia.
nardó- Escriptura del U d'octubre d* tera de quatre doble».
N.e 8: Sani Andreu, 1 «
|kar i escales, amb ceteals.
Vapor noruec «Balholm., omb càr192?. a W M pessetes
Favons, de 21 n 22 pessetes la quar
N.03: Salmerón, 111,
Vapor espanyol 'Canalejas», de tèga general, cap a València.
tera de quatre dobles.
Venda da finquee urbanes
IVulèni·ia. amb rjrrega general l 9:.
Vapjr rspanyi..! "Cabo Rocuv iititi
rinrrnfej, de 7 « 8 pessetei els '.o
V a l o r s - Cupons - Girs
Ipaswtgers.
carrega general, cap a Bdbao 1 eit esa .carrer de Saragossa. S, G quilos.
Vapor anglèd •Plnzon·. de l-iver- cales.
Escriptura del 22 d'ouubn· de 1922,
ous, de 4 a 4'2a peaseSés la dotCanvi - Banca
pool, amb carrega general.
SUOO pessetes
Vapor
espanyol
«Ampilxdanès«,
zena.
Ooleta è-^panyula •Carroen Prló*.' atub currga general cap a Rosas 1
Casa. carrer d'ArWis, Bodalona. FsCH'a d>lives. — Fntltat extra, de
Apartat de Correus; 599
• Cartagena, amb mineral.
rripiura del 25 d'octubre dr i»^:,
escales;
B :: 28 rals el quartà de 3"»i quilos;
Direcció telegràfica:
Vapor Itàlia •Buklelgh·, de Marsemil pessetes.
fl, rte tt a SB; corrent, de 2:! É g4
Vapvr espanyol .Rey Jaimc Ú ;
lla., en tríinslt.
umb l arrega general, cap a Maltú.
Casa. •.arter de Barcelona, Sarrià.
Olis de pinyola. — Groc. rte 18 a
C A T A L O N I A B A N X
Voleia espanyola «Amèlia», de CasW.por espanyol • M e r c e d e s a m b
l,s. nptura del 2ij d'octubre de 1922, 19 duros |a rarga de 115 quilos; verd,
ellO, mab garrofes.
et seu eiiip, cap a la mar.
15.000 pessetes.
' de 16 a l&

Banc de Catalunya

victòries sobre Tricki.Porcber. Nae. director de tir. E n Rafel Llopart;
sens, Teddy. Fred Mausego. LacaOle, handlcapecs. En faries Casades. E n
Valls i Verna.
Xavier Girona l E n Francesc Burès.
En la iiiatixa vetllada tindrà lloc
la . revenja CostniHp-Marcos, «I com- CÍ.LB DF. NATACIÓ «BARCELONA.
bat Amerlcano-Siijvensons i el de
Han
estat convocades les Juntes
d'ells
ererefs
manifesta
superioritat.
Víctor Fcrrand-Mannel Goüzàlez, el
F U T B O L
L'equip alemany é s de bona qualitat, vencedor '1e! i|iial disjuilarà el títol i generals, ordinària i os'iraordinfcrla.
fem guia U IIIIB tàcika excel-lenl en rte (aniplo d'Epanya del pe.-j mosca per al vinent dia IS del present mes.
in defenia dels seus dominis. Kn l'n- a « ' e n J.lufs Vall^spln.
I u | Centre Aumnomista de DepebB, K. CEOHIC-ESPANVOL
tac no es mostra tan superior. E n el
. dpiïts del Comerç i de la Indústria
(Camp de l'Espanyol)
primer temps ni els alemanys n l EI.S CAMPIONATS DE TENNIS D E L I (Rambla de Santa MOmira, 25).
Bhic, 3; Espanyol, 3
els europeus, arribaren a entusiasMON
I.'ordre. del dia de la Junta general
•io resulta gaire difícil apreciar la mar el ptibllc. mantenint-se, uns l alI ordinària, a les deu del vespre, ts
El
Comitè
executiu,
recentment
ele|ua d'un equip visitant desconegut tres, prudents l recelosoe.
,
git per a portar a tcime aquest Im- la següent:
I·I contrincant que se 11 oposa es
En el segon, es Juga omb ínès vi- portant esdevenlmei.'. eíponiu. *'lia
a) Lectura, discussió l aprovació
lueix d'una manera regular: pero vesa, veient-se les dues portes ataUi en un partit es passa, per un cades omb impetuositat, aconseguint consiltiiit cu sess.ó perHíanent, i , de l'acta de la Junta general ordl'•i-- coniendenti;. o per tots dos a In • Is aleiiianj^ el primer gol per init- ataneirti la galant oferta rebuda i naria anterior.
(egoda, del desconcert mès lameula- Ja d e n Kres, Aprofitant una passa, de l a Direcció de l'Hotel Ritz, l.a
bi Lectura pe! secretari general
uv a l'aplom i eficiència mès sorpre- •la magistral d'en Cros. marca l'Oli- !nslal-lot les seves oflclbes 1 secreta- de la Memòria corresponem a l'iilria
general
als
esplèndids
salons
d'alients, o vlce-verse, l'establir un vella el gol d'empat i poc temps des| tlm exercici.
íriterl definitiu sobre la valor dols près en Pellicer, d'un magnifle cop quest eslabUrnent. 1 ,ç) Dteciwstd i a p w a c l ó de l'Estat
bàndols en lluita, resulta gairebé im- de cap. acousepueix el de la victò0s
' letiieu'.s que composen ei de Comptes i dol Pressupost presenposslbledit
Comitè,
per
a
''ompensar
l'esçàs
ria. E l partit, en conjunt, fou anita» per la Junta Directiva.
En aquest partit, el primer temps mat, causont l'equip vistant oxcel- temps disponible per a l'organitza•d) Elecció dols socis que hagin
cio
d'aquests
campionats,
es
troben
tonstltul un triomf superb de l'equip lent impressió.
constituíts en sessió permanent, de^ d'ocupar els càrrecs de vice-preslIxec. el qual anorreà per complet toIntegraven el Phorzheim: Pdiven. dent. secretari ceneral. comptador.
ia temptativa de resistència oposada ker, Furch. Roer. Melcher. Muoller, del dimarts últim, a l'actuació del j bibliotecari i conservador.
qual seguirà l a dels sóts-Coci'tès.
pels espanyolistes.
WltzaL Krès, Weí5.sent«cher. Hoff- realitzant Ja tasca relacionada amb
I el Dlscoafló i votació de les proAquests, semblaven aturdlts davant mann. Hipp i Foveü. Europa.- Bordoi, eLs
preliminors d'aquesta
magna posicions presemadef a la Junta DiM joc magnífic del seu adversari, do- Balaciart, Vidal. Bonet, Pela^, Ar> prova.
rectiva amb cinc dies per endavant,
Kant la impressió d'impotència abso- tsus. Pellicer, Julià, Cros, Olivella 1
luta i d'un desconcert espantós. E n Alcàcer.
Ln sèrie de cónsulie^ que s'estan firmades per deu socis numeraris.
tquestes circumstàncies als txers els
rebent, així rte les Federacions aflf) Discussió i votació coetània 0
[ou fàcil aconseguir eu poc espai Oc BARCELONA (Bva.)-BADALONA L » ) iiades a la luiemacional. com dels posteriorment a les proposicions a
ips tres gols prïmorosos entrals
jugadors interessats en pendre part què fa referència i'apar.at anterior,
(Camp del Barcelona)
Iota per l'interior esquerra Vlicb, da- Barcelona, 4; Badalona, i
activo ça aquests campionats, per- de les proposicions que sorgeixin en
vanter estnjK-nd. quan no troba dometen confiar amb fonamant qoe ln dita Junta general, prèvia presa
Fou
aquest
un
partit
d'un
interès
I
pant una seriosa resistència.
la confiança que na dlposíiat en els de consideració de les rnatelxe?resultat insospitats. E s jugà molt: bé nostres tennistes ia daa Federació
En la segona part. els cspnnyolis- per uns i altres; però amb resultat
p) Preguntes 1 mocions a ln Jun|<s reaccionen d'una manera insospi- mès eficaç l'equip blau-grana. E l pri- Internniional, tindrà una pleda con· ta Dlrectfvaíogracio
en
el
ntarc
magnífic
que
ado. dominant completament i obli- mer gol l'aconseguí el Badalona do
1. ordre dol dia de la Junta genedant als txecs a mantenlr-se en cons- «penalty». empatant ol Barcelona per rAjuntament do Ban-slona ha asse· ral extraordinàrit, que se celebrarà
nynlai,
·:"·\iii\
el
Palnu
rte
ia
Indüs·
ínt defensiva. Castigat el Cechic mitjà d'en Cella I I . d'un xut Kiceliowegult. è s la segront:
^mb «pentrlty., en Monteslnos s'optin- lont. E l s altres gols foren aconse- inn del Parc, atnb l'esmentat objecte.
a) Lectura de l'acia de la Junta
el primer gol pel seu bàndol. Se- guits per Argemi, Cella II i Blanco,
Hnvirni estat elegidtf fa poc la Junzueiz otacant i dominant l'Espanyol. els del Barcelona; pen en Llinàs el ta Directiva de l'Associació de Ten· general esiraordinària anterior.
b) Lectura, discussió 1 aprovació
JüDant els txecs proves de cansa - del Badalona.
! nis de Catalunya, i. afectant la comJr..?n;. E n una entrada valenta de l'AlI posició d'aque-sta, in conslltució del de proposicions presentades.
Representaven el Barcelona: P a s - . iComií • executiu, nqücat ba quedat
l'afez oconsegitelx aquest el segon
o»o
••
- •
ÏOI. E l tercer é s obra d'en Lorédo, euaVi Llobet. Ros, Riera, Blanco ( E . ) , ! constituït en la forma segilatU:
li un xut magnífic a l'angle, impos- Boch, Vinyals, Cella I, Argemi. Celi
Praeident.
E
n
Josep
Vldal-Riboa
11 1 Ferrando, i ol Badalona: Bru,
sible de parar.
Massenet, Bau, Rodrigo 1, Riera, Go- . Güell; comissari general. £ n FronEn conjunt, el partit fou animat; mis. Benages, Rodrigo (V.), Cancella, | cesc Rodón; coml<>earÍ genera! adJnm, E n Marian Vendrell: vocai-pretn la primera part, supremacia abío- Llinàs i Aleu.
silent del Comitè de Propafandn, E n
luta dels txecs; en la segona es canCORRECL'ITA
Joan Millft; vocal-president del Cof iaren els papers l l'exerd per commitè econòmic. En Josep Mir; vocalplet l'Espanyol. L'equip txec s'allnia
president del Comilè tècnic, F n Jo- Avui. dissabte, as farà al teatre
Kaliba, Paulin 11, Holas, LarA BILBAO
ran, Paulin i, Naron. I4scli, SeveSegons ens comuniquen, el partit sep Maria Alonso-, secretari general. EUlorado l'estrena del sainet de cosrin. VOVBV, Vlick 1 Cèsar. Per l'Espa- 1 Jugat a Bilbao entre l'Atlètic d'aque- En Josep Mesalles QsivllL
tums granadines en dos actes, orifiyol Jugaren; Zamora, Canals, Mon- | lla ciutat i el Barcelona, ha tingut
ginal de don ^ Antoni López Mçnlt,
'eslnos, Sanahuja, Elías. Pe/ia. Veu- aquest resultat:
ura, Loredo. Peidro, Alvarez i Jua- Atlètic de Bilbao, 3; Barcelona, 1
música del mestre Àngel B a r r o s
TIR D E COLOM
L n Comissió de T i r da Colom d« la •iOranada mla!»
R. Associacró üe • amadors de BarcePrenen part en la representació les
PHORZEIM-EUROPA
BOXA
lona hn quedat consliíuida en la se- primeres figures de la companyia:
(.Camp de l'Europa)
güent
lurma-.
Sirvain. al qual el dimecres serú
[Phoritieim, 1; Europa, 2
posat davant d'en Ricard Alis. compPresident. E n Dlonlí Conde; vioa- Caslmir O m s . Rosari Leonls, p . GaFgu la lluita entre aquests d o s b à n - ta amo un impressionant iscord. els president. N Agamenón Lo verd os; se. llego, PUax Satuxumi. Antom R'tpoll,
Idds molt equilibrada, sens que cap últims combats del qual són altres cretart. E n Josep Moria de EaUeJài ewèwra.

E L S

D'espectacles

fcixf:

Musicals

E S P O R T S

Avui dissabte, a l'Associació de
Música dc Camera» (Palau de la Míisica Catalana; h i donarií el primer
dels seus concerts l'admirable «Quartet de corda de Londres», otperat
amb tant d'interès.
Figuren en el programa els noms
sobirans de Mozart i Beethoven. Del primer s'executarà u q d d s seus
mès inspirats quartets, el dati r dels
sis dedicats a Hayan, i d * i'autor de
•Fidellp», el sisè, op. 18, núm. 6.
obra plàcida i serena, de la qual n'ès
detall caracleriStlc-el formós adagio
titulat - L a MaIincoi;ia«. Obres ambdues que. (»er estar ben adaptades
a les modalitats peculiars dels 11Insties professors londinencs, lioni
preveu que seran Intei pretade» de
manera meravellosa
Com a novitat. s'ens donarà a o nólser en la par', central del concert
una nova obra dè Harry Waldo Warner, el dl-stingit
do viola
de l'esmentat «Oulntet.. q u i . com j a
es sabut, figura entre els mellora «om*
posilors del seu pals. E s iracia d'una
•suite» titolada «Conte de fads».

conrertistR

El famós London SlrinR Qnanet,
que es presentarà novament a ia
nostra ciutat, contraotus per l'Associació de Música da Camera, esià In
legrai pels mateixos eminenls professors qne Ja v à r e m conèlïer i
aplaudir lo darrera vegada que
aquesta notabl;- instilucló vingué a.
Barcelona, 0 eigui:
James Levey í.prlmer vlol!), concerti del Hoyal Albert Heli, de Londres.
Thomas W. Petre («"gon violi), violi primer de l'Orqne-ara Bucbam.
H. Walde Warner viola), concertí del Roya! Albert Hall, professor de
composició de ia Guiidholl Sctiool of
Músic, i eminent compositor.
C. Warwlcli Evans ivioloncel), con1906. asceiiyal9ut-se"l con» U''a
de les m*s perfectes Instltnclons d^
música «da camera, angleses.
Aquest quartet \ a ésser fundat
íiuidot 1 any I9i>s, assenyalant-ae'l
pom una de les, iné speríectes insiitwcions <Je m'ú'ska «da càmera* angleses.

l'any

El vinent diumenge, a dos quarts
de cinc de la tarda, celebrar» el concert .naugural de l'any 1922-2,1. -en el
sou estatge social. Mercaders-, 'JJ l
V). l'Orfeó Boroelonès '.Secció Musical de l'Ateneu Obrer del districia U ,
sota l a direcció del mestre Lluís Ferrer, amb cooperació de l a secció
. d'inlants, sota la dlraccld del mesI Ue E n j l ï Uiben.

C B

ANUNCIS
E s p e c t a c l e s

Gran Teatre del Liceu
Avui. 14 de propietat i abonament
A les nou. Darrera representació de
l'úpcra en tres actas L A DAME DE
PIQUÉ. —Demà, tarda, única representació en funció de tarda de i'ópera L A FAVORITA, per 1 eminent tenor Hipòlit LAZAHO t els celebrats
artistes Buades, Sarobe i Olaiaola. —
£1 dimarts, última representació de
MARINA, pel dlvo tenor Hipòlit Làzaro i els celebrats artistes Cessant,
Saiobe i Olaizola. — Proptinent setmana, presentació de l'eximí artista
Segimon Z A L E S K Y .

iVEÜ

Z>S

C K T S I T U

D'ESPECTACLES

i C L C A S T E L L DELS TRES DRAGONS don E m i l i O. Soler. E L ULTIMO
Grandiós èxit Protagonistes: «enyora B E S O (La acusada de un crimen). —
Bugatto 1 senyor» Sagl-Barba, Pine- Demà. diumenge, tarda i nit. E L ULda. Bergès, Pedrola, etc., 1 i a revista ILMO B E S O .
de gran èxit
L'OU COM BALLA
V i e í ò p i a
Demà, diumenge, tarda: L'ESQUE- T e a t r e
LLA DE L A TORRATXA 1 E L CASAvui. dissabte, tarda, a dos quarts
T E L L D E L S T R E S DRAGONS. Nit: de cinc. Primer. AGUA AZUCARIE L C A S T E L L D E L S T R E S DRAGONS LLOS Y AGUARDIENTE; segon: PIM l L'OU COM BALLA. — E s despatxa PAM PUM; tercer: E L OALLO DE
a Comptaduria. — Aquest teatre està MORÓN. Nit, a dos quarts de deu.
dotat de calefacció central.
Primer. E L CALLO D E MORÓN; segon: L A MAZORCA ROJA: tercer: E L
CABO P R I M E R O ; quant; E L TAMBOR
O E GRANADEROS.
T e a t r e d e
N o v e t a t s

Frontó
Programa per a avui: «De maia
sombra», deliciosa comèdia, per Dorotlty Dal ton, del Programa Ajuria;
«El Jurament», «Danses patriòtiques»,
«Sandali a la ferreteria*, còmica, de
broma continua. — Deiaó, diumenge
a Ja tarda, grans sessions. Nit, augment de programa i «streaa d« l a
super-producció d'extraordinari argument, «No sempre triomfa l'amor•,
Programa A j u r i a

Principal

Palatí

Avui. di3sablei larda, a les quatre
en punt. dos Interessanie partits. Nit.
a un quart d'onze, grandiós partit de
pilota a cistella
Vermell»: MAZO
i PALAU. Blaus: OLA^COAGA i
ICHAZO.

F U T B O L

GRAN P A R T I T INTERNACIONAL
DIA 10 DESEMBRE
E R S T E R FUSSBALL
CLUB PFORZHEIM
Circ Eqüestre
Gran Cine da Moda
Gran Teatre Espanyol
Extraordinària Companyia del seNotable « x t e t Jonia-Moltó. — Avui. famós equip campió del gran Oucai
de Baden (Alemanya;
nyor Ventura Gannau. — Avui. dis- Companyia de vodevm, Pep Santpere dissabte, larda i nit, ei tute gran.t.óe
C. D. EUROPA
sabte, tarda, a dos quarts de cinc.
Avui. üissobte. 9 de desembre. Tar- esdeveniment de la temporada, taExil olantoróa. Triomf sens parió dels da, a dos quarts de cinc. E L S POL- trena de l a coloasai pei-Ucula m>- CAMP EUROPA
T U TAHOA
originals l intel·ligents
, VOS D E L DOCTOR R I V E L T 1 GEN- tórica,
I Per entrades I localitats: estatge aoT E fi IEN. Nit, a les deu. Estrena:
: cia]i carrer de Salmeroa, itúms. i i i
JOANA D'ARO
n a t a del Tear re. * i 4: Tel». SUS i «79Sa
A L'OMBRA O E MO.NTJUICH.
j 27, principal, segona.
(• la donzella d'Orteans)
(2 Jornades: 4.000 metres,
DE B R E C K E R S
|
—
AVUI, DISSABTE, NIT, A L E S D E U . de gran èxit a tot Europa. E l a m é s
grandiosa creació dels artistes GeralA P R E U S POPULARS
formoses exemplars de la seva raça. T e a t r e
P o l i o r a m a dlna Farrar 1 Wallace fleid presenL a faatuosa revista de gran ixit
tació escènica com no «T-na vist en
Patinadors, ciclistes, còmics, acròbaCompanyia de comèdia
tes i notables ballarins. Cumpleteu Güell - Tudela - Asquerino - Cortès cap pel-licula, una veritable mnra- i
PARTIT A PREUS POPULARS
vella cinematogràfica que tot Batvuloel programa 14 atraccions de granDia 10 de desembre
Avui. dissabte, tarda, a les cinc. na v e u r à Completen «1 prugrama:
diós èxit. — Demà, tarda, a les qua- Matinée popular. Butaca platea amb
P. C BARCELONA - F . C MARTIN ENC
amb ia novetat escènica
tre, 1 nit, a tres quarts de don: Dues. entrada, una pesseta. Reposició de «£] taxi núm. 3U>, per Mlle. Madys;
S I L U E T E S , LLUMS I tlvJLCRS
(Equip mlxte)
extraordinàries funcions, prenent-hl' la c o m è d i a en tres actes. d'Angej Tor- «Tlngueu compte amb els lladres», còDemà, diumenge, MATINEE, A LES part tota la Comp&njda i els molt res del Alamo i Antoni. Asenjo.
mica. — AVISOS
IMPORTANTS: Camp de Lee Coria, a las Ï'M tardi
Preus: Tribunes, 8 pessetee. PreQIJATRE D E LA TARDA, 1 N-IT, A ovacionats OSSOS COMEDIANTS. —
No obstant d'estar dividida en dues
AMOR E S VIDA
L E S DEU,
Jornades pel seu llarg metratge, la ferències, l pesseta. Goais, ü'ú). EntraE l dilluns, dia 14: Sensacional debut:
O R I - C R I
el més intrèpid dels domptadors. Ntt, a les deu. Popular. Butaca pla- grandiosa pcl-Jlcula J o a n a d'Arc», da general, 1 pesseta. L'abonament
A PREUS POPULARS
M r FORTUNlO. amb els seus lleons tea amb entrada, dues pessetes. L'o- perquè no perdi interès el seu impur- serà reservat als socis Uns ]a vigília
selvatges — E s despatxa a Compta- bra dei dia. E l conte popular esceni- i taut argument, es projectarà sencera del partit, a les vuit del vespra
fleat per E n Josep M Folch i Torres, i en totes les sessions tarda i mt. DuE l dilluns propvinent: Estrena del duria
en tres actes i srt quadros, traduc- rant els dies que es piojeciarà «Joanou quadro de CRl-CRI.
ció de Josep Borrell.
na d'Arc», peleeu gran cost, regiran
IDIL·LI DE NINOTS
els preus-. Pràferòncia. l'ú» GeneLA POBRE CENICIENTA
Decorat nou de Deshays i Arnauld.
ral, 0-75. ,
(LA VENTAFOCS)
Vestits de Mas Weldy.
Reobertura diiuMengs, dia 17.
Companyia de «arsuela
Decorat nou dels senyors Bnlbena i
Mova Direcció: Carbó (NU.
ORTAS : : LEONIS : : GALLEGO GrrbaL Vestuari exprofés de la casa
Grans reformes ais salons
Ttatre Català
B O H E A
Avui. dissabte, tarda, a les cinc. Penaiva. — Demà. diumenge, tarda, P a l a u d e l a M ú s i c a C a t a l a n a
i servei. Es reben e n c à m e s
Telèfon 1242 A — Tarda, a les cinc, Matinée selecta. L a preciosa opereta a dos quarts de quatre. Primera secDemà. diumenge, a dúb quarts de
per a banquets.
a preu popular, per única vegada, l a cn tres actes L A AMAZONA D E L AN- ció. AMOR E S VfDA. A les sle, sec- cinc de l a tarda. tConcm a càrrec de
TIFA2. Nit. a les deu: L'entrenws c»6 espacial, i nm, a les ueu. 1 cada
famosa comèdia en quatre actes,
FRANCESC COSTA, rioitnista.
llPLANCHAII 1 estrena dal saltíet gra- dia
FANNY I E L S S E U S CRIATS
EMILI V E N D R E L L , tenor.
.Vi: Estrena de la comèdia en tres nadí, e ndos actes, original d'AntoLA POBRE CENICIENTA
GRAU SALÓ BOHÈMIA MODERNISTi
BLAI NET, pianista.
actes, dels senyors Almerlch i Pons, ni López Monis, música del' mestre
(LA
VENTAFOCS)
Casanovas, S x d
Programa: «Sonata d'Haèndel», vioAL C E L MAI HI F A L T A UN NÚVOL Àngel Barrios, ÍGRANADA M1A1 — I
E i despatxa a Comptaduria — Te- li 1 plano; «Xocona de Bacb». • violi Avui, dissabte, dia 9 de desembre, i
1 LA GASAMENTERA. — Demà, a lee Demà, diumenge, tarda i nit: Maglèfon 4135 A.
nífics 1 interessants programes.
«oi; Cançons de Beettioven, Schnbert.
les deu del vespre
tres, a preus populars. 4 actes, 4
Brohms, Wolt Lambert, Toldrà, ApeLA VENTAFOCS i L E S CONFIDÈNGRANDIÓS BALL D E GALA
C I E S D E NINETA. A dos quarts de
les Mestres. Obres per a piano i vio(Popular dels Adroguers)
•is i nit: A L C E L MAI HI F A L T A
T e a t r e d e l a C o m è d i a li de Dvsplancz, Rimsky-Korsakoff,
T
E
A
T
R
E
N
O
U
A bene&ci de la Caixa Mutual jd
UN NÚVOL i L E S CONFIDÈNCIES D E
Al cap d'amunt del Passeig de Gràcia FloriIlot Couperin, Kreisler. Boc ban- Montepio Societat L a Unió Ultian»
NINETA. — E s despatxa a ComptaCompanyia d'opereta
Companyia Claramunt-Adrià. Avui. nL Moràrt — Localitats: magatzem de
durïa.
VICTORIA PINEDO
nit, a | r ç s quarts de deu. Funció or- m ú s i c a Unió Musical Espanyola, T 1 3. rina. Societat de Dependenta I en comLLUÍS B A L L E S T E R g a n £ t | | d a per la L l i g a Regionalista, Portal de l'Angel. Condicions espe- memorado de la Purlsslma, Patrons
Avui. dissal>te, tarda, a dus quarts quatre acte Í.
cials per als senyors socis de l'Orfeó del Gremi. L a sala estarà profusamen:
T l
V O L I
fl-lnminada i ricament adornada. Lt
. de cinc. E L R E Y QUE RABIO. Nit, ,
Català.
tan aplaudida banda que dirigeix el
I a tres quarts de deu. QUE ES GRAH
popular mestre senyor Iglesias, P«- \
BARCELONA! i L A REINA O E LAS ! Quintet Jaz-Baud en- els intermedis.
ASSOCIACIÓ DE SÜS1CA DA CAMERA cutarà el m é s selecte de] repertori moDirecció: Josep Bergés. — Avui, dis- PRADBRAS. — Demà. diumenge, tarstibte, a les cinc tarda. Preus popu- da, a dos quarts de quatre. Q U E ES
iTTTTI dissabte, 9 desembre, primer dern. Totes les senyoretes seran obs*lars. Butaca , 2 pessetes. Represa de GRAiN BARCELONA1 l L A REINA DR
quiades amb bontes presents.
Q l U I , concert a càrrec del famós
la gatada « n dos actes, d'En Serafí LAS PRAiDERAÜ. Nit, a tres quarts de
Gran Saló de Moda
Art i bon gust! Gran batallo de conL
O
N
D
O
N
S
T
R
I
N
G
Q
U
A
R
T
E
T
Pitarra, 1 posada en solies per E n deu. E L APURO D E PURA i L A R E I Avui, dissabte, magnífics {prografetti 1 serpentines! Desbrn-dament rt's
Joan Sarlols.
Obres de Mozari, Waldo, Jegria 1 bon humor! Tot Baroelonu sl
NA DE LAS PRADERLS. —.En aquest mes, projectaot-ee notables Slms,
Warner i Beettooven. — BALL D E L S ADRÓGUERSI
teatre funciona un servei espacial, amb l'última creació de l'excelsa arL ' E S Q U E L L A DE LA TORRATXA
tista Maiige Hennedy, E L MES BON
Dimarts, dia 12, darrer
i la revista en 1 acte, d'èxit creixent, complet de Caleíaoció Central
POSTOR, i estrena de la tercera jorconcert d'aquest QUINTET.
L'OU COM BALLA
nada de L A F I L L A D E NAPOLEO. —
Excluslvameui per als soDemà, diumenge, d'onze a una, gran
fTomom a l Tllvoli a riure. Nit, a les
E D E N
C O N C E R T
cis.
matinal. Tarda, de tres quarts de
deu; la dlvertidissima gatada d'En
Asalto, 12. Exlt de P I L A R ALONSO,
àvui, (LissaMe- Nit, a dos quarts de quatre a als i de sis a vuit. Nit, a i T7l0« E l concert començarà puntualSerafí Pitarra. amb m ú s i c a del mes- deu. estrena a Espanya de l'interesn 110» ment a l'hora anunciada, a tres BARON SANOHEZ, j altres diversos
les deu. F o r m o i í i s i m s programes.
ti • Morera,
artistes. Gran Ta barm Americà
aant drama passional en set actes, de
quarts de deu en punt.

Principal

Palace

Saló

Catalunya

ÓSSOS COMEDIANTS |

F U T B O L

O R I - C R I

Restaurant del Parc

E L D O R A D O

L'HONOR

L Í R I C CATALÀ

P A L A C E CINE

T E A T R E : CÒMIC

Catarro

dels

nois

L'And-eatarral BORBOSET, é* el rentable eapeetllc acreditat por a curar en pocs diw la l'cxjnelnche, Broatjuitis a»
tota mena do tot de lee criatnreí. _ '
_
i S í n A v e í t c - Farmàcia do l'amor, Carden». 44: Doctor Xn
L ' i p ü S l l S . àma i J . Viladnmac, Rambla de les Hor*

PIANOS

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
Tot e l qne'a n e c e s s i t a p e r a fer-les
J U t i g a C a a a T . C O S T A 8 . P a U a , 1 8 1 15, p r a L

E s venen dues cases
al Poble Bec- BaO: Muntaner
8, principal. Oe cine a set

Aixarop &i
Toia» t Cotxets Pagliano (de Florència)
pro/^or

D E

S A N T

D A N I E L

E l seu repr?tentant: Josep Pagàns, Ponent, 28

E i oguers

E L E O T H O K O TOl
Z OIHAHOS

P í o n n c dellogTier ae»»r i a n O S rlapreus. Bruoh
B.* 73. entreML U BIEQBB

Rendes
Joies d'ocasió

Safata* l serreu d« plata, a
Ma. Compro or. plata, platt
brUlanu i porlea.
Jatartu a . j , BàlWs
Bamua «eles nor». s a
I Cardenal'

*.<
J·L· ~J
65 anys d exll crehtnl
Un M millor rtcamanacU

DE CORDES CREUADES
AMB MARC DE FERRO

Sublim marca
R.MARISTANY
AL

COMPTAT

PLASSOSi LLOGUER

18.Plai;aCaífliynija.l8

ProltessorfleülaiolsolífeU

[ aloereix. Canseu de Cent, 831 ,

de

la

sanS

Exigiu sempre el nom del professor
& 3 S

Casa fundada el 1870

especialiut «m Iw de
BL·EGTXOQOtKIOA
Bobiuau - Instal'iacioua
Roparacloas
ltaqatnn.vl« Eléotnoa, 8. A.
(Antics taiU-rt Ualcelld
Carta Catalana», US. T. 5S8 U,

Per a anunciar
en els periòdics servint se de la
EMPRESA IDEAL
DIHFOBMAOIÓ
estalviareu temps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors. 16, baixos
Telèfon 4S63 A .

E l millor depuratin i refrescant

E s l a r e i n a d e l e s a i g ü e s d e t a u l a la de l a
VAL·L

G I R O L A M O

B B
B O
3

G I R O L A M O
S e r e n en les principals f a r m à c i e s i drogueries

PANY0S

Únla ajcnb « Erpanía

J . Mir Vlre». 8- A., HoDiíà»
Sant Pere, numero li. L " , " r j
reis* uovetau p«r a restin »
abrics, las trobaren «n * i p « f
ma iratsems a prens mat vlat^Corw Tasüt líüàa, « t ^ ^ t
Corro restlt tot « * ^ · £ ï
«eres. Corte gtraar » r««f
tea. Immea* assortiu en p»
nrerl.-. anglesa- B·com·.uem
sastres- Ketalis el.dUiofc'-1'
Tendra*.

J . Uriacb i C :

B m c h , 49

; Barcelona
i

J

