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De les terres catalanes 
D E C A T A L ü N Y T t 

T A R R A G O N A 

L'AMOciació de la Premia 
'Ahir » U u rda va reunir-ee 

Consell d'aquesta Associació de la 
Premsa. 

Acorda convocar Junt« general par 
•I dia 13 a les deu de ia nit. oer 
tal de modificar el reglament í d'aug
mentar la quota. 

Nena morta par un sarró 
E l carro número 31, de Vlnaroç, a 

Sant Carles de la Ràpita, agafà la 
nena Josepa Sànchez 1 I·ihla, de 18 
mesos, 1 va deixar-la morts a l'a'cte. 

FeUu Fontanet, conductor l amo del 
carro, tou detingut 

Moviment del port 
Entrades: els vapors •Calderón», 

procedent d'Anvers, de trànsit; .Cro. 
nos», de Bremen, també d« trànsit; 
• Trldente», de Gènova, amb càrre
ga general ; .Juvellne». de Hauston. 
amb oli mineral 

•Sortides: els vapors «CalderOn», 
cap a Cènla; «Cronos», cap a Va
lència; .Tridente», cap n Oporto;-
• València», cap a Lisboa; .Trapa-
nl», cap a Hamburg. Tots amb cir-
regamam general. 

Las algOa* del riu Brugen» 
L'alcalde va tSblr ahir una llarga 

converm amb el repre·entant de 
J empresa de les aigües de Brugent. 

Demà, on ona reunió de regidors, 
els serà explicat el tractat en aque
lla conversa. 

G I R O N A 

VUta d*t>na causa per rooatori | 
homicidi 
E l dia 96 d'aquest mes te celebrarà 

la vista de Ja causa contra T. J . i S., 
pel delicte de furt, del qual va re
sultar-ne un homicidi. Xet esdevin
gut al mas de la Salvetat. 

També h a entès en aquest assump
te la justícia francesa, per haver es-
•levingut el fet ais Pireneus Orien
tals. Els tribunals francesos condem
naren a 20 anys de treballs forçats i 
a 10 anys de presó els encartats en 
el procés. 

E l processat, qui ara serà Jutjat a 
Girona, fou detingut a Puigcerdà, i 
no fou atorgada l'extradició que va 
sol·licitar la jostícla francesa. 

L a vista ha desvetllat una gran ex
pectació per la qualitat del delicte i 
per la gravíssima pena que demana 
ei IIscaL 

Altra* no vet 
La brigada municipal continua ac

tivament les obres de reforma de la 
pujada de Sant Feliu i la construc
ció d'un evacuatori subterrani a la 
Rambla d'Alvarez. 

— V a Olot, en ús de llicència, *1 
governador civil de les illes Balears, 
E n Pere LI os as i Badia. 

L L E Y D A 
Els subaid1* a iet tamilie» r.ombro" 

sos 
Han estat concedils a Jaume Ma

cià, vel de Poal, els subsidis que l'Es
tat atorga a les famílies nobmroses. 

Altres noves 
El dia 16 d'aquest mes, a la Seu 

d"Urgell, se celebrarà una reunió dels 

- L ' a l c a K U a ha fet saber que h a - , 
via arribat l'hora de pagar la nova 
jaient dels autos. 

— En general ha estat molt ben 
rebut el nomenament del doctor 
Francesc Soler i ' jover, per delegat 
regi del nou Institut. 

— Ha estat demanada la mà de 
la simpàtica senyoreta Maria Nalra. 
per al Jove comerciant Jaume Jubert, 
bon amic nostre. Enhorabona. 

— A rAjuntamem diuen que per 
asíabentar-los d'un assumpte que els 
interessa s'han de presentar a la Se
cretaria Municipal (Negociat de f.o-
vornacló), Josep Pons i Ramona Vi
dal, el domicili dels quals s'Ignora. 

— Al Casino Borràs, de Castell
vell, anuncien per a molt aviat una 
conferència astronòmica pel senyor 
Prat de Saba i un concert per l'Or
feó • Esplgolalres». 

—A la carretera de Sallent, un 
tren dels Ferrocarrils Catalans va 
atropellar .un carro de Sant Fruc
tuós. . 

—Les festes de Sant Francesc d'As-
sls s'han celebrat amb gran lluïment 
a l'església dels PP Caputxins. 

G E L I D A 
L'homenatge al metge Rafel Calés 
Diumenge es va celebrar cn aquest 

poètic poble l'anunciat homenutge a 
l'insigne metge don Rafel Galès 1 Rà
fols. El poblu de bon matí Ja s'en
diumenjà com en dies de grans so-
lemnltuts. Les finestres i balcona
des estaven totes endomassades. do
nant un aspecte de vertadera joia. 
E l cel va lluir tot el dia serè, com 
si volgués coronar els actes que s'es
taven celebrant. 

E ls estiuejants que Ja s'havien !ib-
sentat, feren acte de presència i 

l'animació tot el dia fou extraordinà
ria. 

A dos quarts d'onze començà l'Ofi
ci solemne, al qual segui un 
«Tedèum», cantat, com es digué de 
bell antuvi, per la Capella de músi
ca de la Catedral de Barcelona, diri
gida pel senyor Sancho Marraco. 

La n.111 de la nostra esgleslola era 
insuficient per a deixar-hl c.»bra tan
ta gent com s'hi congregà: era im
possible moure's. A la plaça de l'es
glésia hagué de romandre nna 
Infinitat de ffdels, davant la ^pos 
sibilitat d'entrar. 

Fou escoltat amb una devoció cor
prenedora. 

En sortint, tota la multitud, .mes 
dues mil persones, es dirigiren, pre
sidits de l'Ajuntament, a .des;oorir 
la làpida fixada, al carrer nou. ba
tejat amb el gloriós nom dol «Mà-
dico Rafael Galès». la qual Inscrip
ció s'havia convingut per l'Ajunta
ment quo es faria en català 1 cas
tellà, sense que es diguin quines ban 
estat les causes de quò no s hagués 
pogut dur endavant. L'alcalde di-
gué dues paraules justes i es va 
escórrer la cortina en mig d'un so
roll eixordador d'aplaudiments. E l cor 
de Gelida cantà «La sardana de 
les monges». 

Sorganitzà novament la manllesta-
cló. L'obria la Creu Roja local, amb , 
bandera I cornetes, envers :a casa 
del Poble, i desfilà pel carrer del 
Marquès, on hl ha la casa de 'home- j 
natjat, davant la qual tothom es des
cobrí reverentment. E l cor local, que 
anava al mig do la manifestació, en 
ésser al davant de la indicada casa. 

« L a B a r r a c a » , d e B l a s 

c o i b à n e z , e n c a t a l à Darreres informacions 

mestres i mestresses d aquell partit ( dcscoterLs tots. amb la barretina a 
per tal de desenrotllar algunes con-
íerèncles pedagògiques. 

— Abans d'ahir, a Bellvís, mentre 
apariava la roda d'un carro, caigui 
dessota la roda al nen Jaume Hu
guet, 1 el ferí a ia ma esquerra. 

M A N R E S A 
Conferència suspesa 

Per causes estranyes a la voluntat 
del centre de Dependents, entitat 
organitzadora, i del dissertant, s'ha 
hagut de suspendre la conferència 
que l'ex-dlputat de l'esquerra cata-
ianii Marcdi Domingo, havia de do
nar sobre un. tema d'ensenyament. 

Un servei públic 
Feia molt de temns que hom la

mentava que en una ciutat de la 
importància de Manresa, les oflcinïs 

l'espallln, II féu tres snlu'iclons, I 
tothom restà quiet, en religiós silenci, 
per un Instant. Fou imponent. 

A la casa del Poble. l'Ajuntament, 
en sessió solemne, prengué l'acord 
de nomenar-lo fill predilecte, acerd 
que es llegí al balcó consistorial l 
que valgué una altra salva eixorda
dora. 

A la tarda, a l'espaiosa ïala de la 
Societat Coral «Artesans», ^e celebrà 
un acte d'afirmació d'homenatge, que 
revestí una altra verltaNe mostra de 
l'amor I gratitud que tot Gelida ser
va per l'alt metge. Estava la sala 
totalment atapeïda, que hom s'hi ofe
gava. 

Tot el programa es desenrotllà ad-
mirnbleroent. E l president senyor 
Valls, amb un breu parlament obri 
Vacle. La senyoreta Fumé, colos
sal com sempre. Els senyors Pcra-
canla I Carné. extraordinaris. E l cor 
•Artesans» estigué perfecte en tots els 
moments, amb el solista senyor de Telèfons <*s tanquessin a les nou 

del vespre. Ara^alxò ha^canviat. car { ^ v é V . Els poetes Vilo, Pallejft 1 Cas
tells, molt bé, 1 la secció de rítmi-ens informen que des d'aquesta set

mana ha començat 1 fonclunar a l a 
Companyia Telefònica Nacional d'a
questa ciutat un servei extraordina
ri de telefonetnes 1 conferències te
lefòniques fins a les dues dc l a ma
tinada. 

Des d'aquesta hor.t endavant con
tinuarà encara el «ervel per casos 
urgcntlsslnMv avisant-ho Uegnda-

ment. 
Celebrem la mlllorn: jo era hora. 

tanmateix, d'establir-la, flonadn la 
importància de la nostra ciutat. 

Mort d'un compositor català 
La premsa de Buenos Aires, ons 

porta la nova de la mort de] com-
patrid Manuel Jovés, molt conegut 
entre nosaltres 

Havia estat mestre director de 
l'Orleó Manresà en els primers anys 
d'aquesta entitat. Més tard, des dc 
la capital del Plata, es féu una glò
ria universal en la composició da 
tangos I cançons del pals argentí. 

donava el cas que les composi
cions de més èxit com a típiques 
argentines eren obra d'aquest cata
là de Manresa, rodamón. «Euenos 
Aires», per e.xe'mple, era obra d'all, 
i així una colla de tangos fomosos, 
que tothom s'ha empassat seniprf. 
rt«n obr» :de nuisjh's argentins. 
Aquest català mort lluny de la pà
tria, havia donat a conèixer la seva 
terra dient arreu la seva procedèn
cia El l no va íer musica catalana, 
però la seva tasca també ha estat 
remarcable. ' 

A. C. S. 
Altres novè» 

A la veto» vila de S^rla, el cone
gut poeta Salvador Perarnau. ha 
donat una brillant conferència que 
ha estat molt aplaudida 

— Diumenge, a la tarda, al casi 
no de Castellvell (barrf Borns ) , da
vant d'un vúblie nombrós 1 atent, 
tingué lloc el concert que a hon n' 
S I 1.. «amllin IVin :.s dedicava I c-

ca Infantil C. M. V. féu les d.-!!-
clcs drls assistents. I íinalhi·.·ut, el 
conegut poeta barceloní N'Artur I. 
Palau I Ximcnes. a càrrec del qual 
anava el parlament de comiat, amb 
la seva paraula càlida I serena abran
dà el poble, que arribà a «ntusias-
mar se. Descriví mairistralment ço 
que és Gelida. Explicà com c.megué 
l'Insigne metge I s'cslengué on con. 
sideroclons respecte de la vàlua de 
l illuslre gelidenc, de tan cristiana 
exemplaritat, i acabà dient que el 
poble que sap honorar els « u s fills 
il·lustres s'honora a sí mateix. 

Fou sorollosament ovacionat ('•imnt 
llarga estona, la qual salva recollí 
l'amic Palau I Ximflnns per a fer no 
ofrena a l'homenatjat. 

E l senyor Vidal, amb unn cl.iqüèn-
rla sense parió, donà les gràcies en 
OOm del sou oncle, el gelldanc P**-
dilect», I finí l'acte en mig de l'en-
lusinsme més extraordinari. G0lida 
en servarà un grat record. 

M. V. 

M i s s i ó a V a l l r o m a n e s 

de la íamllla Bonàs dedicava 
minenl violoncel·lista lenyor Antoni 
.sala. acompanyat al piano per la 
Senyora Dolors Sala. 

Són nombroses 'es parròquies de 
la diòcesi que. de conformitat amb 
les disposicions del Dret 'Canònic, 
celebren santa Missió aquest* tem
porada de tardor. 

Del dia 4 al 11 del passat setem
bre fou la parròquia de Vallromj-
nes que va gamÜT del benefici de la 

^ santa missió. Hi fou predlcada pols 
pares Salvador' Vllarrúblas i Anto
ni Aguodé. missionistes del Cor da 
Maria. Les comunions repartides -lu-
rant els dies de santa missió en aque
lla petita parròquia foren 460. Es re
partiren més de 2.000 fulles morals 
i llibrets de propaganda I Incompta
bles objectes piadosos. L a colònia 
estiuenca assistí als actes amb gran 
edificació dels fidels. I les senyores 
donaren un bell exemple dc modès
tia cristiana en llurs formes de ves
tir. 

S A B A D E L L 
Oiverse* noves 

S'ha celebrat la subhasta per a la 
concessió de les obres de construcció 
del mercat central d'aquesta ciutat. 

F a dies que hi havia general ex
pectació per a conèixer el que havta 
de quedar-se amb la contracta. 

L'acte s'ha celebrat al saló de les 
Cases Conslstoriala, amb assistència 
dels concursants i nombrós públic. 

Ha autoritzat la subhasta el nota
ri don Jesús Led. i oberts els plecs 
ha donat el següent resultat: 

Don Pere Arderiu Mainiu. 936,000 
pessetes, de Sabadell; Joan Corot 
Ambròs, NMpTH pessetes, do Bada
lona; Marcelí Padró i AU. Mi.US'W 
pessetes, de Barcelona, 1 Joiep Or-
rlols Soca, 992,tó6'í6 pessetes, de Bar
celona. 

Per tant, l a subhasta ha estat con
cedida al primer, o sia el contrac
tista d'obres d'aquesta ciutat, don 
Pere Arderiu Mainou. 

E l tipus de subhasta era de pesse
tes 992,i6ó'M6. 

—Diumenge passat, vers les set del 
vespre. I en el lloc conegut per «La 
Barata», terme de Terrassa, olorre-
guó un accident a un automòbil que 
portava una colla de caçadors de re
torn a la nostra ciutat. Foren ate
sos 1 curats els que resultaren ferits 
al dispensari mèdic. 

—Amb motiu de la reunió aranzelà
ria, el Gremi de Fabricants ha ele
vat al Consell de l'Economia Nacio
nal les peticions que se 11 ban diri
git, sobre la indústria tèxtil llanera,. 
Són en nombre de viai-l-una, degu
dament retirades per la seva comis
sió Aranzelària. 

—Ha acabat els seus estudis 1 ha 
obtingut el títol d'nnglnyer Indus
trial, el nostre estimat amic 1 com
pany Ramon .Barata. 

—Ha estat presentada una r oció a 
l'Ajuntament demanant que sigut 
erigit a Sabadell un monument a l'e
minent polemista catòlic Sardà 1 
Salvany. 

— L a Delegació dels exercitants d'a
questa ciutat, ha creat la secció de 
Borsa del Treball, amb l'objecte de 
poder auxiliar, en quant sigui pos
sible, els exercitants que es troben 
sense ocupació. Foren nomenats per 
a formar aquesta Secció els senyors 
Manuel Farré 1 Josep Torregultart. 

—Són molts els sabadellencs que 
es proposen anar diumenge vinent a 
Manresa, per tal d'assistir als actes 
solemnlssims que es celebraran en 
aquella ciutat a favor de la bona 
parla. 

— L a setmana passada estigué a Ter
rassa el Rnd. Gabriel Clauselles, pre
vere, arxiver de la nostra ciutat, per 
tal de íer recerques ^er a eeprinar 
el veritable origen del. nom Sabadell 
i gegons sembla ha fet ja troballes 
remarcables. 

—Diumenge vinent cl Centre Ex
cursionista Sabadell efectuarà «na 
interessant excursió a Olesa, la Pu-
da, el Cairat 1 Monistrol. Ultra les 
beíleses del paisatge 1 l'atracció que 
tenen aquelles voreres del Llobre
gat, hl ha l'aHiclent de visitar-se la 
Colònia Sedó. la fàbrica de la qual 
és considerada com un model d'or
ganització. Els socis que desitgin as
sistir-hi són pregats de no mancar 
a la preparatòria de divendres, on 
seran acordats els darrers detalls. 

—Ln descripció del districte de Sa
badell que publicarà el llibre «Àl
bum Meravella», ha estat confiada 
al Centre Excursionista Sabadell, 
Aquest volum que, segons noticies 
que tenim, sortirà a últims d l'actual 
mes. serà editat amb tota cura per 
l'empresa «Publicacions d'Art i Be
llesa», sota el patronatge del Centre 
Excureionista Barcelonès. 

—Diumenge passat al vespre assis
tí a la Societat Colom, de la Creo 
.Alta una gran gernació amb motiu 
de celebrar-se el fl de festa dels ac
tes realitzats per l'Agrupació excur
sionista .Terra 1 Mar». 

L a sessió consistí en una ballada 
de sardanes Interpretades per la co
bla «la Principal del Vallès», i ball 
rodó per l'orquestrlna Arrahona, la 
qnal és Integrada per uu grup de 
miisics joves de la nostra ciutat, que 
ho fan admirablement, i que són, 
avui dia, una de les agrupacions 
predilectes dels aficionats als balls 
modems. 

—A les darreries de l'actual mes, 
la sacdó excursionista de la Lliga 
Regionalista farà una visita a' Mo
nestir de Montserrat. 

E ls quo vulguin formar part d'a
questa excursió, poden dos d'ara 
allistar-se a l a secretaria de l'es
mentada entitat. 

Els excursionistes visitaran els mu
seus del Monestir I es quedaran fins 
a darrera hora dc la tarda a la Santa 
Muntanya, per tal d'asslrtir a", cant 
de la Salve. 

L'excursió es farà en automòbil. 

S e r v e i M e t e o r o l ò g i c 

d e C a t a l u n y a 

Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a le* set hores dal dia 6 d'oc
tubre de 1927: 
Persisteix estacionari el règim an-

ticlclònlc a les nies Britàniques, es-
tenen' .- per Alemanya, França 1 
Peninsiila Ibèrica. 

Los baixes pressions són al mar 
Bàltic i al sud d'Itàlia, entre Sicília 
i Malta. 

Les pluges han quedat reduïdes a 
aiguats Isolats 1 de poca Intensitat 
a les costes de Noruega, a Alemanya 
1 a la Itàlia meridional, on també 
s'han observat algunes tempestes. 

Al centra de França existeix una 
zona de fred amb temperatures que 
oscil·len entre 1 1 2 g'.us sota zero 
als voltants de Clermont-Ferrand. 

D'Itàlia Uns a les nostres costes i les 
de Balears, s'ha establert una cor
rent de vents de llevant, que po
drien .produir tràngols a gran part del 
Mediterrani occidental. 
Estat del temps a Catalunya a lea 

vuit hores 
E l temps és bo, 1 domina el rè

gim d« boires per les comarques 
costeres, i ser* per l'interior de 
Lleyda i Tarragona 

Les boires més intenses s'han re
gistrat a les planes del Vallès i Ba-

Les temperatures mínimes da -
questa matinada, ban estat les se
güents: 6 graus a Capdella; 4 sraus 
a Ribes, i 8 graus al llac Estangeut. 

Als aparadors de les llibreries 1 en 
els mostraris dols quioscos, ha apa
regui la lamosa novejla de Blasco 
Ibàflez. «La Barraca», traduïda al 
català per Miquel Duran. 

«La Barraca» és la interessant no
vel·la de l'horta de València, d'aque
l la terra lluminosa i bella, de llen
gua catalana. Es la primera obra del 
seu autor que fou traduïda a la 
major part dels idiomes cultes, i ara I «i cotxe de família número 240 atro-
es reintegra, molt encertadament, a í pellè el mestre Antoni Nicolau i Pa-
l'idloma pairal. I rera dc 69 anys, director de l'Escola 

• L a Barraca» és proclamada amb 1 Municipal de Música, 
justícia una de les millors novel·les I A conseqüència de l'accident, el 
de Blasco Ibàflez. L a seva acció és i mestre Nicolau rebé una ferida con-
molt senzilla l es desenvolupa amb . tusa a la regió occlpital. una contusió 
claredat, amb interès, amb lògica, 1 al front I fractura de la setena cos-
amb toies les qualitats de la bona j tolia dreta, lesions qualificades de 
novella. Els personatges tenen el re- , pronòstic greu. 

dels suposats íiturs cor. 

L ' e m i n e n t m e s t r e N i c o 
l a u é s f e r i t d e g r a v e t a t e n 

a t r o p e l l a r - l o u n c o t x e 
A dos quarts de nou d'anit passada, 

a la cantonada del carrer de la Prin
cesa amb cl Passeig de la Indüstria, 

seves tasques. Allí ' ^ / S ó ^ puTx meSiVe el prin'cep B o r T ^ 
la censura no en galerades, sino 1& ^ i n c , . ^ Joana ^ » or. 
les mateixes quarteUes, per a • H j romana. 
cosa s'utilitzaran calcs. 

1C| 
.Assegura el senyor V « n * " f 

facilitaran a la premsa per a caoa 
periòdic dos passis d'interior 1 un 
minlstrada l'Extremunció. 
L a vaga dels Alts F o r n s 

dè B i s c a i a resolta 
Bilbao, 6. - Ha q u 6 ^ «solta la 

vaga d'obrers de la fàbrica d Alt» 
Forns de Biscaia. 

Els obrers acordaren tornar al «re 
ball a base d'un jornal mfcial de 
1010 més 75 cèntims, de prima per 
tona de producció, sempre que re 

romana 
Es suposa que aquest princeo 

la visita que ha fet a s . ^ j . ' 
iaria sobre aquest parilruLàr. ,:* 
creu que el Papa conceitrà dk " 
9a especial, com v» fer-ho a n n ^ 
prlncessa Mafalda va coi.triup, k 
trlmonl amb el príncep de lles,."11' 
Franyola. 

E ! s g r a n s v o l s 

llau dels éssers vius, i el drama és L'iHustre ferit fou auxiliat a la ca- „ „ " , . , . „, ireball Wts els obrers . Lisboa, «. — Dais últims infom, •«„ „a, i A- ! CN A „ i» r,,,-,.i„ ,i„ oo. prenguin «i e'han rebut resulta — tan natural, està presentat d'una 
manera tan objectiva i tan imjíarcial 
i amb tanta de vigoria artística, que 
captiva emociona profundament. 

Ha estat nn encert indiscutible de 
la «Biblioteca Europa» l'haver Inclòs 

sa do socors de la Ronda dc Sant Pe
re. Després, se'l conduí a casa seva, 
carrer de la Princesa, 59. Segon pis. 

E l cotxe, autor de i'atropell del gran 
mestre, s'escapolí del lloc de] succés. 
Diu que es tracta d'un cot»e dels ano-

a la seva col·lecció aquesta novella ! menats de la central de ferrocarrils, 
valenciana, obra mestrivola de Blas- 1 De tot cor desitgem al gran músic 
co Ibàflez. " català, autor de «La mort de l'es-

L'edlcló de «La Barraca», dins de colà» una ràpida millora de l'estat 
les normes do la «Biblioteca Euro- de gravetat en què ara es troba 
pa», és pulcra i ben presentada, i | I preguem a Déu perquè atorgui, 
duu una magnifica portada trlcromia • al mestre Nicolau, glòria de la nos-
del notable dibuixant Artur Balles- ( tra terra, després del prompte res-

ocupats abans de la vaK^· . 
l i s bases foren «cePtades amb 

la modificació que l'mgíès a ia •« 
brica es farà parcialment a mesura 
que les necessitats ho exigeixin. 

L e s r e l a c i o n s d e F r a n ç a 

a m b e l s s o v i e t s 

ter. 
Ahir es poeà a l a venda l'edició 

catalana de «La Barraca»; i rH gros 
nombre d'exemplars venuts, es pot 
considerar Ja l'aparició de la famo
sa novella com un gran i veritable 
èxit editorial. 

L a F e s t a M a j o r 

d e l a B a r c e l o n e t a 
E l Patronat Obrer de Sani Miquel 

del PorI, de la Barceloneta, ha or
ganitzat per al propvinem diumen
ge, a lesxinc de la tarda, amb motiu 
de la Feíte Major, un escaient acte 
cultural dedicat ais infants d'aque-
Ua barriada. 

S'interpretaran cançons populars i 
d'infants, recital de violí i piano, 
poesies i jocs in'antils. 

• o nan o 

I n s t i t u t 

d e M e d i c i n a P r à c t i c a 
E l dia 15 començarà el curs de 

Cardiologia que anualment explica 
el doctor Duran Arrom en el seu ser
vei de lUnstltut de Medicina Pràc
tica. Les lliçons teòriques i pràcti
ques s'exposaran diàriament. E l preu 
de la matricula és de 100 pessetes. 

Ha estat ampliada la clínica per 
una major actuació docent, donat el 
gran interès que van despertant en el 
nostre pals les qüestions de l'apa
rell circulatori, amb vuit llits hospi
talaris que, sostinguts per un Patro
nat, té cura d'aquells pacients. El lo
cal, en harmonia amb la higiene, 
posseeix per l'estudiant de medici
na i facultatiu que desitgi ampliar 
aqueixos estudis, noves peces pato
lògiques degudament conservades de 
la col·lecció cardiològlca. així com 
també un modern aparell que oer-
met l'estudi de la pressió capiUar. 
L'alumne del curs i en el mateix local 
de l'institut, té a la seva disposició 
la Biblioteca cardiològlca que es pu
blica a propòsit d'aqueixes qües
tions. Un altre avanç el constitueix 
la publicació d'un Bulletí destinat 
a la vulgarització d'aqueixos conei
xements, ultra l'Arxin de cardiologia 
que edita l'entitat. 

E l doctor Ponce de León en la ses-
j sIó que se celebrarà avui dijous, a 
j les deu de la nit, dissertarà sobre el 

següent tema: «De l'exploració de 
l'aparéll urinari aplicat al metge ge
neral». 

Segon emurs gftíslic i t'enlaí-
rameirt d'estels per a inlants 

Per a la tarda del diumenge dia 
16 del corrent, el Club Excursionis
ta de Gràcia organitza aquesta festa 
dedicada a la mainada, per tal d'es
timular els infants a la conserva
ció d'aquest bonic Joc tradicional, 
avui deixat de banda per altres jocs 
çue van resultant perniciosos. 

Durant aquesta setmana seran re
partits els cartells anunciadors dó 
la festa, en els quals hi ha uns ori
ginals força interessants, alluslus al 
concurs, deguts a !a mà de socis de 
l'entitat, els senyors Camil Puig, In-
li Ribera i Josep Barrillón. Fins a 'a 
han ofert premis les següents cascs 
Restaurant Tibidabo-Regès, Hotel 
Restaurant Coll, Hotel Florida, So
cietat Anònima Tibidabch Casa Be-
nedld (5 premis). Casa Seix 1 BarraL 
I els de l'entitat organitzadora. Per 
a detalls 1 basps del concurs, a l'es-
latge del Club, Menéndez Pelayo, 77, 
entresol, telèfon G 2721. 

E s d'esperar que enguany la festa 
assolirà encara millor èxit que l'any 
passat, ja qué així s'ho mereix la 
Iniciativa. 

C i n e m e s 
Per avui, divendres, anuncia l'em

presa del Pallíé Cinema l'estrena 
del seu tercer programa de la pre
sent temporada. La força d'dquest 
la constituirà la peUícula Paramount 
«Ballet rus», per Florence Vldor, 
Clive Brook, Lowcll Sherman i l'o
riginal pallasso E l Bredel. 

Va do complement «Les aventures 
de Colin», de la producció UFA. 

-omni-o-

tabllment. una llarga vMa per al bé 
de la mdslca catalana. 

O b r e r f e r i t a l e » o b r e s 
d c I c s R a m b l e s 

L'obrer Andreu Abad 1 Ortega, do 
34 anys, qui treballa a les obres de 
les Rambles, davant del carrer del 
Carme, en donar un cop de picot 
a un cable, aquest llençà unes gros
ses guspires. 

Una d'aquestes produí una crema
da al braç dret de l'esmentat ope
rari. 

E l ferit fou auxiliat al dispensari 
del carrer de Sepúlveda 

E l P. Nozaleda 
en estat agònic 

Madrid, 6.—A última hora de la 
nit el P. Nozaleda. arquebisbe de Ma-
nüa I electe de València, s'ha agreu
jat considerablement, entrant en pe
ríode agònic. 

E l Pare Nozaleda patia de fa 
força temps d'urèmia i debilitat dc 
cor. Fa alguns dies sofrí un accés 
de grip a conseqüència dej qual ha 
Sobrevingut la gravetat. 

E l doctor Ubonía, que l'assisteix, 
ha declarat que de no sobrevenir al
guna reacció, el malalt no durarà 
més de tres o quatre hores. 

E l P. Nozaleda nasqué a Cuenla 
(Astúries) el 26 de maig do 1844. 

Vestí l'hàbit l'any 1860, després 
d'cstudlar a] coUegl de Dominics de 
Ocaíla. 

Tingué diversos càrrecs notables 
en l'Orde. Fou rector del Col·legi de 
Sant Joan de Letran, de Manila: prior 
del convent do Sant Domènec, etc. 

En 1989 fou preconitzat arquebisbe 
de Manila pel Papa Lleó XIII. 

E l 13 d'abril d<fl 1980 fou consagrat 
a la catedral d'Oviedo i féu la seva 
entrada a Manila el 10 de febrer 
de 18911 

« L a Època» par la de d r e 
tes i esquer res i e logia 
el part i t c o n s e r v a d o r 

Madrid, 6. — <Ca Època» Intervé 
avui en la qüestió suscitada en al-

MANIFESTAOKfNS DE TXITXEWN 
SOBRE LES DIFERENCIES AM» 
FRANÇA 
Paris. 6. - E l periòdic «Lo Solr» pu-

I blica una interviu celebrada pel seu 
enviat especial a Moscou ^ ei se-
nyor Txitxerin, el qual ha do'Jarar 

i Primer. - E l Govern dels Soviets 
no soU no s'ha adherit a la . P " " , ^ 
de cridar al senyor RakowsKi, sj™ 
que, pel contrari, ha estat resoiui-
ment oposat a prendre aquasta me
sura. . . . . 

I Segon — NI el senyor Txltxcnn ni 
el senyor Lltvlnot bau parlat mal que 
el Govern dels Soviets havia arcep-
tat la demanda del Govern francès. 

daritza amb aquqest en la seva ac-

que s'han rebut resulta que en aoiu 
tltzar ahir davant la platja de w 
ta Creu. a 60 quilòmetres d'aonJ!, 
capital l'hldroplà alemany trlniiií 
pels aviadors Loose i Loewe, no h 
féu perquè es produís cap avari» ^ 
motor, sinó a causa de la densa Ji 
ra, que impedia per coplet als «vi» 
dors el podenrse orientar. •' 

L'açuatitzacló es realitzà no a •« 
deu de la nit, com equivocaciam.„, 
s'ha dit, sinó a dos quarts de vultT 
la tarda, arribant l'avió sobre les &' 
gües en excellents condicions, puu 
el mar es trobava sumamem' ira„ 
qull. ran· 

Algunes embarcacions de pesca mj» 
es trobaven molt a prop del lloc on 
davallaren els aviadors, s'acostaren 
a l'aparell per a prestar auxili au 
seus tripulants. 

Un d'aquests es traslladà Immedl» 
tamont a "una trainera, quo el po^ 
t a Santa Creu, deàs d'on es tei* 
grafia al representat a Lisboa delí 
aparells «Junker», perquè trametés 
auxilis. 

Poc després sortí un remoleadar 
per a prestar auxili als aviadors. 

luació en la capital francesa. 
El Comissari de Negocis estrmgers 

al·ludí a l'Incident que s'originà a 
França amb motiu d'haver posat la 
seva signatura el senyor RaVowski 
en un document relacionat amb la 
Tercera internacional, 1 ha declarat 
textualment: 

Se'ns digué d'una manera termi
nant i clara per conducte dc l'am
baixador Irancès, que després de les 
explicacions donades per ml sobre 
aquest assumpte quedava sol venta: 
l'Incident. 

E l senyor Txitxerin terminà dient: 
El senyor Rakowski és i Paris 

exacte i fidel intèpret dsl Govern 
dols Soviets 1 insistir ara perquè 11 
rellevem en el seu càrrec podria sem
blar a l'opinió russa com a acte 
d'enemistat ! segurament tindria 
greus repercussions en les relacions 
entre els dos països. Demés, em sem
bla evident — acabà dient — que 
sense la campanya de premsa que 
s'a fet en tom d'aquests assumpte, 
no hauria aquest pres el desenrotlla
ment que ha adquirit. — Fabra. 

L a s i t u a c i ó a M è x i c . 
CALLES MOSTRA RIGOR PERQUÈ 

ES TROBA DAVANT D'UNA QÜES
TIÓ DE VIDA O MORT 
París, 6. — Telegrames procedents 

guns periòdics dient que en la dls- ljrn Paso (Texas), diuen que s'expli-
cussió entre dretes i esquerres hl ha I cf la severitat draconiana amb què 
sempre probabilitat que Surti confós ! el president Calles fa front a la in-
el debat perquè aquests termes són surreccló que ha esclltat a Mèxic, 

D ' e s v e c t a c l e s 
E s troba de nou entre nosaltres, 

despré^ d'una profitosa tournée per 
l'estranger, l'eminent tenor català 
Felip San-Agustin, conegut per Fl-

J lippo Santagostlno en el món de la 
faràndula. 

E l nostre compatrici, que diu que 
és l'únic tenor català que flguiarà en 
l'elenc artístic del teatre del Liceu 
en la pròxima temporada, es pre- j senyoreta Canne Cuesta, secretària 
sentarà al públic en les seves obres ' del nou organisme. 

sempre d'una relativitat gran. 
Un partit lliberal conservador és, 

per a les dretes extremes que com bre 
guen en l'absolutisme, partit d'es
querres 1 és per als lliberals un par
tit de dreta Per això nosaltres hem 
dit que no «entim predilecció ni per 
una dreta extrema, que significa l'ab-
solutlsmo, nl per una esquerra a ul
trança que vaigl per camins de pro
grés amb ritme accelerat, propici al 
descarrilament. Que estem en un pe
ríode constituent, és veritat; que la 
crifil de la post-guerra exigeix revi
sions polítiques, ningú no ho Ba ne
gat; que cal anar definint amb cla
redat i precisió, ho tenim per In
qüestionable 1 per això ens Sembla 
molt bé que personalitats dc tan alt 
relleu com són el senyor Bergamín, 
el senyor Ossorio I Gallardo, el com
te de Lizàrraga I alguns més, expo
sin en púMIc llurs opinions. Però 
per això mateix ens sembla que cal 
fugir d'aquesta vaguetat d'esquerres 
I dretes que compromet a poc. I de
finir els Ideals polítics en relació 
amb ei moment present. El partit mí-
ílor no està per això, a judici nos
tre, immobilitzat a l'esquerra nl a la 
dreta: és un partit que de vegades 
semblarà dretista; altres vegades es-
querrista; dependrà del| problemes 
i del moment. 

T r i a de l loc al Congrés 
Madrid, 6. — Continua la desíllada 

d'assembleisles per l'edifici del Con
grés. 

Com feien abans els diputats, els 
aSsembloisles s'han dedicat a escollir 
seient. 

Als escons que abans ocupaven 'es 
esquerree, han coUocat llurs tar
getes els magistrats del Suprem se
nyors Bermejo, Crehuet, Fernàndez 
Campa, Jiménez. Díaz Benito, Gar
cía Hita. García Goyena 1 Trillo. 

E j senyor L a Clcrva s'asseurà nl 
lloc que usà quan l'antic règim. 

E l lloc del senyor Maura està senSe 
ocupar. 

Al banc de la Comissió s'asseu
ran els ponents de la secció corres
ponent al tema que es discuteixi. Allí 
s'asseurà també el Rector de la Uni
versitat. 

E l marquès de Cabriflana I el ge-
nerai Navarro s'asseuran junts, sota 
el rellotge A les Immediacions han 
col·locat llur* targetes Ramir de 
MaeztiL 1 la «eva germana. 

MolWallres assembleistes han po
sat l l u " targetes en diversos llocs. 

L a c e n s u r a a l 'Assemblea 
Madrid. 6. — Aquesta tarda, el Pre

sident de l'Assemblea, senyor Yan-
guas MesMa, ha estat novament a 
l'ed.'lci del Congrés dels Diputats, 
acompanyant .lurant una eslora a ja 

tenint en compte que els generals 
Serrano i Gómez han posat en exe
cució un pla, segons el qual el mo-
vient sediciós va encaminat princi
palment a detenir el president Calles 
i l'ex-presldcni Obregón 1 donar-los 
mort immediatament. Acte seguit fe. 
rà substituït l'actual poder consti
tuït per un Directori militar. 

L'acció va dirigida contra Obregon 
en iguals termes que contra Calles, 
perquè el primer, segons totes les ! »lmen,s ^ Pari». Brussel·les. 

cap a Lisboa. 
En vista que al dia següent la bo;, 

ra persistia, els aviadors pregareq i i ' 
patró del remolcador «Falcao», que 
remolqués VaparelL 

Aquesta tarda, remolcat pe! .Fai. 
cao», ha entrat al port de Lisboa 
l'avió. — Fabra. 

f r a n ç a 

MANIFESTACIÓ COMUNISTA PROHI
BIDA 
París, 6. — Les autoritats han de-

negat l'autorlUació sol·licitada pel?ce 
raunistes. per a celebrar una mani
festació el pròxim diumenge, en it 
qual havien de figurar part de les 
cendres de Sacco 1 Vanzetti. llurs 
•mascarillas» mortuòries i llurs fo
tografies. 

Es creu que l'acte se celebrarà en 
alguna ciutat dels voltants de Parts, 
que tingui Ajuntament comunista, — 
Franyola 

E L PACTE DE TIRANA 
Roma, 6. — Comentant les declara

cions del ministre de Negocis Estran
gers de Grècia a una agència, «La rri-
bnna» diu que el pacte de Tirana: » 
la mateixa garantia d'Albània, la qnal 
veu en el dit tractat nn obstacle a 
Is possibilitat de pactes balcànics. 

«La Tribuna» aconsella que es Ja-
xi de considerar als Balcans com el 
focus permanent d'incendis europeus; 
Per assegurar la pan, diu, n'M ha 
prou amb respectar els tractats exis
tents. — Franyola. 
PLAECOLS PER A VOLAR ELS PAR

LAMENTS DE PARIS, BRUStiCL· 
LES, LONDRES, BERLÍN I ROMA 
París, 6. — Als clrcols qua es tenen 

per ben informats, sense que hagi 
estat confirmat nl desmentit.' ha cor
regut el rumor (1 com a tal r-imor 
c» recull) de quò en els registres 
efectuats en els domicilis dels anar
quistes de la Costa Blava, s'han tro-
bat plànols per a volar, mitlancact 
potents artefactes, les sales dels Par-

Lon
dres. Berlín 1 Roma. — Franyol*. 
ES INAUGURAT E L SALO DE L'AU-

TOMOBIL 
París, 6. — Aquest matí a dos 

quarts de nou s'ha inaugurat el sal* 
de l'automòbil en el qual hl ha «• 
posats 1.500 models. — Fabra. 

probabilitats, es el cridat a ésser e'e-
vat a la categoria presidenciat l'any 
vinent. 

Com sigui que Calles coneix per
fectament el pla abans esmentat 1 
llurs naturals conseqüències, cas de 
què els revolucionaris arribessin a 
triomfar, està disposat a apel·lar a í 
tots els mitjans, inclús els més vio- ! f - i ^ • 
lents, per a evitar aqueix triomf dels ! l U g O C S l a V i a 
rebels, puix això és qüestió de vida 
0 mort per «1 president. — Fabra. 
ES DECRETADA L'EXECUCIO DEL 

GENERAL QUIJANO 
PariS. 6. — Comuniquen de Mèxic 

que pel Govern ha estat decretada l'e-
xecuciú del general Quijano, el qual 
ha estat mort aquest mateix mat l . -
Fabra. 
NOVA REVOLTA. - EXECUCIÓ DEL 

GENERAL GÓMEZ 
Londres, 6. — Comuniquen de Mè

xic que ahir cstnllà una nova revol
ta a la capital. Hl han alguns morts 
1 ferits. 

Ta legació de Mèxic a Nova York 
diu que el general Gómez fou portat 
a Veracruz l afusellat. — Franyola. 

DEL 

L e s d u a n e s e n t r e F r a n ç a 

i e l s E s t a t s U n i t s 
E L TRESOR NORD-AMERICA OR

DENA UN AUGMENT ALS ARTI
CLES FRANCESOS 
Londres, 6. — Comuniquen de 

Mashington estant a l'Agència Ren-
ter, que el departament del Tresor 
ha ordenat a les duanes que augmen-
tin certs articles d'exportació fran
cesa en la mateixa proiyircló esta 
blerla el 6 de setembre per les dua
nes franseses per als mateixos pro
ductes d'exportació americana. 

En el departament d'Estat, es de
clara sobre aquest assumpte, que ea 
tracta d'una mesura de caràcter ad
ministratiu que no t̂  caràcter eover 
namenal. — Fabra 

L a f u t u r a m u l l e r 

predilectes,' oom BÓD «Tosca», «Rl-
goletto», «Boheme», e tc , que s'adap
ten perfectament a la qualitat de la 
seva veu I en les quals sempre ha 
obtingut el màxim exit en lots els 
teatre^ on ha actuat. 

DETALLS DE L'ASSASSINAT 
GENERAL KOVAKHEVITKH 
Belgrad, 6. - Noticies d'istlp, " ' 

budes aquesta nll, confirmen l'»4' 
sassinat del general de brigada Mi
quel Kovakhevltkh. 

E l general, abans d'entrar a ca4» 
seva, parlà uns nlstants, davant del 
seu domicili, 0mb el sacerdot Yevre-
movltch. • 

La conversa fou Interrompuda píf 
uns dispars. Una bala fregà, sens» 
ferir-lo, el sacerdot, qui, sorprès j 
espantat, fugi cap a la casa en «* 
mateix Instant que el general qu*1* 
mortalment ferit ^er altres tres d"5" 
pars que el tocaren. 

Els assassins, aprofltants Tobsc* 
ritat de la nit, es feren escftpol. 

Fins ara han estat Infructuosos 
esforços realitzats per la policia P'r 
a capturar els autors de l'assassinat-
— Fabra. 
DETENCIÓ DE L'AUTOR J E L'A

TEMPTAT 
Belgrad. 6. — Segons el diari «B^' 

el ministre de la Guerra ha finK0' 
coneixement d'haver-se procedit 4 
Istip a la detnció d'un Indivllo pfr' 
tanyent a la Troika, al qual es con-
sidra autor de l'atemptat dc & 
estat víctima el general Kovaicno-
vkh. - Fabra. 

R ú s s i a 

ASSASSINAT D'UN COMISSARI 
Berlín, 6 — Comuniquen de te™*. 

grad. via Varsòvia que el coml**^ 
de l'esmentada ciutat, senyor Sítv 
Jelf, ha estat assassinat per uns U"" 
coneguts. 

G. p. u. ha practicat nombro
ses detencions. - Franyola. 

I t à l i a 

L'ALCALDE DE LONDRES HA MAR
XAT CAP A ANGLATERRA 

de Buígària. q i i cimptk ^ 1 , aoma. «• - L'alcalde de U » * * 
anys d edat. amb la princesa Jonnn ! 1 «' seu seguici sortiren al mlíí1" 
filla dels reis d'iltàlia, qui ea té 20 i Cap a -^«'aterra. « i 

i per a tol allò que « ^ « T K , g ^ ' ^ e r ^ 6 ^ ^ 
reutia ( autoritats, _ Fabra 

d e l r e i B o r i s 

Parlant després amb els perlills-
te^, ha manifestat ej senyor Yan-
guàs que donarà tota mena di» fa
cilitats per H l'exersici de la censu-
r» dins de l'cdlfld de l'Asíemblea. 

ES PARLA DE LA PRINCESA JOANA 
Roma, 6. - Ea sap que s'estan por

tant a cap serioses negociacions amb • 
Borís5 Men^.C-^,r imo.nia l ^1 rel I 


