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ALHAMA DE ARAGÓN. CaslnoTeatre. Grans pjircs I Uac nava»
gable. —Iníornies Uirectarticiil 6
dun-Amado Oran Mallorca. 1*9. I Farmàcia Bcrmudo*. Aragó. iS5-TeI. VA'J G
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fle de-la Junta de Protecció a la Infància, havent quedat molt satisfets
de les visites.
Ha pres possessió de la presidència
del Tribunal per a Nois. de Barcelona, l'ex-alcalde d aquesta ciutat don
Antoni Marunez Domingo.

El «Salut Esport Club» eg proposa
celebrar enguany la tradicional revetlla de Sant làame. donant hi tot
atuitumat.
1 7
a n y s
c o i a s e c u t i u s l'anractiu
• Aviat hom publicarà el programa
de la festa, l està vortant a terme
els preparatius ' la comissió nonienada.
M. Guillem Trúniger, S . A . B a l m e s , 7 - B a r c e l o n a
-

T a b a c s

h a v a n s

de rebre una gran remesa de
si=ti el cítuoHge Uocloral, que Itnputeà demà. dia 19. a les nou de la vetlla, S'acaba
millors marques en 7» cèntrica exles obreres a seguir pel camí de la als carrers del Fresser 1 Muntanya les
pendeduria de la Rambla de les Flors,
iusiracció. i eb representucld del go- (Camp de i'Arpa).
numero 16. Cigars de 1 a 5 pessetes.
vernador
civiU.el
senyor
Luengo,
el
Cas
de
mal
t
e
m
^
s
,
al
Casal
XaclonaB a n c a
M a r s a n s ,
S .
A .
Capses des de 25 a 125 ptes.
qual proriuncià sentides frases elo- lista Marilnenc.
giant, la Tasca que realluen les monges de Jesús i Maria que tenen cura La Comissió organitzadora del ban- Aquesta setmana han Ingressat •
Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
d'aquell Col·legi .
quet homenatge que, dedicat al Con-' Caixa d'Estaïvis de Barcelona pes&&mbU de Otn&l·te·, 2-4
Els oradors foren molt Aplaudits. sell Directiu del Foment de les Arts la
9S9.893 procedents de 5,121 imBAROEL·ONA
Decoratives, tindrà lloc a l'Hotel Riu setes
posicions, essent 383 el nçmbre do
el
vinent
dia
27,
a
les
nou
de
la
vet7flÍY0llpf
PORCELLANA
fa avinent a tots els socis que, nous imponents.
TÜiiCilüi J. Llorens. Rbla. Flors. 30. lla,,
satisfet per 1672 reintegres
per pèrdua o descuit involutarl, ho 65S'han
Apartat
de
Oorreu
ntun.
i.
8
.
8
3
4
*
3
5
pessetes, l per a la compra
Direcció telegràfica:
hagin
rebut
encara
la
invitació
al
dit
(4530 A.
de valors per compte de 15 impoVie.
q
u
e
se
serveixin
passar
per
casa
KAaSAKSBAHK
JOIES
VILANOVA
Unió.6
Telèfons números... .,4531 A.
del president de la eusd'ta comissió. nents 36,630 pessetes.
(4633 A.
65'>. -La Plnacoiecu.. on es re- Toxal. 1.687 relhWgMs 1 ees.wss
El direefor de rmstluu Català 4e Cons.
ran adhesionsfinsal dia 16, a les set pessetes.
SUCURSAL A MADRID
Sords-muts. díiti Cmill Tonosu Arero. b
ha Aarxat cap u Pails per a assistir del vespre.
Avinguda del Conde de Penalver, núm. 18
al desè Congres iijternaeionul d'ütologia. Imeniujrà en les discussions
sobre l'únic tema que la' Secció Peda- EL PRIMER NÚMERO
gògica presenta al dit Congrés, i que
Df. CamnS Pnnta< VU» nrlnArle» 1 sa oirorgla. Ronda Lni- seM
de la gran revista
sobre l'educació de- ta facultat
^«"«P* f UniflS y-ersitat. 14. De 3 a 5. Econòmica, de 7 a 3 nit
r»*
• »• • «-JM»
auditiva cn ete sords-muts que tinguin «
una
reminiscència
d'oïda,
i
la
reducM U N D I A L »
D]» A f í
A + Cirurgia, Vies urinàries i Hèrnies.-Ma*#A . \ * X ± w PA M X W Uorea, 245, prai. Pe 3 a S.-Tol, 1.519 Q. ció d'aquest en els altres sords.
ha sigut un èxit
Demés, visnara Bèlgica, Alemanya La segona
remesa va arribar ahir
i Itàlia, i en aquestes nacions, els
POOTAÍ ca ATICU. tno
A
tots
els
quioscos 0*50
principals centres d'educació de sordsmiits i establiments de material peda.
G R A N B A L N E A R I V I C H Y C A T A L À gòglc
de respefiulltat.
L'Agrupació de Societats per Accions
de Catalunya invita totes les
Sítiat i i m \ de l'estadó de Caldes de Halarelia (Promcia de (rirona)
anònimes i cemanditàries per accions,
CrisiaUeries J.Llotau. R. FloritM sense distinció, a la reunió que tinAigm$ jntnertnnfidiornaLs, termals de 60», Mearbonatades, ulcalint*.
drà lloc el dia 10 del corrent al FoUHqujs, clvrurades, súdiques, sens rival per a la diabetis. gH<osúna, axment del Treball Nacional, a dos
iritislne eo les eéves miUiples manifestacions, malalties da l'aparell dl- Neveres i geladores quarts de set de la tarda, per a trac«eWu. fet^e. etc
tar del nou arbitri municipal de l'I
Grandiós i foçmoslsslm Balneari que. Toltat de parcs frondosos brin- Preus sense '•.·ompe;èncla.
100 sobre les Utilitats; del projecte
da una eetada molt agradable. Habitacions grans, còmodes 1 ventilades. Llorens Germani. — Rambla Flors, 3apér
de cèdula corporativa pendent de disMenjadors i cafè grandiosus Salons-esplèndlds l elegants per a festes l
al Parlament, l dels altres as- — Els cànters de cristall sense peu
atraccion-. Koraiosa capella, ll-kiniliíacló elèctrica. Camp per a tennis 1 Valuosos elements, socis de l'Ateneucussió
sumptes generals que els afecten, pre- q
altres «sporte üaratige. Telèfon Girona, 4*J8.
ue els fa resultar molt elegants i
Obrer
del
Disiri,cte.
11.
s'han
constigant l'assistència, en atenció a la Im- m
envs rompibles, sols els trobareu als
Informes , a VAitruitàttTaciú, Rambla de les Flor$, 18. enlrésol. Telètuït
e
n
la
Penya
Pinya,
preparam-se
portància
dels
punts
a
tractar.
fon 15M A.
establiments de cristall i vaixelleria
una sèrie de festivals que cridaran
mott l'atenció.
Va ser curat ahir tarda al dispen- que té En Lluis INoLADA de la
Classes de núvols: K.N.. K.C.St.,
P a r t í c i p a r i e m K.N.
sari del carrer de Sepúlveda el noi Rambla de les Flors, 8, i Rondaré
Francesc Garnlest Riquelme, de set Sant Antoni. 5,
-n les despeses d'un camp de iut- Temperatures extremes a l'ombra:
anys, al qual havia atropellat un car6ol, si se'ns permetés usar-io en de- màxima, 24 4; mínima, Ití'Q; mínima prop Majèslic Holel Ànslaterra
ro al carrer de Muntaner, causant-li
tensioades ibores
del sol. IS'S.
a la cama dreta.
Grandiós menjador acondicíonat ,contusions
Olertee a J C. 44, <L\ VEU OE OV Oscil·lació termomètrica: S'S.
Al. mateix dispensari van curar a - TINTURA W I N T E R
especialment per a la - tamporada Antoni
Temperatura mitja: 2r8.
Alboz Amat. de 16 anys. es. desfiu
amb Medalla d'Or
Precipitació acuosa, des de les set
combriaire, també lesionat u la cama AmPremiada
Selectes
coberts
especials
b una sola aplicació desapareix
del matí del dia anterior a les set del
dreta
per
un
carro
a
la
plaça
d'Espa(vi comprès)
la icanleia. Serveix per al cabell,
dia deia data, ou mm.
nya.
L L O G A R I A
barba l bigoti Es prepara per a neRecorregut
del
vent
e
n
igual
períoDinar.
ptes.
eS
O
—
Sopar,
7'
0
0
1 al de la Ronda de Sant Pere va ser
camp de futbol, tancat a ser posü- de, km.
gra, castany fosc l castany clar Dóna
assistida Carme Pagès, de nou anys. colors tan naturals 1 inalterables, que
ue. I a prop de la ciutat o de les Observacions particulars: No-cap.
per un carro al carrer Alt bé pot dir se que és la millor 1 móa
»?«» vies de còmunicacions.
El director. E. Alcobé. • La Cambra Oficial de la Propietat atropellada
d
e
Sant
Pere,
Ewriure a J C, 44. U\ VEU DE
Lirbana. avisa als propietaris, que té cama dreta. 1 també lesionada a lapràctica. Venda en perfumeries.
CATALCNYA.
a llur disposició les Instes referents Demà. a les deu de K vetlla, donaV a n o s C a r d ú s P * S % a 13 comprovació del Registre Fiscal
el conegut naturista senyor Ferdols carrers de Provença, Vilardell l rà
randlz una conferència a l'Ateneu
Hcwtafrancs, els letminls dels quals Enciclopèdic
Popular, desenrotllant
per a reclamar, acaben, el del carrer
V / U I L L A
FlS/1
tema «Kuhrie a iravors del transde Provença el d'.a 22 del corrent I el
L O C A L S
Borrell 91 a 97
les de Vilardell i 1 IntuirOJICS. el'dla formisme».
Novetats en objectes per a regal primer d'agost propvinent. fent aviObservatori «eteorològlo de la
nent que els que no reclamin dins d'a-. Ha estat alguns dies en aquesta
universitat de Baroolona.-Dia 17
quesi termun, s ent^n que estan con-ciutat l'U-lustre filantrop, don Ga~
«iuliol de 1922.
formés arnb I aUr'inent a^sehyalat pel»briel Maria d'Ibarra. fundador del Be.
Amb gran solemnitat se celebrà unsenyors
c-rquitectes de la Hisenda. formatori d'Amurrio i president del
Hores d observació: A les set, à lesacte d'importància a les Escoles gra
__
"«fre i a les divuit.
tintes diürnes i nocturnes dè Sant AnTribunal per a Nois de Bilbao, el qual,
Baròmetre a 0" i al niveU de la mar: dreu.
.acompanyat del vocal del Tribunal
^Confidència?
764-9. m ' S .
d'aquesl Tribunal i secretari de la
A l'cdlflcl on hl ha inslal-lat l'es- V / U Í L L A F I S / I
Termòmetre sec m, 20'0. 20'4,
mentat Col·legi, que compta amb més
Junta de Proteccl6 a la Infància l'a La meva felicitat, simpàtiques lectoTermòmetre humit: 162. ITU 17^. de 700 alumnes, noies obreres, tingué
Borréll 91 à 91? ''
qutlla ciutat, doctor Alben.a. i Ae 1 en-res, la dec al treure'm d'arrel el pèl
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d
e
saturació):
Articles
d
ocasió
i
utilitat
propis
per
lloc
el
r
e
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a
m
m
e
n
t
d
e
premis,
resulcarregat del departament d'ObsenMcló mo .xi i pèl de la cara i braços amb el
b'. 73, 75.
tant un commovedor acte, donant-se a casa de oatno. ACCENTUADA de Nois. ha examinat amb molta cu- tan1 acreditat DEFILATOBI marca
cada obrtra un vestit, ultra alires
ECONOMIA
ra el funcionament de diverses Ins- i BELLEZA. Es inofensiu. Venda en
Direcció del vent: SSE.. SSF... NE. a;
premis ï
alumnes més aprofitavelocitat
del
vent
e
n
m
e
t
r
e
s
per
sefitiiciona protectores de la infància
perfumeries. Fàbrica a Badalona üran
eom 5, 8, 7.
des.
Ei Foment Sardanístic de Sant Mar- de Barcelona, especialment el depar- Premi i Medalla d'Or.
En representació del. bisbe hi us ctí, celebrarà una audició de sardanes tament d Observació det Grup BenèEsíat del cel: Tapat. Nuvolós.

CA V E U DE C AT A L Ü N S i i
P;Vg. a. — Dimarts, J8 dr" Jn'iol de 1922
SOPARS amenitrats p*r l 'admirahi?
número 287, principal). Agricultura. B L D O R A D O
vallada d'altures Invisibles et des- Indúsirla,
OBOl'Eímn VIENESA a la terrassa
Cpmtrç l Patologia vegetal.
cobrirem com la revelació d'una ener-Pública. Tots
alt dies fcineti, de dea Compacm Velasco Sameles i Bemtes J~l Restaurant. Coberts a T50 pess;.
gia nova superiot a cada un de nos- « una i de quatre
tes t a 4a carta. Servei d'auioOmn;.
a sis del a tarda,
altres portant-nos a dins una flamael» diumangea jpfl^^l
Aquesta nit a les deu. Moda selecta. bus des de la Placa de Catalunya
de
cordialitat
que
ens
feia
d»
tots
els
E s t i u e j a n t s !
programes. La divertida comè- ai Turó-Park.
qu# allà irem presents un sol ser. Oa la Catedral: Plaça da la Cate- Oran»
dia en un acte de gran íxlt L* REALENTRADA DE PASSUS 50 CENTEVI?
Una persona única
dral.
ANA, I la formosa revista en 13
Dijous vinent, gran festiva'
Quedàrem plena d'un entuaiasme BlbliofeCa pública de Sant Andreu C
Aprofiteu
quadros. veritable espectacle d'art a-Noia:
benefici de la Creu Roja
que no encertàvem a manifestar finsde Palomar (Santa Marta, tt i »).— riques»
elegància, entttMàsHcameitt
que la cobla, posant-se a tocar l'Him- Oberta de les vuit a las deu del ves- sancionat1 per
les nostres ocasions
tot Barceelona ARCO
ne dels Pomells, ensfixàla fórmula pre.
IRIS.
—
Demà.
dimecres, tarda. VaF r t B t t P r i n c i p a l P i l a i i
d
e
la
cridòria,
va
trobar-nos
l'exEtarain-Voile
Biblioteca de l'Escola Elemental del tinée popular. Nit,
i totes les niïs: Avui. nit, dos interessant* partií;.
pressió de la clamorositat que desit- Treball
(Urgell, U7. Casa Batlló). — ARCO IRIS ARCO IRIS
ARCO IRIS
jàvem, i seguint llavora els Segadors, Especialitat
colors garantits
en
obres
d
'
e
n
s
e
n
y
a
m
e
n
t
acabà per fer d'aquella mulUtud que tècnic per a obren. Oberta tots els
omplia la plaça una sola voluntat dies feiners, de sia a vuit des ve» T E A T R E C Ò M I C E D E N C O N C E R T
a i'25 ptes. metre.
que amb un sol crit exalçava la Pà- pre.
12. — Exll enorme de Carrr?
AVUI, nit, a tres quarts de deu. .«I-a tejgto.
tria.
Ferrer i Maria Pojol Avui. debut 1-;
casa
d
e
socorro».
«La
cara
del
miProvincial
Unlvertltàrla.—Oberta
Així consumàvem la Intima popu- dos auarus de deu del mau a ús» nis tro». 1 la revieta de grandiós èxit
: re Petlte FQUKRS. Molt avu;
I O - C a r m e - 10
laritat de la festa t el cor de tots els de
debut de le-; «Estatuàries Vivents. Orquarts
d
e
dues
d
e
la
tarda:
Edifid
pomtllistes sanfeliuencs com el de
Que é s gran^ Barcelona! questra Tzignneí Planas.
la Universitat
tols els dels pobles veïns quedava deBiblioteca
de Flslolo- amb sis quadros, d'assumptes d'acnuat amb una segona llaçada que. gla Facultat ddee l'Institut
LA
FILOSOFIA
Medicina), especia- tualitat. Present de formosesflautesa
unint-se amb la primera que s'hl ha- litzada en Fisiologia
, iBiologia i lots els concurrents.
via fet al mati. completava el nostre Bioquímica. t«» el* delee
feiners,
Eis que viatgen poden adlema I ens feia complets i vers po- de deu auna i (llevat ela dissabtes),
mellistes.
P
A
L
A
C
E
C
I
N
E
de quatre a els.
quirir LA VEU als se
Biblioteca especialitzada en matèSALO OC MOOA
L a primera festa d uns
ries texttls. Escola d'Indústries Tèx- Avui, d i marts. Grans sessions a be- gUents llocs:
tils de la Universitat Industrial (Ur- nefici dels empleats d'aquest saló.
Ames.
Museus
i
Blotepes
gell, 187), oberta, de deu a dotze. Magnífic programa: PF.RQUE M'HE MADRID. — Gener 1 C.» «Mloemi.
Pomells de Joventut
Servei de préstec.
DESPERTAT; el formósfilmde gran- Centre de subscripcions I cobraments.
Biblioteca pública per a cecs. Pa» diós èxií: 31 JO FOS REI. per WilliamTudescos, 39 1 41, baixos.
Els Pomells Je Jorentut de Sant Provincial Arqueològic. — Obert desatge de Torres Amat, 6. Dies feinera,Ferman; HUïW SONAD\, per El, i També es ven al quiosc del carrer
onze del mati a la una de la tar-de deu a una Uie8 festius, de do*
per Chnrlee Ray. —
Feliu de Llobregat estan dv-nhora- les
da: Capella de Saula Àgata Plaça quarts d'onze a dos quarts d'una. CALDERILLA,
Demà. dimecres, estrena de la gran d'Alcalà, cantó a Pellgros, de don
bona.
EI dia 16 de luliol, restlTltat de la del Rel.
Biblioteca de la Cambra de Comerç pel·lícula exclusiva d'aquesta empre- Patrici Lujan.
Verge del Carme, la nostra exlstèrv Especial de Mineralogia, Pe tro gra- i Navegació. — Oberta els dies feiners,sa, SUBLIM ABNEGACIÓ.
A SEVILLA: Al carrer de Sierpes, £3.
p deontologia I Conqulllologla, de dos quarts de deu a una, i de.
ela quedà consagrada 1 aplaudida pü- da,
A VALENCIÀ; A «La Correspondènta Societat de Ciències Naturals df
bllcaipent i un&nliuement.
dos quarts de quatre a vuit; els diu•Club
Muntanyenc*,
Priucesa.
14.
pricia
de València», Ml-Vana. -7 1 9.
S
a
l
ó
C
a
t
a
l
u
n
y
a
Fins a l'arrtttada cVaqitesta data
r — Obert d'onze a una I d* olnomenges, dç deu a una
A
PERPINYÀ: Francesc Comellas.
memorable. Ja en teníem de vida el» me'Arquitectura:
d'ArquitectuOran Cine de Moda
PomeUs d aquesla vila. però era una ra — Segon pisEscola
A PORT-BOU:1 Jaume Subirana
d
e
la
Universitat
Avui,
dlmarií,
s
e
g
o
n
l
últim
dia
à
vida de formació, de creixença adoles- a onze de la vetlla.
benefici dels dependt-nls d'aqueét Sa- A LISBOA: Al Palau Conda d'Almacent; però arií'ja ens en sentim cu- D'Història Natural de la Unlver*
ló. Programa nou i escollit, diferent da. Largo S. Domíngos, U.
E s p e c t a c l e s
rulls per a vçSsar-ne: t-nlm la pleni- tat: Edifici da la Universitat.
dèl d ahir: cRemei eficaç», per l'ini- A LISBOA: «Tabncarla Restaurada
tud del seniiineut col·lectiu.
1 ArqueolOgle de Barcelórnltable Oouglas Falrljanks; «La co- res» l 'Messegeries de la Pressei,
Calia, doncs, manifestar la nostra oa.Artístic
Obert de les nou del mati a la
queta
irresisdble·. per la genial Conspersonalitat, fer ostensible l esperit. el ona —
^^^K '
de la tarda. 1 de les tres Bos a T E A T R E
T I V O L I tance Talmatge; «Nobles» fui», p-r rua d'Ouro. U6
caràcter essencial ue .les nostres ben posta de «ol: Palau Reial del Parc. Telèfon
A
bPORTO:
Rua
Santa
Caterina 53.
la
nena
Baby
Peggy;
«Tomasrt
paGU A. Grandiosa companyia
amades Institucions, d« les quals Sant Municipal: Obert de les deu del macatuluuaSO
gès-,
gran
broma.
—
Demà.
dimecrei.
A
COIMBRA:
L.
M
i
q
u
e
l
Bombarda.
de
vodevil
1
gram»
espectacles
Feliu n't's un fecund' planter, com ho Hala una de la tarda l da les qua
tarda 1 nít, grandiós programa. — A BRAGA: Couceiçao da Rocba
BERÜES-SANTPERE
palesen els nums de «Nostra Ternu, tre a les set de la tarda: Casa de la
reipresa de l'èxit m*-,? gran del (agent).
«Nostres ideals». «Roses 1 Uessamlns» Ciutat.
Nit, a les deu: 131* representació de Dijous,Programa
AJona. «Abnegació» 1
1 «Bones Amigues, que en la inobli- —Especial de Patologia Vegetal del la irugicomèdia popular catalana, Reial
«El noi del colma·JUi·. i'èxit m^s gr^s A FUNCHAL: Jacint Figueira (agenrj
dable feta del dia 16 de juliol ea con- Consell de Foment. (Aragó, número evocació de la vida barcelonina de d'
A PARIS: Ktosque Fraaco-ltali
fungut-ren en intima I perdurable ger. 287, principal). Públic Tots els dies l'any 18W, en tres actes l nn epíleg en Tornasel
16.
VaudevlUe, Boulevard des Capumenor.
feiners, de deu a una i de quatre a (sis quadrosV éscrita per Amlctialls 1
KURSAAL-AtíslocratlcSaló cines
— I cbm podíem fer-ho per a afer- sis de la tarda. Avisant anticipada
Màntua.
ent també es pot visitar «la d felBAIXANT DC tA FONT DEL GAT
mar la nostra vida 1 la nostra unlóT m
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
PALAU OE LA CINEMATOGRAFIA Lirola
festius.
Ens semblà de la. seguen manera:
.quiosc del Born. M*rU Coit
Avui. dimarts, colossal i rxtraordiMuseu Pedagògic de Ciències Natu- O LA MARIETA DE t'ULt VIU
Uuan l'ocellada orquestrava una sim- rals
Sant
D
omingo; 9.
nart
programa
a
benefici
dels
emde
L.
Soler
Pujol.—Plaça
Rea',
G
R
A
N
D
I
Ó
S
IEXIT.
EXIT
CREIXENT
fonia matinal, sortirem de les noapleats d'aquest salo. CONTRAC 1T.
10.
tres cases com en piadós pelegrinat- número
Demà,
tarda,
a
preus
popularspél'voDELATOR, grandiós assumpte dramàNatural de l'Acadàmie
ge!1 vers l'ermita de la Salut, 1 en- deDHlstürta
en tres actes, de gran broma, tic
argument; COR DE
Ciències I Ml*: Rambla dels Es- devil
sems que amb cants i riades es dei- tudis.
UNA DONA EN (TOMANDITA. protago.NINd'interessant
A
.
formosa
comèdia
Filis de F. Mas Sardà
&
xondia la nostra alegria, quedaven De la Corona d'Arsgò: Carrer deia «Ista: Josep Santpere. Nit, BAIXANT Interpretada per la gentilsentimental.
.artista
VISO. Rambla del Centre. SO
en el més Íntim de nosaltres, amarats Comtes de Barcelona
DE LA FONT DEL GAT.—Dijous, tar- vlaa Martin La portentosa obra d édel bla» purlssim, la melangiosa 1 De Protocols: Notariat, 4.
xit mundial. MADAME DUBAltRY. VALORS - CANVI - CUPONS
da
última
de
tarda
del
grandiós
èxit
misteriosa color de les llunyanies de De la Universitat: Edifici de la Unl BAIXANT DE LA FONT DEL GAT.— liKerpretada magistralment per la gequè el Montserrat «n les hores se- versital.
artista Pola Negri. colossal ,'renit, «sirena en aquest teatr? nial
renes i transparents del mati està Centre Excursionista de Catalunya Dissabte,
sentaciò; BISCOTIN, ENCENADOR S a b ó " L a O c a "
à«
la
grandiosa
obra
Et
MISTERI
sempre vestit com si fos un tros de í·arrer del Paradís). — Oberta de s úDE SAINT CtOUD o CL CRIM DEL AUTOMATIC, «ormosa 1 divertida comèdia vodevillesca. pel cèlebre artis- Fabricant: i . ALERM - MATARÓ
ctl.. Llavors en el cor nostre s'hl a vuit d« la tarda 1 de les deu a dos
PEQOT
ta Biecot Tarda i nit. Insuperable 1
féu la primera llaçada uei nostre le- quarts de dotze de la niu
qualitat superiur
Es
despatxa
a
comptadurla
selecte programa. — Demà. dimecres,
ma, i fou l'ornament amb (juè ens reBiblioteca del ConseU de Pedagoreprise de !a formosa pel·lícula L'EXbé la Madona de la Salut.
gia. - Urgell, 187. - Oberta, de 18
PERTA EN AMOR. per Constance
del mati. i de 4 a 7 de la tarda. T e a t r e de Novetats
Allí cantàrem la missa del nostre a l diumenges,
Taljnadge. i reprise la divertidlsde 11 a l del mati.
Eucologl. amb el calem de la més EU
Companyia AtBA.BOHAFC. — AVU», sima cinta SET ANYS DE MALA
Biblioteca és circulant.
pregona solemnitat, .puix que era la Aquesta
pel popular Max Linder; ELS
dimarts, nit, a les dçu: Preus eco- SORT.
Palau Episcopal.
primera vegada que la modnlaven Episcopal:
FAIGS ROIGS. AMORS DE PACO, 1
Dels
M
u
s
e
u
s
Artístics
(especial
d
e
nòmicaButaca
O'Rn
R^P05"'
5
"els nostres llavis. Les soaus melodies Art)-. Oberta de les deu del maU a amb entrada.
de la co- altres.
Gregorianes \ el Mater Gratia plena, la una de la tarda Museu Arqueolò- mèdia en quatre actes,•'U
de
S.
>·iarecantat per una pomelltna. omplint
Palau Re'.Al del Parc.
gut,
Í S Í O M A C A L
de serena pau l'ambient de l'ermita, gic:
Arús. — Oberta de deu a una del M O N T M A R T R E
TURO
PARK
preparava TaTigusl silenci de l'esperit mati,
1
de
set
a
n
o
u
del
vespre.
PasCon el Elixir Saiz dc Carles
amb què els pomelMstes i els devots
decorat dels escenògrafs O. Junyeat 1 P A R C D E M O D A
de Sant Joan, 26, principal.
>e curao las enrermedades del
cpie ens acompanyaven rebrtem *1 Pa seig
Brunet i Pous. — Òemà, nit: Preus Deliciosos Jardins. Diàriament conDel
Reial
Patrimoni:
Palau
de
Is
Eucarístic.
econòmics. MONTMARTRE.
cert per la Banda de Casadors de estómago e intestinos. aun
Diputació.
Barcelona. Cada nit. de nou a dotze, que tengaq 30 afto» de antigue
Aquella ermita, curulla, evocava l'es- —Del ConseU de Foment tAragó,
dad y no se hayan aliviado con
trofa on en el cant primer de Caotros medicaroenÚM. Cura las
nigó (L'ApIech) diu Mossèn Clnto:
acedias. dolor y ardor de
l'ermita és com un ou atapeïda
estómago, los vómitos. vérde vells, donzelles i minyons que hi
tigo estomacal, dispepsla.
E L S DARRERS LLIBRES SORTITS
[crida
indigestiones, dilatación >
de la sonora esquella lo tritllejar
ulcera del estómago, hiper(festiu:
clorhidrla, neurastenia gàsapar que hi entren d'aquells cims i
trica, flatulencia, cólicos.
[planes
E L
TALISMÀ
E L S D E U MIL
amb lo Jovent totes lesflorsboscanes
•ois per besar les plantes al Sant que
Wlter Scott
(Dos volums)
Xenofont
(Dos volums >
(aquí els somriu.
Premiat en el concurs de
Després del religiós acte, tothom
r«Editorial Catalana, S. A »
D I A R R E A S
estava aleere. tothom somreia 1 s'esbargia mentre fèiem el modest àpat
de Teeruoraar que ens donà ànim
disenteria. la fetidez de las
per a fer la caminada de reiorn. ameP
O
E
M
E
S
I
C
A
N
Ç
O
N
S
deposiclones, el malestar >
nitzada amb el cant de l'Himne dels
los gases. E* un poderoso viPomells. Segadors. Salve Regina. .
Josep M.a de Sagarra
gorizador y antlséptico g"
Erem a migdia i havíem fat mitja
iro intestinal Los nidos padecen
festa. La gran ballada de sardanes escon frecuencia diarreas mas 0
tava preparada per a la tarda a la
plaça de l'Estació. A les cinc punLA CREACIÓ D'EVA I A L T R E S C O N T E S
menos graves qoe se curan. m
tuals Ja cobla Cathalonla començava
ciuso en la «poca del desiete y
la tanda de sis escollides danses, i al
Josep Carner
denliciòn. hasu el punto de re»"
moment una munió de rodones omtuir a la vidaa enfermos irremi»'
plien la pla. J. Oh meravalia de la
nostra sardana, quina virtut és la
La literatura catalana a l'abast de tothom : Les grans obres de la literatura universal traduïdes directamet blemente perdidos Lo recetto '«
teva) Com quedà palesat, en aquest
(DédiCOS.
^>:^Adia de goig. que la dansa catalana
Escriviu tot seguit demanant catàlegs
té la gràcia suprema d'amarur «Is
jDf tenia tn las frma^/·***™'n
cors d'un xardorte senti ment germa4il mumié y Serrsao, 30 • •ADRH'
ni voí fonent-los en un sol ritme a
« E D I T O R I A L C A T A L A N A , S. A.», E S C Ü D E L L E R S , 1 0 B I S
* . raalt* falUU • «•*«• U I*
l'uníson del que marca la sardana!
O dansa de la germanorl Com da-
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\
des^Wa deffiisds 40 any»
desembarcaaient a Allioocmas. I .'es instruccions qu< va rebre del Go- mlnlstrè deia Cuetra. al nimiénainent Larraix,
e convivència amb els Lndlganas en
del n-ju Alt ComiJiar! i al nornjna- d
aquesta creença la continua surten- vern
província mogrebina. Els maMadrid. 17. »15 ni:, tant.
Sembla que se'm tenjuti que l e- men' jeu per a ministre de la Guerra, aquellaOtlls
serveis pot prestar el seprotwi» «enyor Colco^ctMía <lel Es refereix a ço que es convinguó xèroii a :es meves ordres de 150 m.l — Tampóv és exacte —ha aíeglt —teixos
de la Comlssarta, senyor LóT>rop<»»ít <!» subvertir toies Tes préctt-amb el general Berenguer i ^Uu que homes donés poc rerulinienr. Fran.a que per ara jo deixi la cartera fie creiari
Guerra. De manera que no tenen fd- pez Ferrer, que el general Castro Gl*
J J é M J totl etf pK^Inietits portant e! que redacti aquesta nota que tot*sostania un exemn semenm 1 no rea1 expedí*»» aJ íarUnem Primer hados íimiaren sabrà «I que v* d^m^na-litza aquests objectiu» que semWa ai-nament els nonw dels candidats jue rana
En resum: el general Burguete és
,ic r«"»iUirefclpodat HIMÉUIÍLL i - d M - va 1 «1 que «< n^etsliava.
senyalar 1 opinió «Spanyola. A més es diuen
j-erdesprés
a ocupar-la
d'ona acció al Marroo que,
ruc es pporti
fiu dit
el senyor Sftn- partidari
prés «
<n»
on s Ja ííscaUtzació El ««uwal BERENGLEB — Dema-a mes cal fixar-sé «n què amb aquest chEns
d'excloure
; * política,
no la paraula.
exèrcit havia de cobrir els ironts par- ez Guerra que demà firmarà una lluny
a« l«i Cons.
ordre autoritzant que es trami-:: hi trobarà la seva méa ferma base.
Fa notar «p» no tKTMfUe «fue at El senyor SANCHEZ OCERR\ aíJr- cials- el de Tetutn, rl de Melilla 1 cl Reial
al Congrés l'expedient sobre respon Dins de l'acció militar es muítr»
a que e)3 objettlud que es convin- d* Lazraix.
Govern «» compro l à no ampliar m
sabilitats incoat pel general iPicasso. oposat a la tàctica practicada fins ara,
g
u
e
r
e
n
en
aquella
nota
gajrebé
Qualsevol
q
u
e
s
e
r
e
n
a
m
e
n
t
estudií
>
*
t
d
e
de3pes»H,
les Xifres del j/re*
sembrant de hlooaus i poalestaven
ultimats
q
u
a
n
el
general
Be.
A la tarda estarà ja al Congrés d'anarinútils
a
q
u
e
s
t
e
s
circumstancies
observarà
que
icaila
«l
propü-i:;
d
e
deipul
tot el territarl.
renguer dimití el ^.<àrreç d'Alí Co- la* Xorm posades «ixi no «ren tan a disposició de Ja comissió que es ons
! exíxcit d'Afnca a la xU missari.
ta
seva
atirmacló
de què el n\ .-vin
o
m
e
n
i
(jer
a
eatudlar-io.
çonsiderables.
1
m
o
l
t
n>H
tenint
e
n
rra de S&J'OO homes
m
e
n
t
és
una
m'ulUpllraciú
de les troc
o
m
p
t
e
que
la
moral
d
e
!
"
e
n
e
m
i
c
esHi
manifestat,
p
e
r
-últim,
el
p
r
e
Tracta
d
e
la
repatriació
d
e
tropej
AixO és un perill, puix aerla temep
e
s
a
b
o
n
a
talis
propòsits.
lava
exaltada
a
m
b
m
o
t
i
u
M
desassident
del
Consell
que
el
stnyor
Maul
diu
q
u
e
es
trameteren
a
t»
penin
rari «patriar mi» soldat*.- pero tambt-ts vergonyós no r·pttiriar aquell sula aquelles que es convingué amli tre d'Annual Tenint alxO en comptera li anunciava que el dij-jui arriba- Declara la necessitat de formar un
es veurà que no hi Tiagué lanta len- ria a Madnld per a inlerv^nir, in gran exèrcit colonial, no solament
•xèrclt, deixant-lo en ona passivitat el genera! Berenguer.
£1 que si tingué molta lentitud un torn dv totalitat, en el debat del per la seva utilitat milita', sinó tamdue el desmoraliua
Pel demés, massa sap que la re titud
projecte de Uei d'ordenació ferro- bé per l'eficàcia política que això
patriacio au pot íer-se ^serise otdrç ni fou la íalta d orientació
Cal un objectiu, 1 no po; ís<er al- concert.tindrà en un pais essencialment
TlAita
Diu
el
senyor
President
del
Contre que la dominació a iota la zona
guerrea»-u,
sell
q
u
e
en
la
n
o
t
A
q
u
e
subs.·rivi
«ipaoyola. prax com que no domí Nu cità confpune amb ço que Ita
L
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A
T
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R
A
C
T
A
T AMB ANGLATERRA
r
e
m
hi
havia
la
cónclusW
d
'
€
%
1
t
a
r
el
naren' «is írancesos en Ja seva men-dit el senyor Coícoeobea de què haMadrid. 13, VI'M maMn^dn Avancen les negociacions per a contre als jmanenra la dominawo d.- guem d'ocupar mi'itarment iota la cansament de J'oplmo 1 la deonocalitTarzu. així el problemn df Melilla nostra zona. íPer a això Espanya no zacló de les tropes, étu íel tot el El senyor Goicuechea ha aprófi'-at certar el tractat de comerç entre Au<
_« ti(NnM de la dcniinmo dels be-té capacitat. linauciera ni mtlitàr. ni que íia estat pos»ible. I «"ha arribat al Senat la discussió del pressupost glaterra i Espanya.
la repatriació de '-XMnl homes ; dede despeses del Marroc per a gene- Es diu que per ambdues parts s'ha
niorrlagnel*,
és xurupoc aquesta la missió que .li a
m
a
nera que puc dir que tots els-çd)- ralitzar la seva inteneni-ió, ni cir po&t el major Interès perquè l'escoacedeixen
els
tractats.
(>nsura que e» uneul Inactiu l'ejectiu^
que m assigna el Govern bancums·.rlvlnt-la exclusivament a de-- mentat tractat «sflflraildintre de 1»
xíKlt d'.Wrlca. í II estranya que e» Rçferim^e a l'expedient Plcasso. estat cem
pUmentats.
enronianient de ta campanyu, sinó segona quinzena del mes actuaL
conilderl impossible el de^embarea- •J.w que «1 Govern siublbt «n tota
a l'actuació del [Consell Sument a Alfiocemas. que una opera-l'actuació del Consell Suprum de Gue- -Sobre l'operació d'AMiucetnis aban*també
ATROPELLS
rem de Guerra i Marina eii interció com les que signifiquin desem- rra i Marina, creient qu» amb allò de jolioi üi'aurla estat Tlcll reallt- p
venir en, i assumpte de les respooaa- A con^eqüèncla d'atropells durant
zar-!a,
c
o
m
p
l
a
n
t
a
f
n
b
1
ajuda
pomici
barcament «n camp eneuiic
un favor al general Berenguer amb 1 amistat de la regió de Ten-bilitals,
les darreres vlm-f-quatre hores, han
Afirma que sensible la .«enfia- teia
i vetllava pels prertigís da í alt tri- isaman.
mon un nen de quatre anys
De«prte de la qúesiió de Me Juridicament, a ji i. . do lexaii- resultat
que es dóna al país dc què Es- bunal.
panya no pot dominar aquests quanta En aquesta quesiià afirma que el j Ulla 'el desembarcament hauria erta*, nisire maun. el fiscal del Consell -Su l'ferides vuit persones.
i 'perillós.
íspelllfats.
prem de Guerra i Marina no pot ju- /
Govern ha fet el que itiavia de fer. difícil
EL PEIX
dicial' el general Berenguer sense :i
.
A
q
u
e
s
t
és
cl
primer
d
e
b
a
t
.
i
obre
el
El PRESIDENT DEL CONSELL. — Coniesunt a Ja part internacional Marroc a què assisteix 1 Ü ha produït
prèvia
aquiescènoia
del
Govern.
Ahir
foren
assistides
Casa de
Cçnvé que consti aqueíl'i aílnna^'ó del discurs del senyor Golcoetíiea, eld»una veritable confusió d'àniw. puix EÏ «pnyor SinchèZ Gueita ha rei- Socors de la Inclusa daea!ateïns
S. S.
gla a! Govern que mantlagué durant no arriba a distingir tot el que es diu terat la seva tesi de la adubiLió de carrer de Segòvia, uúin. 55, perdsl
hajl senyor OOIOOBCHE»
. - Beconei- la gran guerra una política de neu- de comissaria civil i comnsama -mi- Govern
ver
estat
M
c
t
l
m
e
s
d
e
la
mala
quaxerà èl senyor President at'e les me- traíliat benè%'ola per als països aliats litar. Jo be estat dos anys vomissarl El general Berenguer s'ha sin e- litat del peix.
vet intencions són pures i responen Quant als nostres drets al Marroc, civil i no comprenc aquesta diferència rm d'algqns càrrecs que se, 11 ban
com és natural nu pot per menys de
t conviccions.
fet pei que toca a l'escàs rendiment ELS INTEL·LECTUALS
Alinna que el. profeçtOT.at esta «n de
le laraiíàiode l'Alt CcmLs· dir que seran defensatí
torces que ha tingut a les fit
implantació a tots aquells llocs on ves les
EL SUPREM DE GUERRA
ludeix el maiquèi d'ADiuce- •Mima que el general Eurguete d
ordres a.l'.·wnca.i sobte l anuno'.a- AquestI mati
o
m
i
n
e
m
,
peró
que
faltà.
Facció
clvü.
ha estat remès a Ciu'rea* perquè crsu, ügui civil sigui m compUrl
da
operaoló
s
o
b
r
e
Aínucemafl.
la missió que el Govern li que consisteix en què s'aporti tjapltal.
d
a
d
Reial,
o
n
es
itoba, el següent do.
litar. que la seva missió és retídUar ba confiat,
amb -.rs col4aboracions indústria l'comeYç Menti» no es faci Aquesia part de Ja sesló ha estat cumem al gerieral don Francesc Aguiel protectorat.
que .fossin necessàries, 1 diu que el això tot el que és digui dft! pt-óteo- molt anmiada. mosrrant-se tlespr'Cs lera, president del Suprem de Guerel senyor Sàneheí Guena satisfet del ra I Marina:
Compara el problema del Marroc Govern no cometrà ia.'insensatesa d'e- torat serà un Joc de paraules.
per a Espanyn-.amb el de Trípoli per .1fectuai la repatriació sinó quan es- TerBulna alirmaíit que p«r a arri- seu reriultai
•El CdnseU Su)rfem de Guerra %
lialiB. 1 record* que n Jtj'l» na Uttigui assegurada la nostra seguretat bar al protactoral és necessari passar ELS PLANS OEL NOU ALT COMIS- Marina, dona en aquests tnumants
es
srmes
després
al
Marroc.
la sensació Cotifortadora que a Espamïliíai
SARI
de reciirrer ó «lyi!; i és que En una paraula: es procurarà, en perEll'ocuoació
PRESIDENT DEL COXSEU. està Els dians segueixen publicant ma- nya és encara possible ia justida.'
Saanà'
n
o
b
n
en la queiti
el possible estalviar a Espanya conforme amb la teoria exposada prt n:Iestacloas del general Burguete so La pari mes tràgica de la tragèdia
qu? el francès: tot
ver-hi altre
sacrificis de sang i de diners.
general Berengifl^r de qttè e! desem- bre el problema polltico-mllliar -del d'Annual, no era Ja el.nombre de vi6
iranilcs
i
e
t
P
i
des segades. sinó el convenecrmo.·it
el fer una
-El swy·.·r GOICOBCHBA recturica. barcament a Alhucerbas hauria estat Marroc,
ue tots enlen a l'ànima que per
de lleiala 1 'l·sB·.·::»!"'. oer a Insisteix qu* el Fiscat del Consell fàcil amb amics i coi4aboradors a Di les que ha fet a un redacter q
Lmics,
aquella deííeta, com per la de l'any
'premiar els ous l cas'i^tr ^ls altres. Suprem de Guerra i Marina esta a lesla costa i a la plaça, peró amb eneLa Corresporrdencía- reconeix que 1898. no s'txigiria cap réspon-abiiiPer a això i per a min;«njr l'c ordres del Govern, del qual ha de re-mics en aquells llocs l amb la costa d•oi «situació
As molt ^reu. peró el j»ro'
aquesta operació era tem»Ure es^l i'acciO de Içs armo*.
bre instruccions. 1 en aquest assumptartlllada
e
bletna pot resoldre's amb tota l'aio- F-l Consell Suprem detíuerera>
Examina el presíopçst 1 diu qüe \ha
i de dir que el Govern na procedit rària.
nna que es vulgui.
Marina tonia la confiança a iinima.
• :jnació de: Jallfa li v-nbla !'.:Ü- amb negligència.
El general,BERENGUER —Però no nvEl
Nosaltres, que creiem que el mal
fielsnt.
p
r
o
b
l
e
m
a
n
o
és
d
e
penetració.
es
prorrogui
la
ssssíó
Iins
a
terminar
dir que entre í'A-lt Comíssar.
d
e
qqè uior Espanya és aquest, la
Sinó
d
e
compenetració.
Perquè el Marroc no p-.-?! sohre el i Vol
e'. Govern ha d existir per part del Es dóna ner tctruin^da 1^ discussió Cal adoptar i seguir -ense vacil·la- desvunfiançj, voleru cu-todlar amb
íresfiupo;1. espànypl, é" ne-'essa:: n<'ie primer
gran subjecció. 1 respectedé la totalitat:' ',
nostre encoratjament aquest Couun definit pla polític, utilitzant el
riilorltzl, 1 per a arribar 4 ajuest* segouna
seU que diu que va • fer justícia.
n una gran solidaritat. El La OJmissio prfga ai ^resident qce cions
les
a
r
m
^
s
c
o
m
a
auxiliar
d
e
la
tjvalófltzactò cal primor qc= rt-i . u- del
Govern ha íaltat a aquesta solida- es porre-gui la sesííó f ns a tcrm:nar lltlea
Desitgem formar una opinió densa;
cnpaciO toia! de la zom.
rliat. El general "Berenguer ha exa- la discussió de PtrficuJal d'aquest Cal intentar la \;onqi a espiritual viva. al seu entorn perquè no defa•Panà de. ia polltisa intvnaoional gerat
dictftateiL
.
.
.,
EI que ni na hagut
perquè no diíbtl. perquè no el
1 (.oííyé que cal una col-iaboració lleiales quelaelsubmissió
les cablles, cercar ! ol-laboricló lleixi,
destorbin les inHuàncles de corrupc'O
president del Consell ha po- E, PRESIDENT «nté» qoe eQL»ra de
imb França: però això no pot s:g- sat en pracii-a
d
e
i
indígena
a
m
b
Ja
mació d'iSn que poden cndar-lo per tots costats.
de Maquia- queda prou temps 4= sessió per a axetclt .colonial
ilílc«r p:egar-=e davant íüu als de- velo: «Fes el bolaperteoria
tu mateix i l'odiósfer !a pregunt» a ja Cambra.
El gest d'aqueets jutges militars
li del partí: colonista Ii^ncès.
E! senyor AZPE1TH defensa un ííu pot desarmaf-se al moro, nl pot ésser el terme d'aquesta obra vertín tercer.»
PtMcr.a que durarít el Viatge dd faf
delxar-lo
a
m
b
les
a
r
m
e
s
«.
o
m
a
ele
v
o
t
parcicu
ai.
al
capítol
primer.'
gonyosa de la vida d'Espanya. 1 ía
President de la vema RepüblKa a l'A- Considera necessari que e'. Govern
d manjüèà d* PIL.ARES l ment passiu
civilitat, que no Ha sabut ésser jutge,
Wca en un dúcnrs es illíTuéí que digui quins són els objectius militarsílsInterrè.
•Sóc
partidari
d
e
l'organització
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n
el nttniSTTe'de MAP.T^ v
podrà en aquest ge>i trobar un noble
Prança exercia un protectora: 1 Espa-si! Marroc, puix no és possible sóste- "•"Qcontesia
poblats 1 cabiles dels Sotnotens a 1 eúx«emple de conducte
ueda retirat el vot part^Ular.
nya tenia una zona d'influència. Com iTir allí un exèrcit sense una fiBalUat. •Sen
discussió «•aprov·n eis .•.»•• espanyol, però conservant entre élt 15 de juliol de líóa — Slgnenr L'nasi en «1 tractat Je 1?12 n i es parlés sense un objectiu, sense ur. pla, que tantsse-capítols,
quedant «l il'.otameh moros llurs costums 1 jerarquies muno. Valle Incian. Marcel-, Dominde dues zonei d'intluènc;3, l espanjo- és necessari que sàpiga" el pals.
Ètec que no eutsteixao soldats do go. Manuel Bueno, Castrovldo, Zozila l la írancesa. 1 de dos protectorats. Ei PRE*II>ENT DEL QO.NéiE>LUt»C- pi-nJent de votació def,altiva.
lents a la historia Les tropes són ya, Cristòfol de CasUo, Menéndez
S'aixeca la sessió a !efi. 8 30,
1 espanyol i el francès.
tifica.
doienWs quan els generals no sabeii Pallarès, Hoyos l Vincent. Francia,
que el Govern ha mantinINCOMUNICACIÓ
£» refereix als «sfoníi* quii i'Uan guInsisteix
íer-leS bones u :es empren atrib ttttr Amadeu Vives. .Araquistain i altre»
t
converses
a
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b
el
general
Burf«t des del banc blau per a mantenirguete. «I qual pwna instruccivns que nú una nota de Guerra:
jans dolents que ies desmoralitzen. atenelstes i elements Lntel-tectuais.
durant la guerra una b·màvola neu- no pol revelar.
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Cal apoiar-se en el pais i convertí
,
tralliat amb franta 1 amb Anglal^xxa. E: senyor PÉREZ CABALLERO
cable ifa^ta tensió sobre JES Ifme« te-en l'aliat l'enemic de ia vlgUla
inTetaiuiu *i àenyor wuií-ijeuheu mo»lafònloa l telegràfica de Cíutà-Tetoàn. Cal desfer els etror» polítics co- EL COMIAT D'EN BCOBNCUER
S'ha comentat moU- el comiat qhí*
uam-sç opxiinisuk 1 assegurant que tervé.
e<tà
Interceptada «jueSta •.-ommiíca- mesos.
que «1 marquès d Alhuce-cló -en
Espanya vé zmtjaqs per <t r«aUlzarmManifesta
el general Berenguer ha dirigit a 1 E
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~tou «Is seus :dea US.
Pel dit motiu el comunica; oe Gue-del Marroc només es conquerí, forta-'xérclt d^Africa. en deixar el càrrec
que seria plantejat demà. rra
nif «s r*brà Hm Mirada )a nrï ment. amb armes espiri to* is. Ca guav Està concebut en els següents I T El PRESIIXENT DEL CONSELL li entendre
segons «tava convingui, petó que tinada.
w>KtiU
que se sup«>4a que ertarà apa-;nyà alxl el cristianisme, Ia,guanyÀl mes:
dir que els cabdills lliberals mar- ria.da l'esmentada
-Senyor» generals, capí, oftclah f
avaria
C*Ut i|M.«lfienyurGouoeofaea h* pol
el mabometamsme i alxl ia subjecta- tropa
d'acord pet que fa a Ja polltka
de l'Exèrcit d'Afrlca:
procedit a Impulsos de rapassiort-i- xen
ren
aimoravldes
1
aloiohades.
a l'Aírka.
MANIFESTACIONS OEL PRESIDENT Tampoc s'ha d'oblidar. .1 s'ha obli- En separu-ma
de vosalirei per im'nem durant el seu diesurs. ! es planyaJElseguir
senyor
OOICOBCKEv
—
Exacte.
de no haver merescut d'ell la mateixa El senyor PÉREZ CABALLERO diu Hem parlat aqoe^ta nit amb el s» dat molt, que tots sis que estan H periosa necessitat de les «IrcunstAn*
) betivolença que aancedl 41 iGaoinet que Espanya no pot sostraure's al nyor Sànchez Guerra, el qual. «or- servei del protectorat, de-* de l'.v.c cies. el meu cor es cemmon davant
tint al pàs dfc cér« rumo's que acu
del senyor Maura
idea que puguésstu pensar, enoara
a i Ulli ma eutoritar, exer- la
roblema del Marroc, perquè és unu lien «is diaris, t'ha apressat 3 Je5 Comissari
que
fos per un moment, qu» vaig ésManifesta que el! abans que l'opf-Ppnació
ceixen
aquesta,f(iiotitai
per
delegacií'i
essencialment mediterrinia menti Mo<
ser
negügeni
la cura de les aten"ío es considera olBigui a ««rvfr L'opinió
del
Jallfa.
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ptestig!
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qual
b
a
n
no està deguiamefit pre- — No és cert*-ha du el presidintd'enaitirper al bon èxit de l'a^clóm». cions que emen
1 interès púb ic.
corresponien per a gaparada,
per
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d
orientació
daTliiide!
Consell
—
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proposí
prerantir la voetra seguretat 1 =.s s
Olu que p«i març el Govern anterior
sentar al Rel la qüestió de confiança terlal tutelar.
tres --a:«icara no havia aconse^i;: satirfer da 4 d* pla conegut.
q
u
a
n
es
tanquin
les
Corts
a portar ^1 cap els meus planí Tinc !a1 ccerteja que podiè provar
ell dos desigs de l'opinió, per al3 El general BERENOCER ía us' dt Precisaméht en aquests C'.es se m na coPer
T'ials se u remeteren tants element»: la paraula, fent notar la fntenoritat presentat ocasió de veute-!> ratiflcjda mpto amb elkmen^s coadjuv·ants dela injustícli
fcla de les acusatiüjhs qu*
Imponància. & el que e» relerelx al Se'm Oirigei
castigar als benlumaguels 1 disem-de les seves condicions per a intar fins a quatra vegades
venir en un debat on ban parlat tan
sector militar 1 al sector civil, un Durant trs
•«fcar a Alliucemas
"j, enumerant-les. el president del dels homes que millor coneixen la partit les ei anys l mig havem comAílrtna que ell entengué qoe aquas grans oradors.
íta reíírlt a la d.-rrr-^i- -rtra 1 la psicologia del moro i unsa Havem rBulltzat campanyes Vn-.••• operació no és convvnient rü és Creü qu# h?, aconseguit tots als ob-Consell sa^mgatr,
a la dimissu, del dels suHors prestiels à< > zaju de Uants. cotn la del terrjjprl de v
wportbba Xo creu «n 1* utillta: del lecuns que « li asscnyalard 1 «ri-a

SENAT

V E U UiL fc'AT'AEüNYA!
Pig. 4. «— Olmartç, 18 <fc Jnlíot de IQ'3"5
A les sis de la tarda, exposició del ía banda «La Lira Catalana', execulla. per a ocupar Benisald i Tafersit, dissabte amb una recepció, els tripu- quan es dirigia » Anglaterra.
Aquest-vaixell, <|úVibav:s estat cm-, SasOssim Sagrattant, Triéag; tuníV. tant un triat programa d: can.. .
al* d« Ceuw l-Larnr»,·-pïT ••• con- lunis del vaixell suec «Trislechetei.
orquestra, terminació de la"Ndve- catalanes. 1 .L'Himne als Mtistes». d*
querir Xauen: per a eslablir el ;M»S —Stotícies de Buenos Aires diuen prat l'anr pateat par una casa an- amb
panegíric pel senyor prevere Vi- Mendélssohn.
pel Fondak d'Aydadia. per a soitne- que «1 primer partit jugat per l'equipglesa i qu« ha.vtta «tat Uns ara re- na,
Queralt. C M., reserva 1 -bene- Dilluns, 24. — Ball de nií. cotn ^
fre,, 1. ovopat. les caíuJes d'Anguera,de Ja Reial l'nió amb l'Argenti, quisat pel CoVera, per ai tranapjrt cens
després de la qual es donaran primer dia, amb rams 1 toies.
Beni-Oorcel. Bení-Aros. Ayíerll. Go- obtingué aquest quatre gol» contra de tropes al IMarro·-% anava a e -ier dicció,
remès en reOdff viatge a la casa com-a besar les relíquies del Sant, acom- Dimarts, 25. — Festes de mainada
mara i altres, els noms de les quals zero.
panyant aquest acte amb el cent de amb pluja de bombons, serpent'.ÜVpradora.
estan gravais a la vostra memiria.
LA VACA DE BISCAIA
l'esmentat himne.
confeni l demés. A .es cinc de la tari
També haguéreu de realitzar .arc- Bilbao.
EL
CAP
DE
LA
LEGIÓ
— Avui han celebrat ela pada, gran audició de sardnes per )«
aeyiú al territori de 'Melilla, conque- trons metal·lúrgics
una reunió amb
cobla «La Barcelonina». HI haurà tam.
Madrid. 18, -2 matinada
rint, després d'un dur cop de, l'ene-els delegats del Govern.
béjams i toies.
mic, en poc més de set mesos, terri- Han canviat impressions sobre l'ès- Orense. — Ablr arribà el cap de la
Nit. Gran ball de comiat, amb ratnj
toris perduts que havia costat ru'-í tat del conflicte.
Legió, senyor Mlllàn Asiray, romai toies. •
d'e. dotze anys conquem-los. pemé- Aquest està pendent de l'Assemblea nent algunes hores amb uns parents.
Bisbat
tent-me, mercèe al vostre esforç 1 Eb-que celebraran demà els obrers, en la Anit passada fou obsequiat amb un
F.l i-arrer estarà esplèndidament
neg&ció remetre una extensió de zona quàl'es volarà si s'ha d'acceptar o no banquet a l'Hotel Mlfto. •
«tornat i il-lumlnat
—
A
Balsareny
s'hl
ha
celebrat
sota
de: protectorat niultés vegades ' més la fót^nula proposada pels senyors Ar- L'alcalde pronuncià breus paraules la presidència dels "bisbes de Vich i L·i
v tia posat tota-la -•1
gran que la que vaig'rebre, oberta tigas i Palacios.
bona vuiuntaj per tai que resultin
de
salutació
i
elogi
al
cap
de
la
LegióSolsonai
una
Assemblea
Mariana
Cotota al trànsit, indispensable i trasbén lluïdes aquestes festes, coin w
El senyór MiUàn Astray va pronun- marcal.
lladats 'els nostres límil&. que a la
mereix l'esforç que hi ha - esmerçàL
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ciar
u
n
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discurs.
—
H
a
n
començat
a
l'església
de
Sant
aòna de Tetuàn eren de l'horta de la León. — Avui ha començat a. regir - Es mostrà partidari de la ereüeió Vicens de Paül d'aquesta ciutat sopoblació, a deu quilòmetres més enllà el locaut i amb tal motiu no s'ha en- d'un exircil colonial que auxilií l'o- lemnes cultes en honor del .gran
bra del protectorat.
: Aquesta fou ía nostra tasca.- es- trat avui al trvball.
apòstol de 1^' caritat.
maltada d'episodis de la campanya La vaga abraça tots els oficis 4*1 Al banquet — La qual cosa ha estat Es veuen molt concorreguts.
En obsequi d'uns autors
objecte d'alguna comentaris — només — Com a record de l'any jubilar de
dels quals podem restar orgullosos, iram de construcció. 1
que* perduraran en el nostre reoifd Els obrers ban recorregOl els car- hi assistiren un comundant i dos ca- la fundació de l'Institut de les Pilles de
pitans d'infanteria.
com les executòries del soldat. rers amb gran ordre.
Aquesta tarda s'ha celebrat al CaAuxiliadora, Salesianes del ve- fè.del
Jo us desitjo i tinc la seguretat que Les autoritats adopten gran nombre Amb l'objecte de comprovar ço que Maria
Còmic un dinar en obsequi
nerable
Joan
Bosco,
q
u
e
tenen
el
colhi hagués de cert aoare eL planteja- legi de Santa Dorotea de Sarrià, s'ha dels afortunats autors de la revista
les vostres rellevants^ virtuts i ni»» de precaucions.
condicions .haureu dè demostrar-Ies •En aquests moments es reparteix ment d'una qüestió personal entre el publicat un quadern, bellament editat, 'Que es gran Barcelona», que és ve
president de la Comissió Informativa d'història general de l'Orde, contenint representant al teatrer del mateix
sota el comandament del meu digne on manifest a l'opinió. e l'Arma. d'Infanteria, i el senyor ombrosos gravats i notes d'informa-nom. amb esiraurdinari èxit.
successor.
a empitjoïar. d
Mlllàn Astray, els periodistes ban vi- n
A tots us saluda 1 reitera les grà- El conflicte tendeix
referents a la tasca que realitzen Ha estat, com totes'les festes de cositat el cap de la Legió, el qual ha ció,
. eles. per lo vostra, abnegada ••oope- Santander. —FUCIOA
medi asts, una festa alegre i extreaquelles
bones religioses.
desmentit
r
o
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n
a
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e
n
t
el
tal
rumor,
Un jove de 25 anys
raclò aquest .vostre general en cap,
madament simpàtica.
dient:
—
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he
tingut
cap
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Al
monestir
de
Sant
Joan
de
les
anomenat .Albert Ramírez, solter, apoPàmas Berenguer.»
Al voltant de la taula hi liéntà . tió
a
m
b
NouVilaa.
Abadesses
hi
h
a
celebrat
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seva
priderat d'una casa de viatgers, prople.
raics
i literats, empresaris i perioROBATORI EN UN TREN
m
e
r
a
missa
el
nou
prevere
mossèn
Estat d'una tia seva, anomenada do- Si bé et ihòstrà reservat, puix no- teve Verdaguer.
distes,
en
amigable companyonia
' Una parella de la guàrdia civil del nya Julla Labra,. féu efectiu un taló. més volia parlar de la Legió, va dir — El diumenge al matí es va ce- Els comensals
passaven d'un cente!lòc de .N'ueva Numància, eh íer aques-del Banc per valor de 52.000 pessetes, que jutjava perillosa la repatriació lebrar
a bord de l'Asil Nava! la festanar.
ta matinada el recorregut de la seva I ahir, diumeng'e. va desaparèixer del sense augmentar abans les banderes de la M
En Manu-?! Ferare de^ Déu del Cartíie. que Entre ells hi havia
demarcació, s'ha trobat amb què al seu domióni.
de la Legiiy.
Antoni Martlez. àuresultar un a-te molt simpàtic, àl nàndez ilaJoan
quilòmetre i de la Unia d'Andalusia La seva tia va avisar la policia Aquest és el principal motiu del seu va
révi=ia: mestria vera i
qual hi concorregué molt de públic Ribas: Iglesias,
hi havia senyals inequívoques d'ha^ e la desaparició i els agents prac- viatge.
de 'a Societat à'Aii.*er-se perpetrat un robatori de consi- d
Hi
assistiren
les
autoritats.
tiquen actives gestions per a trobar Parlant del prótectorat civil, el quator* Espanyols: Ayeli Ua'.veran'. Amoderació en algun tren correu.
—Aquesta nit passada ha estat ro- nia Fuentes. Agnès Garcia, Conxita
liflcà d'utòpic.
el fugitiu.
Començà per trobar dos grans pabada l'església de Betlem.
Baíiuis, Lluis Boberto, Enri-.' Beui,
En
preguntar-li
sobre
l'opinió
q
u
e
L'AUTOR D'UN CRIM
quets dirigits a les tropes d'Àfrica,
tenia formada del nou Àh Comissari, Ès la segona vegada que han en- Gómez Rusell, Joan Martínez. Matfo
quatre més amb robes també per a SievilJa. — Fa un quant temps quees mostrà reservat, fent en canvi una trat en aquesta parròquia de la Ram- Ferrel. Vicenta Bonastre. Palmira M-i
rexèrcit. uns 65 paquets més de cor- als voltants d'aquesta ciutat en un xardorosa defensa del general Beren- bla els lladres, d'un any a aquesta ralles. Josep Maria Pascual. Alben
respondència per a Gibraltar i una lloc conegut per ifiraflores aparegué guer, home honorable, com a cavaller part.
Cosrri. Frederic Esquefa. Magdalena
saca de gran tamany de les usades en una cabanya el cadàver d un ho- i com a tnilliar.
Bo ég consignar que en poc temps Nouvela, Lluís Augusio. Joan Tomàs,
per a aquest- transport: buida. Més me-, cremat.
han estat robades, entre allrt», les Costa Deu, Rafel Salanovà, Josep Seen davant ba trobat el« embolcalls de Malgrat les giestions que es va'n rèàparròqulés de Sant Afusti. Santa Ma- raílana. Enric Tubau, Delflnà Cara14 paquets postals consignats a Ceutalitzar no fou possible aclarir la perria del Pi. Sanis Just i Pastor. Bo-yoa. Felisa Almorin. Mercè Llimona
i Gibraltar.
i molts altres.
nanova. Mercè i Sant Pere.
sonalitat de l'individu cremat.
De tot això sembla dedulr-se'n que El dia 5 del corrent, fou detingut al
-tHa
marxat
a
Vilafranca
dèl
Cid.
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b
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r
i
El dinar ha estat exquisidame-c;
el tren robat ha estat el correu d'An-poble d'Alariz^ un individu anomenat
la seva població natal, amb l'objec- servit.
dalusia.
Elies Coronel, de 35 anys, natural d'Alte de'passaNhi l'estiu. eL rector d'a- A l'hora del xampany, l'Enric TuTambé sembla Indubtable" que ois modCívar del Campo, el qual va request Seminari Conciliar, doctor don bau, en discretes paraules, ho. oferí
E
N
T
E
R
R
A
M
E
N
T
S
lladres han anat Urani els objectes córrer diversos pobles passant per lle. Donya Concepció Morales i Valen- Felip Tena
l'homenatge als obsequiat», i nh dei»
fins a Aranjuez, puix les parelles de
xuèlà, vídua « iosep dXrruílo. Ha — Per decret data 10 de l'aoiual. autois de la revista ha agraí't aquela guàrdia civil d'aquejla demarcació nyater.
per la guàrdia civil, es mort i serà enterrada demà, dimecres,ha estat erigida 4ina tinència a ia lles paraules amb up ÍKhan trobat paquets, el contingut dels vaInterrogat
declarar autor de la mort del dit i les quatre de la tarda. Passeig de barriada del. Canyet - de Badalona.' La festa ha acata', a mitja tar.n
quais desconeix,finsel moment pre-individu,
aad> el qual, «1 dia abans Gràçla. 39.
sota el Utoï del Sam'Crtst. els ürnlts en mig de la més franca germanor
sent
del
crim,
va
sostenir'
una
discusió,
de la qual seran: al Nord, amb el 1 alegria
FUNERALS
L'atestat aixecatpet la parella ha tractant de la compra d'una cavallet
estat cursat a la Direcció d'tJrdre pú-ria.
Don Esteve P í v i Saqiíes. Mori el 8 erme .de la tinència de Reixach: al
parròquia de Sant Josep de Ba--o-·-oblic i al Jutjat dé guàrdia.
del
còrrent Funerals demà. a dos Sud,
El Jutjat de la Magdalena de Sevi- quarts
dalona, .mitjançant el camí de Sand'onze,
a
l'església'
d
e
P
o
m
LA JUNTA OC SUBSISTÈNCIES lla ha estat al -Cortljo de la Sie- peia {twagonal. 450).
ta Coloma detíramanet,anomenat
i ha interrogat al detingon.
vulgarment Torrent d'En 'Grau, i que D ' e s p e c t a c l e s
Aquesta tarda, a les sis. s'ha reunit rra»
jutge guarda sobre a4uesi as- PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ va des del torrent de Sani Jeroni de
la Junta de Subsistències per a tractar suEl
£{ .-nen Joan Hosia Afigtis. Mori el la Murtra, davant la casa .Coix-Bas
de la projectada elevació de les tarifes mpte gran reserva/
diumenge pas>>at, aas tres anys d'edat.quets, fins al- limit de Santa Coíonía,
AI Goya
del1fluidelèctric.
PROTESTA
S'ignora ço que s'ha acordat, però Sevilla. — Aquest matí ha visitat Dítnya Rosa Balan Hernandei. Ha incloent-hi el monestir i ermites Ai Beneflol da Catarina Bàrcena
l'-alcalde deu tenir por, respecte a al govieraador. una comissió de mares mort. eàsent enurrada avui ai cemen-Sant Jeroni: parròquia de Santa Mana
de Badalona, mitjançant el Pas de la L eminent primera actriu de la comaixò, quan té convocada per al df* de soldats, protestant que no es com. tiri de l'Est.
Jous l'assemblea en la qual es tracta- pleixln els reglaments i demanant E n Joan Ma:to Viníiesa. Coman- Mata i camí de Pomar, que passa panyia del Qoya va celeLirar anit pas»à de la contesta que ha de donar l'A- que a TAfrica es repatriés ais soldats dant retlnat. Ha mort, eSàem enterrat a la vora de la vinya de Renom, i sada la funció del seu benefici. I cent
juntament.
p*l darrera de -les c'ases Buscà • i era d'esperar es va congregar al teaper l'ordre que han marxat al Ma- avui al Cementiri Nou.
Bosch, camins tots continuats, traves., tre una concurrència selectissima per a
L'ESTIUEIG DE LA CORT
rroc.
sant els torrents de Sant Jeroni 1 Ca-demostrar una vegada més l'admiració
Aquesta tarda, a última hora. ha El governador Interí els va recoraenyet. i cami del Turó, fins arribar als i simpatia que gaudeix entre el nostre
marxat cap a la Granja el Rei, amb nar qiue entreguessin -una instància
torrents de Pomar 1 Can Huti; i a públic Catarina Bércena.
el propòsit de vfaHar la infantesa que ell trametria al présidem del V i d a
r e l i g i o s a i'Oest. amb la parròquia de Santa Co- El programa també era atractiu. Es
Isabel ,1 dinar en la seta companyia.Consell de ministres.
loma de üramanet.
va posar en escena «El pavo reali1.
Demà al migdfft, se suposa que emCRIM PASSIONAL
obra nova d'Eduard Marquina, que el
pendrà el viatge oop a Santander per Las Palma*.
Avlii, Sant Frederic, bisbe i màrtir;
públic
va rebre amb merescuts aplau— Al pati de l'Audièn- Bru,
a començar la jornada d'estiueig. ,
Santa Marina.—Demà. Sant Vidiments, reclamant a l'acabament de
cia es trobaven avui citats pel Jut- censi de
Probablement el monarca romandrà jat,
Psül,
confessor
i
fundador,
1
els actes la presència del seo il"
per a declarar, Franòfsc Levial i Santa Ruflna, verge.
pocs dies a la capital muntanyenca,
F E S T E S DE C A R R E R S tots
lustre autor.
Estela Brandesa.
tornant a Madrid.
Quaranta
hores:
Demà,
a
la
Capella
En acabar-se l'obrà, ta Bàrcena l
Aquestes visites es repetiran sovini El Francesc havia tingtít relacions de la Santa Creu (carrer de MagdaleEn Marquina foren objecte dlina Mper 3 poder estar atent al curs dels intimes amb la dita jove i l'abandonà nes). Hores d'exposició; De dos quarta
rollusa ovació.
esdeveniments que puguin succeir per a contraure matrimoni amb una de set del mati a dos quarts de vuit de A i P o r t a l N o u
altra.
Catarina Bàrcena va r - bsequiadurant l'istlu.
la
tarda.
Un germà de la noia va pT«sentar Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
da pels'seus admiradors i atuics amb
NOTA BURSATIL
denúncia.
obsequis 1 grans nsWles
del Roser, a Sant Cugat, o a Montsió. Cum tots els anys. aqueet carrer esplèndids
A la sessió de Borsa hi hagué poca l'oportuna
Q
u
a
n
se'ls
cridava
al
despatx
del
d
e
flors.
celebrarà
lesi
seves
festes,
esplèndidaLa
missa
d
e
demà:
Sant
Vicens
d
e
animació als cabals públics.
s'apropà al seu ex-pro
ment, els dies 22. 23, 24 1 25 del cor LORETO PRADO 1 ENRIC CHlCOTE
confessor, color blanc.
• Dels valors industrials es destaquen jutge 1l'Estela
després d'increpar-lo, es va Paül.
rent.
Adoració
nocturna:
Avui,
Torn
ds
els ferrocarrils, que guanyen tres en- mès,
una pistola i va intentar dis- Sant Tarsici, a la parroquial de Salt La Comissió organitzadora, inte- La gentil Loreto Prado i el «u
lers iroigels Nords i els Atacants. treure
pararia
el Francesc.
grada per perdones prou conègudrs company Enric •Chk·ote ens han diriGràcia.
També pugen dues pessetes les ac- Aquestsobre
li
subjectà
la mà i li va pen Joan,
al comerç de la nostra ciutat, ha git una afectuosa carta manífestan'Vetlla en sufragi de les Animes del tingut
cions del Rio de la Plata.
dre
l'arma,
però
Estela,
a
m
b
la
m
à
cura de fer-les tan lluïdes ce t nos cum queden agraïts de la 8lmAvui. Torn de Santa Qertru-sigui possible,
Poca animació en moneda estrange- que li quedava lliure, es va treure una Purgatori:
els "diversos patia amb què els ha distingit ei,
i Santa Erigida, a la seva capella, parers. Per tant,lligant
ra, guanyant els francs un enter, les navaja barbera que portava en una dis
b el beneplàcit püblk
155, Gràcia.—Demà, Torn de dels veïns, que elsam
de Barcelona durant llur aclliures 17 cèntims i els francs suïs- butxaca j va donar-li «n tall al cou Escorial.
ban prestat llur
Sant Josep, a la mateixa capella.
en els nàstfes leatres. fent p^sos 30.
cunflança, ban conjuminat el següent tuació
que
quasi
li
va
separar
el
cap
del
testes de modèstia i afegint
Els iparcs i francs belgi*9 no va- tronc.
programa:
rien i les lires cedeixen 85 cèntims. El Francesc va caure mort. 1 la — El dia 19, festa de Sant Vicens Dia 22 — Nit, a lis déu: Passada cordaran sempre aquesta amable, opsCOMIAT
promesa, girant-se als que havien de Paül. hi haurà les següents funcions en senyal de començament de le« pitalltat.
A última hora de la tarda estigué presenciat «1 succés, va exclamar: a l'església dels PP. Paüls.
festes, per les tres bandes encarr-n• l'Alta Cambra l'Alt Comissari gene- — to l'h» matat he venjai la meva A dos quarts de vuit. Missa de Co- gades del programa de balls. Segui- Al teatre de Novetats hi ha c^'
ralfiurguete.el qual ba anal a sahonra.
munió general amb motels i plàtica, dament començarà el primer ball dii bral la funció dd ieu beueflot la ^
ludar «1 senyor Sàucbez Toca i acoprograma, que durarà fins a les tres lla actriu Maria Fernanda Lad'on a*
al·lusius * l'acte.
PARTIT
DE
Ç
U
T
B
O
L
del
mati. Se subhastaran i rifaran' Cuevara. pcrSanl en escena 'El ieulv
mladar-se'n.
A
les
deu.
Ofici
solemne,
e
n
el
qual
València. — Albir es Jugi un partites cantarà la gran Missa «Pauperes formoses
toies i rams.
NOTES DONOSTIARRES
de futbol al camp del Gimnàstic entre Sion in honorem Sancti Vicentii a Pau- Dia 23. — Mati. repartiment de à! t: •
Sant Sebastià. — En el sudesprés els equips d'aquesta eontri l'Espanya, fundatorís et Confessoris», a tres bons als pobres. Tarda, a les cinc, La celebrada comèdia .dels QuU
i Mba "passat" aquest mati en diwcci'ú a de Barcelona, campió de sagona Ca- lo,
ro ofereix a la distingida v"'1
veus
i
orquestra,
c
o
m
p
o
s
t
a
pel
mestre
gran
audició
de
sardanes,
i
una
1*
t
San Juan de Luz la duqiiessa*de Ta- tegoria, vencent ei valencià per set de capella 'senyor don Joan Vidal i de ballets, . per l'Esbart Dansaire moments de lluímeut ben reniar^
lavera amb els infaútets fills dè Tln- gols contra ires. ,
Roda, i farà el panegíric de l'insigne Martinenc, anant el programa a c.i.r- bles. 1 tow els artistes de ^
fant dòn-Térran.
ARRIBADA FORÇOSA
Apòstol de la Caritat el senyor preve- reç de la renomenada oobla «Catha- nyia que prenen part en ^ in
A l'estació foren saludats per la Rei- ' Bilbao.
— Ha entrat en nquest porí.re Jaume Ramis, C. M. Acabat l'Ofi- lonia. Hi haurà sardana de rams. ticló de la mateixa la secunda ^
na Cristina i les autoritats.
l'himne a Sant Vicens deNit, gran concert choral 1 Instrumen-nament. oferint un conjunt P^J**
forçosa i amb avariem, el ci s'entonarà
—El cònsol dè Suècia ha visitat aVu! d'arribada
i es donaran a besar les seves re-tal pel chor «La Violeta de Clav-;., U Bedyora Ladron *? ^fff3
vapor «Donete-, el qual es va veure Paül
W autoritats
" '
sota la direcció; del mestre -Jordà, 1 cíi^r atettaosament aplaudí»,
—L'Ajuntament obsequiarà el vinent sofprès pci- un temporal al Cantàbric liqüiéa
beht mult obsequis.
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(Discursos pronunciats al Congrés per l'ex-ministre nacionalista En Joan Ventosa i Calvell
els dies i3 i 14 de juliol de 1922)
< B sefior VENTÓS V Yo. seflores dl-renles paises. Ae. naturaliiKnte. vie- bricación. si tal unlóií se l^grara. ven
díclr, que las industrias nuevae
injiadoé. no haWa hablado has'a aho
- a cí-rrar puenus de los mer- dnan a naclonallxar forzotamente sus El seflor PRE51DENTE: Sl el siftor Es
ne.
q
u
e
se establezcan en Espafla para
n . «n t'I Oongreto. de la indústria mados y escasos merr-ido? q'ie le queindustrias en Espafla Pèro hoy. sin Ventosa ruviera basiante con dos 0 transformar
el corcho en multitud
caFfbo-taponera y de la gravedad de dahan a 1,1 indústria corchotaponara.que aquella unlón exlkta,' es éste un
de ptros produclos en lo» cuales aqueja .crisia que alra\iesa, a pesar de. ha Reajedios ocn'ra es os mi'es. Hay problema muy delicado. què suscita ires mlnutos
apiicación, .deben
. matèriaportiene
tierla podido apreciar, por la repre- algunes causas de IJ crisis que esca- entre IITS industrl·lei cOfeheros una • El seflor VENTOSA. Solo un momenlla
encontrar
par'e clp| Gobterno. por
senucién que ostento, porque los or- pan absolutamente a la ac··lón del gran disparidad ea cuanio a la. con to invenirè.
^especialmente del seflor Minissanlsmos mas autonzados de etsta
yo he de re.oiiocerio since-venïencia de gravar ò hé los désper- I E: s-flor PRESIDENTE; Entonccs, pane
tre
d
e
larnay^rbenevolen
indústria, la« Càmaras de Comercio Goblerno;
ra y nnbi, metitè. En iodo lo "jue hace
dlcions de cofcho; poíquf, pafalizada tien" la palabra S. S. para rcctlflcar..cla paraHncienda,
concederles la mayor suma ds
dt, Palamós y de San Feliu de Gul- reíoren'cia
a
la
perlurbadón
ceonímfcat-i
la
exporladón
dï
los
tapones,
h\
seflor
\
E
N
TOSA:
Para
recoger
aly de facilldodes a que la
JQIS. se hablan dirigido al seftqr Al- ia mundial que delerminó el cerra- ttlüco medlo que ha qued^do en e=t'
>í de las mànlfe&tacioncs que han ^esilmulos
ley de Proiección a la6 indústria* faIjert. digno diputado por La Bisbal, miemn irsiMuto de alsunos mercadosultimos tlempos 4è njantener la in- giinas
p
e
c
h
o
.
c
o
n
t
e
s
t
a
n
d
o
a
las
que
t
u
v
e
el
v a mL rogàndome que no dieramosy la re^urcíón de Mros. claro s«ià dústria y 'dar irabaje d los obrerbs ha
de formular ayer, ei s«rtor Ml- culta.
èíiado. parlamentario a este asunto, que el "»>5blerno ho puedé tener in- si do la produccion de deSperdiciòs. y hoii'ir
Voy a permitirme tambièn ilamai
nlstro de Hacienda.
porque temian que. al hablarse de elfluencia >1e ningúna clase yla solula
de S- S; sobre algo que
naturalmeme,
si
H
o
y
re
estableclera
ptiblicamente. no gók» no se consiguie-ci^n no puede venir màs que con el un gravamen e\cèbivo, habria el peli- El seflor Ministro de Hacienda sefla- ha atenciòn
dicho
hoy.
la negoelaelón del
ra nada. eíectivo, sino que se perjudl-restahlci'iuilenío de la no¥maHdad de gra de que los despcrdleios que se laba como uno de los íac'oi'.'tK-a ttnerTrat;ido de CoEn
m
e
r
cio con Alc-inaniii
çsra' la' cèiebrición detosTratadobla vida econòmica. Lo misrao debo produjeran én Póriwgal Atnrieran li en ''uenta en este problema la luchn sin perjuicio, naturalmente.
de qut
íomerciales que eritonces se estabau decir de Jas leyes seca; dictadas er indústria
entre los productores i [abiicanies. el Cobierno y el seflor Ministre
did
e
o
t
r
o
s
paises.
y
q
u
e
e
n
de
negociando. Por eso, en compartia delversos paises. Pero eí Goblnrno pue- Et-paüj, ~ufrieran um mayor denre R'ealmente eriste entre unos y otros Hacienda examinen las conveniències
eèrtor Albert, he leni.lo mucho gusto de y debe ejerci«ar nra accU.n enèr- ciaclón los desperdiciOè qu-- hubieran una disparidad de iuiereses que a ve- del conjuniu de la economia «spaftola,
tn practicar reiteradas gestiones cer- gica para remedlar la sotras causas prodneido. De todes i^odas. és la In-ces se mantfiesta en una pugna enfre ya 1 r.-o que puede conseguirse P' 1
ca del seílor ministre de Hacienda. accidentales de quo hc habl ido. iCuàldústria de aglomifailr» de gran por- ellos.' para conwguir por parte de losparte del Goblerno alemàn una gran
del seflor ministro de Estado y de laha de ser «sta «ccòn! Yo creo que tenir; hay que protegiria, estimular- prlmerus la exportaclón de lo que es suma de facllldades. Esto tiene una
ConusiÓn que ha intervenido en la
resr.Iver el pnihlfma dc la in- ta .y defanderla.-1 V "n esie sentido,primera matèria rparu la fabricación grandbínm Importain-ia. porque la
negociación de los Traiados comer- par,
d
n
M
r
l
a 'jsrchotapontTE. y evitar que «ncuentro muy bien íjue sè haya es- de los segundos. Sin embarco, seflor indústria corclicl·lapouera liabiü liecho
ctales, para traiar df la graviòlina cri-nuedan
paises 'laclonalizar la 'tablerido un tipo de jra\ amen como Minlsiro n^e Hacienda, yo debo decir de Alemania uno de sus prlnclpalcs
sis por que atraviesa la indusiria cof indústria,otcroons cl·iuo
.'• nuesTa indús- e! que figura tn el Arancel. con ob que. » mi julcio. no es esie el'proble- mercados, basta el |>unio de que múchoiaponera. y para demandar toda tria V de nnestra pro-l·iccii'in.
o hay jeto dí qqe sr en \p« Eetagos Unldosma. En ía formacion del uliluio Aran-chas casas d> l Bajo Ampui làn. da^
la atención y todo el interès del Go- màs' como fundamenti'.i que n
r-ms-se est.iblecieràn médilas prohibitivas cel, los productores y los fabricames
bierno para acudir en su auxilio por titución de la Liga aduan^raiae.i're
Palamós, de .Palafrugell y de " "
Introduccion de !ès aglomerades Uegaron a un acuerdo que ay*r mani«©dos los medlos posibles. Pero todaEsp^Ua, y .Portugal, que son bs pai-ay la
C
iudades tienen aus sinursales t*
d
e
los
otiriç
próddctos
q
u
e
se
favez que se ha Inlciado un' debale. y •'sejicialmente producioie» de c^- btícan con despérdlcióMif corcho. pa-fesiaba y corroboraba el isertor Alva- Malnz y otras poblaclonea ile Aleui»màs noy. en que se ha llegado ya a ses
la
rado.
acuerdo
q
u
e
fué
p
l
e
u
a
m
e
n
t
e
en -ami.lad y cilldad. y que dlera Espafla. el^vaodó aquel dérenia. Por eso yo, aunque lo creo in '
clebraclon ijel Traiado comercial . on!-tio
Màn, por medio de •ma acci^n Mi cho de exportación, cònleslnr cou unaatendido en la confeccitSn de aquel neceaario, he dc esiíuiular el celo («t'i
Francla 1 con algunos otros palses^és
Arancel. Pero es que yo creo que ec Gobierno para que procure. eu eae
llegar a pioi.oí·oliz.iir oom^j
inexcusaWe,. eh ia represeiitación quebinada,
!a Industri» íJ.*.lafriprira:iói medlda adecuada Pè,ro creo que el rla una equivocación profunda el que Traiado con Alemania. conseguir tl
o'ento. que tome yo parfe en esta íaiiiente
existlera entre unos y otros esla pug. mayor númertD-.posiblft· de ventaja*
de lapones y dí-<ojiti(É·i»t d^uià*. ap Cobierno debe procedÇf en este punio
dlscuaiéQ, y'que 'diga algo respecto de
çacituics, dél còrrho, Y coji esia n^ con mucha prudència, oyendo nates .nat ppry-ue. en realiqad. el dia en para
esta pmdiiceión y para esta In
esie pròblema.
ct'·nalj^aMón resiliar;an tíiubién fcea todos los eieméntos' ecònótnicoe in-que en Espafla estuviííra absaiutamenque talíio lo neceslta.
nefleiad"-- los pr'iducMea, eit çutwto ter^sados. para no à^ravar aiàs tate arruïnada la indústria de trarisfor- duslria.
Y,
fliíalniente.'íaíoy
a hablar de alge
maciòn
del
corcho.
aquel
dialos
protadl.c3í)d6
aquí
ia
indiiSirn.
indudag
r
a
M
s
i
m
a
crisis
q
u
e
tè
pàdeee
e
n
la
- Al hacerlo, voy a descartar todo asq
u
e
proponia
S.
S.
al
hablar d-o una
ductores
d
e
c
o
r
c
h
o
sufrlrian
tambièn
b
l
e
m
e
m
e
fiblemjnan'
raeíoref
precirs
industrial
corchotaponèVa.
pécto polftíoa del asunto! me voy en pan sw.'nroductos. --in que ^ubi-r<n
solución
intermèdia
q
ue permaleta
las
consecuenclas
d
e
aquella
ruïna.
Y
este punto a limitar a reco^er una dp sufrir la com-·etércia de oi ros cor- Respecto a todas las'otfas itaedidas es que es un producte el corcho en ella exporladón de los desperdlrlo»
o
encamlnadas a ia tjiiltzaclòn del cor- cual el transporie tiene una Impor- restduos de^corche, sin perjuicio de
àlusion injusta de que ha sido objetoch-^s «"xtranjeros
cho para otros prodtuttos. sobre todotància grandisima, y el dia en que nmguno de los factores que imervíee1. ministro de Hacienda anterior a
en los consuraps <iue de ellos pueda corcho espaflel no pudiera trans- nen en esta producclón.
i. el seflor Camb6. por su actuac.r a. suponiebdo que en la ronfecçirtnÒtron r^melios se prOpofteu ; oi i->s hacer..el Estado. la profiíbición de flform
arse en Èspatla. tendria que estar/Yo he de (ípcir a S. S que la solude. AtaBCtí habia periudica<lo a la cuales. ««flor ministro •d'1 Hncienda.tapar lasboteltas con céuího o goma. n liicha
en condiciones de desigual- ción intermfcdin que propone no me
índusoia y a la produccion i:urchera. yd-nir astoy abàflhíMmoBrte or-nfr.-mp 0 con otros ptòd'uctoB que "hün Sido edàdi
dé imposibles compeirncías con parece birfi. Decla S. S., como foluA sllo st-io he de replicar afirmandoEntre ellos e«rd. cn p • oierferirilròideclarades
cl
por CorporscioBès friéfllcàs61 corého
que vinierà de otras pariesción inlermcdia.-que se obligarà a lóe
que en el Arancel que aquel Goblernoeigut'«ntc: el grovan»»"» sotire Ti 'hn- aniihigiénicos. cteo diic èl Oobicrno
mundo] én el momenlo actual la-produclores'dc despedicíos de corèho
caafecelouó. en cuinto se referia a la porfaciótt d"1 los pnd'iLtos uan.ifac- puede con ello coadjuvar a aiiviar del
por la depreciacíòn del carn. a abastecer .las necesida^es de ia
indústria cocho-taponera resultaren tur.Tlis d* et rco àí>. fxità: ;ero. -iilo algo la grave crisis .que sé atmviesa.vorecido
de algúnòs paises, especialmeuia fabricación
I.lennmeníe satisfechas. absolutnmén- estaria bien si los ofros 1 Mm- noY íobre todo. to que,?».Indispensableble
nacional, y que sobren,
de Argelia I de Portugal, en relaclón te podia exportarse.
ïè saiisfechae. las peticiones que ha- huhieran d·' resp-lndcr con "madidr.s es que se predeupe. al'cüftcflrtér Trà- con
T.as necesidades
biar mmiiflado los imeresados enIge rcpresalln; pero ao r-odefo». naiu tadús comerciales con Alemania y con el tipo de la peseta.
de la indústria nacional, seflor Mieste asunto. Y el seflor Alvarado. uo^tlm^nt».
n
prefenaer r»osol»i qi e st otrorf paifes. de 'dèíendèr tps intereses
-i ilo. II .nenda, esiai! desde luego
loda sw iiutoridnd conflmn fsia aflr- pjtavpm'is las Inipm-i.'H·iono* do ccr- de.la producclón y-la indústria-cor- A lo que dije ayer a s. S.. me hc smstr.
obradamente abastecidas, porqne'
d
e
permitlr
agregar
h
o
y
q
u
e
la
inmac'ón. dlClon'lo que se afendleron CTÍti 1 su 1tórad»en E-naft'i, 'Ochera.
s crosimpidiende qiie pueda" prevauna pequofla parle de les resien i'i tctalidart las peticiones forniu- paise s? quedeD cm lo b"*Z"«-<rSP lecer la política iniciada ed muchoS d
dústria
% la prodiicción corchotapo- sólo
e
d
u
e
s
e corrha- basta para satisfacerli'tàe eh vijiud de a^uerdo entre pro- l·'do'í- v: HO respoïül·iu rmi iiie.t!d.-is
ellos de dejar libro là-|míortación denera sufren una crisi que ne es com-las, ydpor
no puede regulars?
ductores y fabrica ntes
anàiògas 1*. la h'iestrn Y eoiii»» no»-las primeres ma'eriaj y gravar los parable con la crisis de nlngún etro atendiendotanto,
solo
a
laa neonidades Sa
mi W del Cnrcho •enem- s luféí^s
productes manufacturado!-. .con daflo ramo de la producción y de la indús- la indústria nacional
la exportaríón
T descartada Va <»sta alusirtn. a la otros
primorVlia;
e
n
p
o
d
e
r
expórtaf;
p
o
r
q
u
e
d
e
nuestra.
industrid
y
én
deBnitiva
d
e
tria,
p
o
r
q
u
e
h
n
y
otros
rames
d
e
rique doy yo poca. imp-irtanc a. poroufe sabemos que en laualdad de -"ondléiode sobranles. que ni puede resirln
la
pròpia
producclón
liueítra.
q
u
e
z
a
d
e
la
económía
nacional
espabo creo que asunio d»» esta gravedadn.es niiesirs producCn y m'Miró ingirse, porqtie con ello se agAvana !a
que duranle la època df la gtie»
ydèesta traUíj-endencia. tracleo. pu- ft'uslria li-íbrai: de pras-aiacir*obra l.i Por el distrito que represento, por flrUa
crisis, nirtebefomentarà*» sir • nv.
rra
han
tenldo
u
n
m
o
m
e
n
t
o
d
e
prosdierà Uamarlo. por el dolor que e! produivií'n. y la ïndwlri.·j exTsiíiero. el pueblo en gue p^jo los veranos,
a las circunstanclas del
que después ha terminado derapión
mismo des('ienaj?n lis comarras afec-yo cteo- que loda ía s-r.'rtn ite" (Vi estoy en 'constants r«làclón con aqueperidad,
m
e
r
p
a
d
o
exterior
y a la polit ics aran13 las por tan honda crisis, pueda serbiemo drl«9 í>nca"nin^r-e t •cense,': ilrlla comare^, y be jíodWo apreciar y ha cesado, y que' tienea hoy iu celaria de otros paíse?,
q«e con
óbjeto <h> escarceosdpolíiicos; y voy alaraavor".ibenad posible nar» la im- que la crisis no ès sólo unà crisis repercusión inevitable en un mnmpn- ello se correria acaso ya
un peligro:
hablar brevemeote. por la premara portarhSn· del corcho. lo mwitjo eneconòmica de la Indústria: Uaga ya to de crisis. Pero la indústria corebe- el de fomehiar y estimular
la" ereadel tiempft de que dlspongo. respise- fespafl^. quf tn '^s -'ros piiise< aquela misèriaflsio.lògjça.al hambretapenera ha sufrldo gravlsima crisis oión y el desarrollo tte la Indústria,
lo él réBdo de est* problema.
en
la
època
d
e
la
guerra,
y
ahora.
80
Jos obreros. Cteo que el GOblemo
otros paises. y que después reeulta.
. La crisis de 1A -ndustrla corchota-han de ser consumid ·rc · nue^iros. dne .'jte
respecto íreitero con ello una el momento de la.paz. h'a.visto agra-en
ra
todavla
màs permanentemente pepoaera. eefiores dlputndos. obedece a Hay. en la^. conclusiontf ílcvarlas eIndlcarión
uel·afeíapHecha antesvarse las dlflcultades que duranle la nosa y difícil
la situaríòn de la prouna causa íundamemal. a li fàlta de por algiriM remaràs Al·'riolas de Gt- de que el q
Sr. Ministre de Fomento època de guerra lienla que vèncer. Per
ducclón corchotaponera. Pero. sobre
cotwümo. Antes habia come merça- roua.y pjr otras «otidides amilngas. llegarà a la
Cambra;
p
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e
d
e
indu
consiguienie.
es
màs
digna
q
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e
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d'* para la industria corchoiaponara qq.enie lueron oponunameme dirizl- dablptiionte éoniríbmr a aiiviar esla guna .otra. absolutamente que ningú- todo en este punto. lo esencial es que
seflor Ministro de Hacienda y cl
'odoa lós pafses del mundo: hoy, r.a- tamt"i·,n. "tro re me i-o -op x^i ci.»l
sitnación. proenrando qu« èn una u na otra tje. las ramas deriquezadeel
Gobiema
no adopten derislón alsuna
. tucalmente. el mercado de Busía ab- das
otra
fnrmà.
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Per
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e
del estudio, de la atenciòn, deque no esté
.meditada,
wimanwnVe ha desaparecid»; cros pi'ie quy >e estable/c-, jn griviímni obras pilb'.ieas. los obreròs de la in- Espafla.
pratección y del estiranle de los porque ese pperfeciamente
mercadòs. com^*1! de Àustria, el de Asobre
W- Ja.(ontribaciun de lor que íe dústria qorcholaponpr^. aunqua no la
r
o
b
l
e
m
a
d
e
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produc
Gc4>ieniO£
mahiq. .«i de I^s Paises baikilUedg v dediquen a h fabricación da los dis- ep -nentrèn campó ad" uarlo a su acciòn y d« la indústria corcholapon-^ra
l'w 4e las ruevas nacíonalid.idef cone-cp§ rte -onim. Yo creo q"? esto es tividad v a sus èspertales aptinídes. En ea'e punto. me habró de perrai-es eTtremadamenfe compleje, llens
Ntnfias leapués de la guerra, cm ?o absoluiiinif me inconvemonte. pT tengan a) ràenóf el tnedie de perma-tir el seflor Ministro de Hacienda multitud de aspiectos. y, por conslpravislma" crisis èiononiica mundiaL
limitaria cl desarrol'o y ia necer en'su pals s'in tTiTirse de ham-que subraye algo de lo que S S. ha guiente, antes de adoptar nioguna de.
<lisiajnuyendr> en primer férmlno <l ctjanló
evolución
qua^fs tuúispen- bre. Algn he •censeguhj» én esté esendicho. Yo preo que para el fomento ténnínaclòn . que pudiera ser fatal
íi>nsiiino de esos articulos. 1 orno iass^ble que industrial
tldo,
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e las industrias transfonnadoras'del para una de las ramas de esta probebidas .de lujo. que pudieramo* Ua-tos lisi-os de cnrcho qi'e van ad. eriíoscon la necesldad. y tj Gobiertio debe corcho.
para operar esta Iransforma- ducrión y de esta indústria, el Gi
mar. supcrtliias. de ias cuales puede n ló ónc éé llama coinimmente tapéu hacerrauchlsimo<nt(s: es uh leber clón industrial
es indispeneable, bierno debe consultar a todos los e.le.
íàcHmehie pre»clndtr«. han resirm eoron.i. si 110 se fabricaran aqol. lia-de hnmanidad. urgente y perennrio. sl se quiere, noqu«
vèncer totaalm'i··nte. mentos económicos Inleresados. para
gido Ja iHquisir.ióii de tapones d^cor-bn-wi ^e fabrlcarse luera de aquí. y.
ero al rnftros hacer més llevnrlera que roda uno pueda hacer valer el
cha;.y.flBalmeme.acaso el mer.-iwlo pòr'cohsiguiente. todo lo que fuera Pero por enclma de estàs medidas p
la
puede ser un gran elemenloaspfrcto parcial de sus peculiares dein/it impoctante. el de los Estados Uni-limitar
su fabricación en Esparta, in- cirCimstanriales y transiterias, lo quela crisis,
tey
d
e
Pretecclón a las Industrias. rechoa e intereses.
dos. con ir prohibicior. radical de las dudablem
habria de repercutir en debe ser objeto de una aiención consbebidas a colióllcas. pràcticament •• hadefliiitiva eeunie daiio
de nueatra indús- tantp es la adopción de la orienfa«'tsaparecido. Con decir eslo. esta di-tria v de nueslra producclón.
ción única que puede llegar a salvar iiiiiumiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiaimiiiMiiiiKiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^
cbo el origen y la causa principal de
esta industna: es decir, la censlilu3a crisis que airuvlesan la prodin 1 Però hay olro problema que es es- cltta
de esta Llga aduanera liispanoT la Imlustrla corchoiaponeia en Es- pecialrbente delicado, que es el del portuguesa,
Per al diumenge vinent, dia 15, la
que puede asegurar la
V*fiB. A estàs causas fundameniales gravamen que se estahlezca sobre los solUciónttela crisis de una manera Guerra a les mosques Comissió d'Edocatló General. d'açorJ
fcay que agregar otras accidentalea,desperdícJos de corcho. Yo creo que deflnitiva, rjcabando para Espafla y
amb Tesmentat Laboratori Provin
una de elles, ta trausforDiacion de el gravamen de los dcsperdlcios de
cial d'Higiene, i amb la cooperació
él monnpollo de la indústria,
ló pequena en gran íadusina. que. corcho, si hubiéramos lïegado a la Portugal
de TAJuntament de Valls, ha organitando pleào valor a aquellos privlCONFERENCIA A VALLS
Jiaiuralmente, h» hecho desaparecer ünión aduanera con Portugal, ten- dleglos
zat també un d'aquests aties de cuhaq
u
e
ha
c
o
n
c
e
d
f
d
q
la
Naturaei privilegio qm» aquella reglòo de la dria una eficàcia incontrastable. po~ leza 9 la Península ibèrica.
Diumenge passat va celebrar-se a ra i de sanitat popular.
nua Esparta y Portugal serlan los dpa
Girona, al Cine Gran-Via. uoa con- • ^
. 1 Teatre Principal, a IM dotze del
mientras tanto, adoplando, con ferència del Dr. Agell i Agell, diré - migdia, el mateix docloi· .^gell l
provincià de Gerona disfrutaba casi j únicós pàises en reaüdad productoreselYeonciertò
de Tratedos. can al fo- tor del Laboratorl/Previnoial d'Hi- Agell donarà una conferència amb
de naodo exrluslvo. j^r la habllidad de de^erdlclos de corcho; per consi-mento dei co
sumo d* los productes giene da Barcelona, parlant dels pe- el ..-ma. ta tu be. de guerra a les mosmanuai.de sus obrerof, que ha becho gulente. podrian iener un monopoli» de corcho en n
interior, con el csU- rills que centra la salut pilbilca l ques.
nu* pudteran dedicarse en todos los . detodaslas indústries qtiç milizan raulo a la eltransformacióp
-U la inprivada ponen les mosques
paises 4 la fabricación de tapones de aquellos despèrdieios del corcho comodústria, cóh la cítpceïiòn de crèditos.
La conferència serà ll-iuatrada amb
cnrcho.
| primera matèria, basta el punto de Uvdaf aquejlas medidas que pued«n La coàférència fou moit celebrada tre»
pel·lícules.
per la, nodrida coàcurrentia que hi
Y.flnairaente.como causa acciden- j qiie yo lèngo la seguridad.de que loscontribuir de$de ahòra
•al mís inmediata v pròxima, hay que : mfstnos ' industriale* de les Esrados
a aiiviar la ' assistf i que passà d'un miler de per-'j
llar ia guefra de tantas cou (Uíe- • tnjdos que ïtoy §e dedican a ÍU fa-1 cnsis.
' sonés.

Pàg.

—Dimarls, i S de juliol òc 1922
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pó i uses peüw. a la cintura üaca- aquell poble, i que ea qúttUú da teben amb la cua quadrada í Ihsn- lèfons parla no'massa bé en favor. de
V M M
de Cultura i Biblioteca Popular Al vollani Jil ha els vesuts i bruses, ia bona organització del Cos, és el Trets contra un tren
de colors clars, Uaugera, amb brodats següent: a la immediat^ vila de ta
espre. després i i ^ .
de aaor». acer. grar.ets Es com el Torredembarra, el telàloa admet col-ren de '.a línia del S i t i
seguici d'aquella ndvia unagiaàí:!. ferènclea telefòniques que han de paa- de l'e^tacid de Sac
.. v% és«ü
de la Dona en el curs 1 9 2 1 - 1 9 2 2
pero. m m i*tey tes udvies ideal'. sar a través de diferents sotí-centràlS. disparat un tret que
!]eu,
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t
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e
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e
.
no
L'Exposició de roba blanca és com sabem per quina raó Ea canvi, de ment un passatger, el nom del qual
la de les labors, ua veritable spoteasl Barcelona cap allí. s'admeten telefo- s'ignora
efinalde curs. No hi manca res; des
policia. Un cop tingu^ notícia
C!» granó diís de juny han prepa- püblii-ï i general, ea la sp·a obra d
que solen arribaf quasi sem- delLafW
de 'ep combinacions m'enors uia» nemes.
. va donar una battula wr
T.JI elftde curs. del primer aoy d'es- complerta.
pre
tergivereaw.
00
s
e
b
e
m
per
culpa
als rAtíTtíti·ji^ dí'taú'.a, de qui.
i
[Uflls
voltants sense trobar mnsu.
lada al casal n(»ii del carrer de La llum de la tarda omple la gran boniqu-f
de lüt, edredon? estore. Isise-bisc;
Vïirdaguer i Callis, i com sempre, els sala de Dibuix i Pintura, el conjunt bf-»
-'!iseoïes.."foft'-5 i sArre^S •diexàmens, davam dels respectius trl- de la qual és d'indiscutible importàn- ürna m
oad da A tot arreu hi ha coses
ciaLes
taules,
cavallets,
prestatges
i
hunals corislltuító, tian «tat la sínte- parets ostenten uns sèrie de treballs eaquisides: broda's, raadeí. apii'a»
Publicacions rebudes
si brillantlfíima del treball dorent belllssiins que fora llarg d'enumerar. cion». ca'ats. vainiquej. -llis urés»,
d^líi nombrosos grups ben discipli- Noble abundar de dibuixos de figura,tntredoíos, veir.es. piepate. incrusta E l Cardenal Casquet
—Revista Popular» NúMero ,-«-.
Mt» i quelcom de llur recollimem
d etúl. de glassa, de guipur, d-»
i paisatge, del natural tu ba molíciens
responent a la present «ewnana
Itnon,
d
e
cluny.
d«
valenrlenne?
Diexpectant- pendura en toro de les au- flors
i bo; de pimura a l'afuada i al p3.<- tem. senaíUamen». que sembla l'cx- a !a Sagrada Família
— -Reviíf» Franeiseana». Ntlmfrí
les t a les a«solellada« galeries de rins.tell.
una varietat prerío-.a que »n la poslc.ld d'una DU^1» elegant t nca en
corresponent al dia 8 del present mes
tifol de Cultura I Biblioteca Popular decoració
posa
la
seva
no-»
d'eleginde Juliol.
una casa da confecció de primer orde la Dona.
ics molt moderna: ventalls exquisits,dre.
órej.
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Tol» els ensenyaments ban passat •taper»,
Durant
les
hore»
íjue
va
r
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e
pantalles aelectes: allí COSM notables, fetes per mans de -4- a Barcelona ei iransaiiànttc «a qui — «Eve». «evista per
l'aciieolada prova t tall defimiiu. de« la seda.coixins,
el vellut." el paper, el pergamí que esculpeiçen. pinten i cUellu reaUtia el viatge, visità el car- tens i selecte.
de les ciasfes dp cuina casolana flnepintat 1 ««Is projectes al llapte 1 a lada
• ambrat amb'mig.que» agulles de denal anglte. Casquet, bibliotecari del graidew d'esdc
. s de la V:Q4
s le.» belí** demf^tracions d'educsclft ploma acusen el tret vigoróe o deli- al
mestria
inimitable.
Ultra
cl
brodat
eocia!
anglesa,
m
o
d
e
s
de la temporaVaticà,
el
temple
expiatori
de
la
Safisl-'a i^de glmnàsia plòütKra i rítmi- cat de les mans ja expertes; les noveg espanyol, angles piuraeue. trdandès
da, arts siraiptuaris. etc.-.;eíc
grada
Família,
les
obres
e
n
cónstmccs qu» els professors senyors Garcia personaJitaU que es cararierltzen en fllipi
i «tela doble», bi ba medallonscló del qual desitjava conúlxer l'es- — «Ibérica- Revista dédt.:ada =
.Vlíina 1 mestre Llongueras porlarca la delicadesa de la lini-a. en el secret
de baix relleu molt for- ent at prelat L'acompanyaven l'Abat progrés de le» ciències. Publica en el
a la pràcllca amb un èxit- que lots del clanobscur paetóe de les artistes 1 imaplicaqion»
oses: entre guerrers. daalseMee i m
mf rai de Moniserral. P- Marcet. puix mimero1 436 el següent sumari
mestresses futures.. que conuuuaran amorets.
, reconeixen degudament.
havea vist un Ricard Wa*. el
cardehal penany a l'Orde benedic- •Alberto .Kguilar López — Feria d»
un
apostolat
dc
belWa
aniatica.
ner admirable- Les filadores vtt·t·ie tina,
Totes les coses 1 totes les persones
don Josep M. Duran Mundó. Muestras en San Sebastlèn — j»
DBftdMi alU llur comesa. 1 al «eu També tenim una impressió gratis- de l'Ristilut de Cultura han teput ea En iarribar
ad de Salvamemo de Nàuíragos —
al temple fou compli- d
voltant !a serenor d una pau ten gpua-sima quan entrem eo una aula intú llenceria vaporosa i escollida tot un mentat pel capellà
Coucurso
Nacional ds
custodi,
reverend
de primor, habilitat i art don Gil Parts, i l'arquitecte senyor Ganados. y—Exposíf.on
nyada acull al visitant que *n tee ma; és com un ealonet familiar, de- historial
Sericicultura
que de fet ens assegura Gaudí, visitant seguidament la crip- — Real Acadèmia de C valenciana
tardes xafogoses de 1 estiu i desprfccorat per lesflorsartl lleials amb ele. complet.,
ressorgiment de l'agulla, que 1ta, on resà. i passant després «i claus-tee de Barcelona — Cuba. V Cocgrede l'estrident cosmorama d* la ciutat gaitt 6eoziUesa. No són les virolades aqueix
es preconitza i avalua, malgrat la tre
ve a la porta del Casal de la Dona flors d'antany, ni et-vulgar aparadorja
del Rosari, on aprecià la decoració 50 de Medicina. — Brasil. La medii eoltdeea que observem en interior.
com en el més sedant refugi 1 oasi deis horisiea En búcars, cristalls i perfeccld
1 ai taller de modelat, an cina entre.los -caingangs». — Sani'
els
brodats
a
màquina
de
les
indusen la fatiga del èoa camí.
testos de majòlica, cl gràcil ram de triose» concurrents a tan important contempla la maqueta de les obres Domingo. Moluscos 'ercianos. — vn
He trobat un públic nombrós que raimwa; lesfines'branques de mu-exposició de Ueball femení en I9í!. peudent» de curs i els assaigs de no- Centenario de la Cníversidad de Piel llessamf. la margartdota í
v« estructures i estudis, detallades dua — Conservaíióo de lo» pos'es —
visitava l'Exposició da fl de curs guet.
-no m'oblidis» minúsculs: l'arbret
amb elles de diversos elements, com Centenario de Haiiy. — Transiorm^?mb l'interès i autoritat que 11 confe-el
diminut: l'ametller de lone suaus, Tots hauríem de felicitar l'Instj'ut flnestral*. columnes, voltes, il-lunúdores de 350-000 volts. — TX Congrsreix sa condició de multitud imparcial tènues
discrets, ens diuen la grà- de Cultura i Biblioteca Popular de naclfl. etc.
so de Ferrocarri'es. — El eíoemat6Si els notables autors reconegué ren cia del»i caparrons
s'inclinen par la Dona fer aquest, assenyailat i
çempre la facultat de critica espon- a vme l'elecie dque
cardenal féu gran» elogis de les grafo en relíeve — E-5
u
u
— Nomerescut triomf. Desintereesat i tn»
tània que eoiaWelx la psicologia prò- manquen les roses grans,pomelll
s. le» quals qualificà de ponen- «Ouest- — Crucaro Marsela-Mdhaco.
condicional
es.el
m
e
u
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e
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t
elogi,
m
o
l
t
roges,
pia de les agrupacions, amb més mo- del «vermell pujat-, que digué En perquè també resumeix ol de tots iflaes. gaudint en l'expressió rellgioia — P. Manson. — Elefàti'
'••rDadio. M- Faura. Pbro. — L^s contilla aquest públic d'enoertat ineünt. Maragall; m les capipanetes «nipo- els que han visitat l'Exposició aquets uue arreu resplaudeix.
tenint la preparació <jjue li pres ía nes»; ai els uarcísos i nenúfars fa- dies. 1 hó prova l'haver passat le» Ti^m qua cs dolia el visitant del nentes a la deiiva, L F- Navarro. cultura arnbient i acuial. pot amb la bulosos I mòriAds, que ens mostren dues hores Uargue» de la meva visita temps, que per la di<a causa, dis- Bibliografia •
f eva aprovació jecon^oda consagrar la destresa de les noies que faran sense mesurar el temps; sense adonar, (ava, 1 signifiqués e!« seus desigs — •D'ací d'allà» El numero darre:
complidament del que d'aquest popular magazine escalà pula prunacla de VIns»iti«de Cri'ura so. de l'ensenyament i confec- ió de flors ne qua la nu era arribada'.. Nit cla- dVsabentar-se
per visitar, fou obsequiat blica el següent sumarlt
bre les altres entiiiur mliurels. Així artiflcMls, un deis seus mes «belis ra i de lluna, quan passem pel pati liamVjuedavab dos exemplars de l'àlbum dee- Com s'han descobert els restes *son el cel sembla encara més Wao cripflu
les sales de lExpe&ició ban cridat oflçis· i de segur readimeat.
del temple, la qual ^atenció cruelèUc? de Maraut a P^oralbef, En.,
al sttcol Wano d» l'ample edlflri. fou agraïda
poderosament l'aBencló general, puix
efusivament pel cardenal. lia Mestre — La vi Festa anyal de
fam en les labors com en el dibuix En una aula dobie, dedicada a les d'aquest «previdenclaí» Insititut <*«
Cuhura femenina, que prepara le» El cardenal felicita afeçtuosament l'insiuut d'Estudis Catalans — El
i pinitira. en corÍTeccion*. puntes 1 punialres, í'expoeen, sense o»tcnla- d
es a lluitar amb tot aventatge en l'arquitecte «enyor Gaudi.
Clavell. Maria Bamona Bóixader arts sumpiuènes, hom la pot qualifi- <4(S« les mostres dilíclis i riques de on
conquesta de's eeus destins.... que
El F. C. Barcelona, campió. — Els vicar—seure eufemisme*.-'de nòtabi- puaie» del pais i de 1 eetranser. Sobre,la
e Iconetxement de llurs deure» i
dres d'En Gol. Batei BeneC í» Sac;
liasim certamen: per la seva qualitat,paper groc, tot j usi apunta.U, bà ba lap
aportaran — dintre
Joan poesia'. A Moliné. — P.·a-·.,
el seu nombre, excel-ienciéa i progrés-, br-nlca col-lecció perquè la gent en- responsabilitats,
d'un xteal cristià — la més activa
T
, B. Siaby. — Epigrames .
pel bon gusi i depurada ex*rució que tesa pugui apreciar-la. Veiem una» coopeqació
Ricard Permanyer. — Le» reioee de li
Les colònies escolars primavera.
revelen les seves obres I per l'avenç ondas de blonda blanca plaicis.la moderna. al progrés de la societat
Arnau de Castellbò- — De
ps fent que represema stíbtt, les ante- com escuma, que enquadra un dia
l'Aplec
d
e
la
Sardana. — «Molt f^"
qualque
mantellina
senyorial:
les
riors EcpAiOMnHi Ho hem de fer
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CASTELLA
constar aqui encara que es fereixi la dibuixos nous i no defugen la cornperer — Corpus; L'on com balla • modèstia d alguna il·lustre personali. lèmia de la punra e^lraugcra AlU hi Juliol de
grafia' — Un xalet de la Ciutat Jartat i de les Junles de lee &(tcions ba el punt de Venècia, el d'Alcnçon,
barcelonina. —• Modes. Gise.da —
—
Darrerament s'ha rebut a la ProteCÍdi
Pcrmaaea:>. perquè no sabríem oaBsrPrusel-les. Malmès. Irlanda Punt
per vendre, per Castanys. tora l'oferiment de pagar les dec-pe- Torre
un tan merescut elogi després de la d agulla I de la Rosa R«n^xemínt
Internacional d'Automí)nostra minuciosa i deUnguda tns- El tul d'íMuiló es recobre.^ amb roíej L'emprèstit municipal ses d'un infant per a les Colònies que LExposoció
bils de Barcelona — La gest* de Fiorganlua. de don Jaume Carné 1 don fi.
pecci* de les sales, dels treballs i dobles; les malles obertes de l'acant
J Massó Ventós. — Catalans d'AAntoni .Miracle, i un donatiu de doa mènca:
(lel6 proceduuents peUagógice.
i^frèvol tfpics. I eójj eis astres mu j
H. Nadal Mallol. Leandre
Fertan
Valls
i
Taberner.
Llnsiirft~de 6u'tnra de la Dona potser els dibuixos de la terra... i són Tal com vam anunciar, ahir va Faltant només cobrir les despe- Cervera—La comanda del rel Mwanles que provaiau
1 del seu Kaiikkivc. BUi. — En
|a ens innia híhituats als sens encer's pimiaires nostres
lloc la subscripció pübüca de ses de treue infant», per a formar ga
del tresor d'art de la tenir
busca. Alfred GaUan. — L'Orlaó Cai triomfs culturals: la dliri*réTn en dpu•apoderar-se
les
p
o
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o
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muoiclpal»
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tres
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s
Escolars
d'
u
n
iot
al
de
pe' a implsD'ar-lo, 00 petcetes cada una al 6 per 100
a Sallent. — La introducció de
altre lloAjue la seva marxa progrés- omntae| eswangera,
nen» i 'nenes, la Protectora agrairia talà
nostre, en el fops de la indús-5d'Interés
la Litografia a Catalunya. Vaieri Sei-rvÜ Af. a.«i en'inni sempre «n la con- ctria
anyal,
p
a
g
a
d
o
r
e
s
per
trimesmoltlssira
q
u
e
les
persones
que
estiSerà aquesta Tadapta1 Boldú. — El nou servei d'autodoesiartun •F·mlnismej. nrnrfi··, *v1. ció denacional
min la seva obra trametin els dona- rra
nobïe? rande- exíitimles ati- tres i íimoni'zsbles en 15 anys, a tius
b
u
s
o
s da Barcelona. R. f - — El aou
dent 1 de bona llei. i no ens hauríemtícuèe les
ai
seu
domicili
aociai.
Arcs.
1.
odernee. quelcom d*impor- partir del 192S. penanyents a l'Expo- principal.
c
a
m
p
del F- CJ Barcelona — Eis
de eorprndre quan l èxit corona l'o- tAnci» ii m
artísuca. lemeniria i ííció da Barrelona amb garantia geamics de Catalunya. — Actualuai.bra contcieni. de solidí» preparació f indUBtrlal.valor
r.o pot deixar indife- neral de l'Ajuniameat d'aqueeia ciui^slcfles^nroiMeineni:nerA enrar* r*rt, c-ip pque
e
r
d
o
n
a de bon «entt': --o tat. - " — cromea catalana, X. — 6upiein«m
a'i» sembli auteritàrla. insisteixo en que Interessa esperialroen'
a la Il·lus- L èxit de! pruner dia d estar oberanlític. Vidres esmaltats ,d En Josep
Tfonèixer inus-ita». avenç en aques' trí presidenta de l'Institut de Cultura, n la subsetipcM; va superar mont als
M Gol — Coberta. d'Emili Fer.-er.
primer any ÍPI NOU f>4Bi; tpie 'ha fpte ié emsulars predileccions per la càlculs dels més optimistes.
L A F E S T A D E L CARME
--CataUinya Gràfica». El numem
eetaf íl brillant cm* IMti.M
difusió d» tan bell 1 lucratiu art fe- Sols on el dia d abir es van sube19 de la revista nacionalista port» el
mení,
per
ésser
de
vera
transcendèniO
. OO tliols dels quals 20.000 La Mare de Déu del Carme. Patrona següent sumari:
En el present concurs no hi ha la ià artística per a la dona i tenir la criurc «O
correspon'n al Banc de Catalunya
teairaluat de coi^'ietud eo açuefs O
de la Marina, (ou festejada diumenge L'eauu. portada, d En M Ba* Li
ree'auració
de
les
rendes
antigues
dicasos: nl veíétn eis ohügaie prepa- ticultats que seran pagades sempre a Aquest fet demostra la confiança amb soiemne* funcionsréligiosee.I qüestió u landesa Arribada a Lontires
amb qui el públic barceloní acull la amb motiu d'aquesta festa, la majoria dels so-dai» anglesos reurat» dirï&tím de les exhibicions tfa» «ant
dit
subscripció de les esmentades obliga- dels vaixells ancorat? en el' nostre tanda El sei Jordi revistant ei» regideuen al decora', a la llum, a la dis- preu d'or.
ents anglesos Aspecte de BeUastciont
port estaven empolàinate, i alguns m
posició de mobles i ornameme florals,
De Valera. Griífln. O'Connell i O
alstópisíos,domassos, brocztí i g^r- No passarem sense entrar al Tallar. L'&ui de les enUiai» baocàries que. empaliats
capit ístcs dels diferent» parà»
landes .nnih pnliarrtf 1 allres . En.
a de manifest, distingint-t-a particti. El creuer «Río de la Plata», là co- llms.
Planxa O'iadro blanc i plàcid [d
irlaBdesos \'olaci6 del pacte angiol'fnstiiiii de Cultura hom no veu res d*
larroent
el
B
a
n
c
d
e
Catalunya,
que
berta
del
qual
estava
exornada
a
m
b
casolana:filatde cables percom portem dü per si sol ha aconee- plantes 1 les banderes d'Espanya, de irlendès Paíau de JusUcia de Dublín.
4 això: amb un. serè criteri de l'es- d'Escola
a.
les
planxes
taulès moltguit subscriure la important xifra de l'Argentina í de 1 Trugai. s'hl disposaWltaan, general anglès- Bathenau,
tlmacló de valors, segons e] •m··r^i grans i celes,eltctriques:
on
les
planxadores
alemany. Enterrament d En
un altar anib la imatge de la Patron»ministre
xemeots. t ha prescindit de 'músiquespresideixen 1 disposen als taulells iee20 000 UWlí.
W
U
t
o
n
Funerals
d'En Wilson a l»
celebrant-hi una missa, a lee deu, el catedral de Sant Pau.
1 penjolls'- 1 e? rep als d» fóra de peces plaaxades pnmoroses i de tota
El Parlament
capellà don Pere López.
casa amb el quotíriía à«pecte de d-ns classe de llenceria: coses que donen
alemany transformat en capella morDesprés de ta missa, l'oficialitat del tuor» Enterrament d'En Raibenaude la llar S?=se pones tancades, car-idea de quelcom selecte, que no semvaixell obsequià tots els invitats amb La plaça de Catalunya de Barce.onatells, nl rafàlegfi; així ometem, fór- bla penós ofici de la planxa i sl la
un «lunch».
.eosament, els nom?, p»ró no regaie- bona presentació de la roba de -asa, Els serveis
El tramvia a vapor. Projectes d ediíiEn retirar-se el capità general, fou cis. Ei cafè Colon en 1«» Projecta
irem el mèril de tantes alumnes distin- d'altar i A'm pai.icular en dia oe
amb les salves d'ordenam-a. del Granrt Hotel Continental- Pl»<*
gides. Caminem pel clar re.inte admi- festa major. .
de comunicacions saludat
A l'Asil Naval també bl hagué mis-de Catalunya en 19a, El rel d'Esp»rant !a bona distrlbuclú i lordre; la Ba'xem. desprès, a l'Expoflcló de
sa resada, » dpe quarts d'onze, amb nva a les Batueques- EI d'Ktor Mdal
hosoitalàría alegria de son.plànal, tan véstità, la qual ha deixat molt end-írEns dininfl'Altafulla.que.malgrat aseislèncla ae lee senyores de la Jun 1 Salada» Els orfeons de Catalunya:
?en;ill. còmode i bell, ou batega trao- rera les auteriors - valgui aqueet ésser'a^uíst
oble donlés à dues ho- ta. representants de totes les autorl- L'Orfeo Català a Lleyda. L Orfeó Graqui-Ia la vida docent, de ritme més parer femetii — LP= senyeres h-m res i mi'ja dp
clenc celebrant una testa d'etpaneio.
e
tren de Barcelona, el lats, l nombrosos Invitats.
pondfra' que srmor .. Per això no 60. somrigut
complagudee davant de's servei de correus
El Patronat Obrer 4e Cornellà.
a
u
i
u
^
m
e
n
t
irreAls
t
e
n
i
p
l
e
t
"
.
les
funcions
religioses
nen xerfadisses ni rridònes ocioses vestits i bruees
de les alumnes de gular i Ien»- Les ciirtec Mmen d'allí foren eolemnissimes. especialment a tes del Corpus de I9K El g·«aúct *
r,iie pertorben la serioba quieiud de rinstitdt dè Cultura,
cowfBcciona's i :•• - s dol matí, i baur-Ti 4'éseer xta la parròquia de! Carme, al Santuari la pubilla de Barcelona La carros.»
l'eeiudi; slaò les paries cordials i pre-an^ la cuja i coqueteria
de i;oraai
a Barcelona després de l'ar de Nostra Don» del-Carme i a Betlem.det senyor marquès de Castellvencises, e's [iassos discrets i Uougers persona' t'na llarga Sine de mani- partides
rltad:i.
a
(ruaris de nou, pçró ge- A les barriades del Pedró i del MontPresidència de las autoritats POP"'
nu» no dajó la uoet^a presència ío. quins mostra la confecnó en ma lles neralmentlos
n
o
flnsal dia se- Carmel, hi haçué fçstes popuiaTS, lare. La custòdia de la Càtedra.,
rastera^- ^
fases de menor a major; de «diari» ?Qent. íje manheomsón
proessó del bari mariüm 'Barcf'^
<
j
o
è rii ei temps veient-se molt animades
pala» l^ftns de -tota gala-, de rebre 'ina c-ílTa pel
neta) La Patum de Berga Oues nocorreu
n'hi
Eecalem el darrer pis. dominem la asegimitja
ons la 'condicid individual d» '.»s ha p-r a anar 1 torner recader. i Ahir. al matf. fou celebra». » bord ves llars catalane·f: En Daniel carDD
Reforma AMÍ s'ha instal·lat l'Exposi- noies'
Mides, formes, robes i orna- que "1 des-matarl de la correspondèn-del «Río de la Plat^-. una missa de fCottaròllaf i la seva esposa N
cló: cl·i^sincBda d'aiord amb la ftna-ments van
del vestit «ennll al més cia la reclami a" traves d'ell, no re-rèquiem e'n sufragi dels marins móns. nia Alomar. En Pau Bertran 1 i»
Utai de les aules i Ilure treballa ex- guarnit \\ mig de la sala. un vestit b
havent-hi assistit, ultra l'oficialitat i
esposa Na Ja^fina Sanpera r*f ia tripulació d?l vaixell 1 dels restantsva
nosats: per la qual coa^ M com una de nüvia hiolt. bonic; és de crespó- ent Is per correu..
wü
infantil del Col·legi de Sant lorai.
gran esrola-talier dels respectius en- una crsn matearida del mateix eres L;n altre fet anormal què hJ ha a vaixells ancorats en aquest port, le»
le> comumcaciona amb Ouè cometa autoritats de marià».
aeityamentb que «'ofereix a la MSCIÓ
•
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Estocolm, IS-— E l correspomat del diari "Firenske. Tageblatt" a
Pvjadiu qne sap de fnnl ohiol·itament segarà que Lenin ha estat víctima d'un aieiuptat la nit del 3 de juliol, quin eslava en cami cap al
Caueas.
El seu cadàver ha estat fírnt al riu Don, havent mort víctima d'un
emmatiincment.
I assassí és, segons l'csmenlal corresponsal, un dels membres del
partit radical, que es troba cclualment en el poder a Síoscou.'—Hatas.
L a

v a g a dels m i n a i r e s als E s t a t s U n i t s
Waihingtt/n, 18. — E l i propietaris de. mines de carbó büuminós es
reuniren, acceptant en principi la proposició d'arbitratge de Harding.
Una delegació dels minaires vindrà a Washington per a donar
compte d* Uur decisió a l a Ca*a Blanca.
Als efreols governamentals es creu que. l'Administració està elaborant un pla preveient l'explotació directa de. les mines durant 48 hores, sota la protecció de les tropes federals. — Hatas.
Les sessions del R e i c h s t a g
Berlín. 18. — El Reichstag ha aprovat la Ufii d» policia criminal sense
cap moditlcació a le* proposicions reda.tade* p€£ les comtefions corresponents.
També h« aprovat una 3smena deifc
eociaUsies majortiaris flxant l'a^Ii- acid de la llei d'amprèstit forÇíSs a
ie. fortunes a partir de tres mllion»
en Uoc de cinc milions.
La fracció independent ha íprovaí
per 39 vota rootra 17 la llei de protecció de la BepúblJca.
Es creu que a partir d'avui, dia 1«.
començaraa le* vacadons. — Ilavas.
L a propietat territorial
a Mèxic
Mxic. 18. — Segons informes 1Jd»<llçne6 d'eapanynia presU^'J'WS rettdeme aquí. cal r*otiflcar la notUria
publicada í a uns dies pels periòdics
eurapeu». «segons la qual era premis
reauncíar a la naíionaíltat per adquirlr terres ? Mèxic. Aquesla supofiídó és completament infuodada
Tampoc és ceri que els íetreny? espnJ-iats als eapanyols fossin pagats
amb bons, puix que aquests oi tan«As han arribat a tmprirair-se. perquè, mancats de garantia, ningü hl
tisnria donat rap valor. - Kava*
L a festa n a c i o n a l belga
Bruroeket-. IS. — La ff-ta nacional
b«<ga, que se celebrava el dia 4 d'agc>i!. ha esta: traslladada aqu*6i any
ai dia 11 de novembre, inr trobar-ee
la primera ilata en al i'flriode més
ir.iens de vacaotoiK. — Havas.
E l s esports a L o n d r e s
Londres, 18. — L'equip anglès, que
feavla de Jugar ete dies i i . 24 i 25 de
l'a'fual contra l'equip tòpanyol,-lia
renunciat.
L'espanyol benefleiarft del «WUfcoveri. — Havas.
L a C o m i s s i ó belga a Xile
Santiago d* XUe, 18 ~ La conie
réncla dofiada'pei president de la 00mUsió belga ha obtingut gran èxit.
Els diari* dediquen calrrosns elogis
a l'esmentat president
A la ccnferncia hi assistiren nombrosos membres del Congrés 1 del
Sefiat, i pí-rsonalitate de l'alta so
ciem xilena.—Havas
E l s deutes d'Anglaterra
WAslUngton. 18.
Al depanaraent
d'Estat s'ha rebut un fal^grama del
cvonel Ka.-vfy, ai·.·.baixidor tí-ls,Estats Onf?a a Londres, anunciant oüclaiment quj la delegació britànica
encarregada de discutir els deutes
d'Anglaterra vindrà a Washingloo s
primer* da setímbre. — Havas.
El Rei d'Espanya
a Dauville
Pans, 18. — «Le Petit Parlsíen.
li comuniíiuen de Dauville que i»l r»i
d'Espanya anirà a aqueota població
la mes d'agost pròxlcn, ?n pa«sarà
on* dia». — Havaï.
E l tipus del d e s c o m p t e al
Banc
d'Holanda
Amsterdam. 18. — E l Banc d'Holanha reduí el tipu» de descompte
en mig per -cent. — Havas.
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L a bancarrota d'Alemanya

S u ï c i d i

Paris, 17. — Parlant sobre la nova
nota del Govern alemany en la qual
aquest anuncia veure » obligat a suspendre els pagaments destinats a compensacions sobre béns privats, diu «Le
Temps» que espera que els Governs
aliats no cediran davant d'aquesta petició d Alemanya. Estem convençuts,
per altra part —afegeix el citat diari —
que encara que algun d'ells donés
I exemple d'estar disposat a sacrificar
els interessos de llurs nacionals, el Govern francès no secundaria tan descebellats propòslis.
Els deutors alemanys, perfectament
solvents, es guardaren molt bé de pagar llurs deutes, quan el marc no estava encara massa depreciat, i deixaren
aquest pagament a càrrec del Tresor
alemany.
Avui, el Tresor alemany deutor —
termina dient «Le Temps»—alega la
seva insolvència. Ja que el Reich declara no poder pagar, tornem als alemanys que tenen el diner.-Havas.

Halle Sur Saale, 18. — £1* assassisis de Rathenau. foren ahir nit descoberts al castell d'Assleck, prop de Coesen, on s'havien, amagat. E n
anar 0 é . w r d'tinguis se siüridaren. — Hacas.
berlin, ÍH. — La premsa d'ànit passada publica extenses informacions sobre els preparatius de l'assassinat de Rallienau.
E l primer pla de què ès U noticia fon degut a Hans Slubemaúeh,tl qual proposava assaísinar a fíathenau a í Reichstag, però les objeccions de Gunler feren abandonar el projeeu.
E l dia 16 de juny se celebrà uua conferència a casa de la senyora
Techow, estatU ella absent. Assistiren a la reunió Gunter, Hans,
Techow, Fischer i fiem. fina altra entrevista tingué lloc et dia 20, en
un cat'- de la barriada Sleglitz.
Pocs dics abans de l'ossassinat els quatre còmplices és dirigiren
en l'automòbil de Kuehermeiiter a les immediacions de Berlin, i al
bosc dc Gruneoald practicaren exercicis de tir Fischer i Kem. Els
altres guardaven, el cotp.e. Es convmgué aleshores que Werner Tachow,
getmd de Hans guiaria en el moment de l'atemptat. — Havas.
'

d e l s

assassins

d e

R a t h e n a u

R e c o r d a n t el c o m e n ç
del divendres, entre ells un molt exElogis suecs a F r a n ç a
de la g u e r r a
Ca en, 17.—El ministre plenipotencia- pressiu del rei d'Espanya.—Havas.
Paris. 17. — Al discurs pronunciat ri de Suècia a París, comte do Ehrens- A s s o c i a c i ó d e p a r t i t s b u r a Jonchery. amb motiu do la inaugu- vard, a l'acte de la distribució de pregesos alemanys
ració del monument aixecat en aque- mis celebrat al Liceu d'aquesta ciatat.
Berlín, 17.—Segons diuen els diaris,
lla localitat a 1& memòria del caporal l'acte de la oual va presidir, pronuncià
Peugeot, primer francès que va caure un discurs declarant oue estava con- els caps de les traccions parlamentàferit per les toales alemanyes en sol vençut que França no figurarà mai méa ries del centre, demòcrates i populisfrancès, el dia 1 d'agost de 1915, el entre les nacions culpables de provocar tes, han resolt crear ona associació de
president del Consell dc ministres, la guerra i que no ha estat ni serà més partits burgesos, anàloga a l'organitzada pels socialistes.—Havas.
«enyor Poíncaré, recorda l'ordrs do- militarista.-Havas.
nada pels generals, a Indicació del
Govern, el dia 3 de juliol del mateix E l s a l a r b s c o n t r a B a l f o u r
L a fam a R ú s s i a
any, a totes les armes, luciòs la caGinebra,
17.—EI pèrit econòmic franLondres,
17,—Telegrafien
del
Caire
valleria, de no franquej ir una línea
al «Daily Express», que el Comitè de cès, M. Jean de Luoersac, que. com es
a deu quilòmetres de la frontera.
Palestina ha rebut un telegrama de la recordarà, va marxar últimament cap a
En compliment (faque-da ordre, el Meca anunciant que els pelegrins ban Ucraina per encàrrec del doctor NanUoc avançat que manava el caporal organitzat una grandiosa manifestació sen a fi d'estudiar la situació d'aquell
Peugeot esui.va el dia 2 d'agost a una per a protestar de les declaracions fe- país, ha redactat un informe sobre el
distancia aproximada dc quatre cents tes per lord Balfour. L'autoritat supre- lamentable estat a que la fam ha reduït
metres a l'Est da lonchcry. quan el ma s'ha vist obligada arengar els mani- a les poblacions de Kief, Charcow i
caporal Peugeot i els seus homes van festants durant dues hores per a cal- Odessa.
veure arribar a cavall, a tota brida mar els ànims.
A Kief—diu—hl arriben diàriament
els primers genets alemanys. .
Els manifestants han insistit en què centenars de fugitius de la zona famoEl tinent que els comatiava va do- es demani a Anglaterra que compleixi lenca, i com sigui que a la ciutat hi
nar un cop de sabre a un dels soldats els compromisos que va contraure du- manquen els auxilis, són desemparats
d'aquell lloc, avalançaiit-si contra el rant la guerra amb la població àrab de als afores de la població fins que es
caporal.
moren de fam. sembrant amb llurs caPalestina.-Havas.
L'un i l'aitre van reeu.lar morts en
dàvers els voltants de la dita ciutat.
la batussa, ! la petita tropa ee portà
A Charcow, la situació és encara pitT
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heroicament en aquella primera acció.
jor, puix ultra les grans necessitats qne
El tinent que va caure, pogué ésser
d e l e s N a c i o n s en general es passen, a l'estació U
E l s grecs a T u r q u i a
perfectament identificat. Ls deia Cauns set o vuit mil refugiats, dels
Constant in able. 18. —f fils alts co- mil Mayer. del cinquè de Caçadors a
Londres, 17, - En la darrera re- ha
quals ningú tampoc pot ocupar-se'n.
missaris aliats han derlarat que la cavall, de guarnició i M^ulouse.
unió del Consell de la Societat de les Les
autoritats s'han vist en la precisió
incantactó quo les autoritats gregues
El prim-?r ministre irancès. M Poín- N'aclons ha estat aprovada una po- de tancar els hospitals i el asils pet
feren a ;f - aigües territorials del caré.
| néneia. preconitzant mesures de pro- manca de queviures i de medicaments.
afegí,
després
uti
donar
aquestes
vapor •Ineboli·. no ha estat motiva- dades, que de l'any 1912 ençà el Go- tecció per als nois i les dones, tcorda, i per tant el dit vapor haurà d'ée- vern francès sabia que friuest regi- dant-se també ia crcea^irt d'una coA Odessa, els cadàvers es recullen
ser posat en llibertat.—Havas.
en
carros i algunes vegades són tants,
missió
.qus
s'ocupi
de
la
repathrlament 0 el 22 de dragons, del qual forcló dels deponats a Turquia i a i A- que no hi ha temps de recollir-los tota
mava
part
la
29
brigada
de
cavalleria
D e s c o b r i m e n t d'armes
els morts jeuen a la intempèrie durant
alemanya, rn cas de aiobilitzacló, ha- sia Menor. El Consell s'ha ocupat al-1 ialguns
dies.
via d'envur patrulles sobre el terri- xi mateix de la qüestió de la transfe-1
a Alemanya
rància a Polònia dels cahals aleEl senyor Lubersac ha presenciat estori
francès.
SUStgart, 18 - La Comissió 1nmanys destinats a assegurances so- cenes horribles a Krementelung i PolPer u n í — afegí Poincar.- — és tm cials. — Havas.
teraliada de control descobrí un ditawa. poblacions que han estat reduïpòsit d'armes, incaufant-se de 500 possible pretendre que el tinent Mayer
des a la més espantosa misèria.
arribà per error fins a lonchery, l que
ametralladores.
Havas
En alguns pobles, els habitants s'han
Berin, 18. — Un grup de socialis- sense con^.xement ieí.s seus caps ha- C o m b a t e n t r e p o l i c i e s i menjat tins les bigues del sostre. La
tes que Observaren, a Potsdam, el via emprès una acció tan temerària.
població ha sucumbit en molts indrets
minaires ianquis
Pcr altra part. se sa;» çue els aletrasllat d'armes 1 imunicions des de
per valor de més del 95 per 100.
l'antiga caserna deia guàrdies de manys ctícaren ^iafonna'·-sé de la
Nova York, 17, — Els minaires voEls casos d'aotropofàgia són ja tan
corpç a un lloc desconegut, entraren sort del .-•«em Mayer 1, en efecte, al j guistes de Ricbland Weeling (Virgía la caserna i descobflren un gran 1 cònsol general d eFrança a Basilea. nia occídema'. (han Incendiat t.s freqüents que les autoritats han renombre de peces d'ametralladora. | va rebre el eia 4 d'a{ vt una caria del í edificis i dependències d'aquelles ml- nunciat a tota acció criminal contra els
que es nodreixen de carn humana.—
granades de mà, una important quan- cònsol aliïnany. Wuimer.'iUi. la qual 1 nes.
Havas.
titat de municions, mil baionetes, dos carta constitueix — dl^ C- el senyor
La policia hi ha intervingut per a
mil marmites individuals I nombro- Poíncaré — un doemuen: . nèdit enca- restablir l'ordre, trabam-se amb l'esra i que conté ia for .ul confessió de i mentat motiu un combat del qual L e s n e g o c i a c i o n s
sos objectes d'equip, — Havas.
l'agressió ílemanya,
de L a H a i a
1 fins ara se sap que han resultat deu
L'esmentat document, diu així, en un I morts, entre els quals figuren un eflLa
Haia.
17,
—Contestant
a la '.àrdels seus paràgrafs iu-Js interessants; 1 clal i alguns agents de policia. —
L a revolta a Irlanda
ia
del
president
de
la
Coníerènc-.a,
Havas.
Paris. 17. — Telegrafien des da Du- •Em dinçeixo a la vostra generosisenyor Patyn. el cap de ia delegació
blín a «Le Temps, que al comtat de tat, perquè m'informeu -ebre un» peucló que-em fa el comandant del cin- A l e m a n y a a c c e p t a l ' a c o r d russa, senyor l·ltvinof, pratén qne lea
iLimeríck continua la batalla.
declaracions íormulades antertorment
Es creu qu» el senyor Valera ha què regiment de caçaut·r» d* Moulouper la delegació russa no foren ben
de W i e s b a d e n .
'ugttr ajuntant-ae als seus f·arud·n, se, psr « tenir notici». mitjançant
compreses, 1 per això sol-lKita la ecovos, ds l'estat del tinent Mayer, ferit
dels comtats del Sud.
Berlín. 17, —fil Govern alemany ha vocatòria dels president» de les trea
abans
d'ahir,
prop
la
frontera,
en
El general Mackean ha ocupat Co-,
romunkat a l'ambaixador de Fruno» Subcomissions no russes 1 els memlooney. defprés d'un comftat que duri territori francès.»
en aquesta capital qo« està conforme bres de la Comissió russa, amb Voty
Com es veu — continuà dient el cap amb el Govern francès pjrquè el dia
dos dies.
jeote de continuar les inierroim.odíd
La disciplina de les tropes del Go- del Govern francès — en el cinqu^ re- 20 del corrent entre .en vigor l'acord negociacions. — Havas.
vern és excel·lent, havent-se apoderat gimeni de caçadors se sabia que el de Wietíbaden i els anexos. — Havas.
L a Haia, 17. — «euiddes iqs tres Suben molu llocs de diverses posicions, tinent Mayer havia travessat la ftoQ
Berlín. 17.—El ReiohsUg ha adop- comissions no russos han examinat
i habia estat ferit 0 mort en teramb la col·laboració «fkiç del pobie (era
tat
definitivament,
malgnit
els
vets
ritori francès.
la situació creada per la «ana da la
Irlandès, — Havas,
en contra dels nacionalistes, el pro- delegt aló russa, acordant donir psr
Per altra part — terminà dient —. jecte d'emprèstit (forçós. — Havas.
L a c u r s a de bicieles
suspeses les seves tasques, imb excep.
els dos genets alemanys qua foren
A l e m a n y a h a pagat
ció de la Subcomissió de béns priV o l t a a F r a n ç a fets presoners en aquella acció, reconegueren que la patrulla del seu regiParia. 17.-La comissió de Repara- vats, la qual es reunirà un cop n.w
París, 17 — flecorregut dc Ginebra ment havia rebut ordre de penetrar
cions ha publicat una nota donant I amb els russos, per a cencòt una has4
a Eetrasborg. Primer Mssson, ei 15 a França. — Hava».
compte de que el Govern alemany ha , que permeti prcsisegulr les negociatoores. 20 minuts. 45 segons. Segon.
pagat els 32.107.397 marcs or, corres- > clous. — Havas,
Muller en 15 h, 26 m. W B. Tercar.
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ponents al pagament fixat per al dia 15
Rossius.
Heu'tí aqui la c!as<lík».'!6 genera]
Paris, 17. — Notíciesrebude*de Sant de l'actual.—Havas.
Nonell
Germans
des del començament d! la carrera Salvador comuniquen que el. Presifms a l'arribada a Estraéburg. Prui.ír, dent i aquella Bepüblt'ca ha acceptat F e l i c i t a c i o n s a M i l l e r a n d
OAMVI - VALORS - OUPOMS
Ueusghen, 178 bores. € minuts, 13 se- la dimissió del ministre drf Negoci*
Pari», 17.—El president de la RepuRambla del Centre. 16
gons. Segon, Lambot en 178 h. 8 m. estranger, senyor Parede», i h» no- blicà senyor Millerand continua rebent
Negociem els cupons del Deute
menat
per
a
substituir
a
aquest
al
39 B . Tercer. Alavoiao en 178 íh. 15 m.
nombrosos telegrames de felicitació Amortitzable 5 per 100, venciment el
46
Quart. Lensers en 179 ü. 30 a. senyor AvlIa — Uavu,
per haver resultat ilièa de l'atemptat 15 d'agost pròxim.

E l C o n s e l l de M i n i s t r e s
d'Anglaterra
Paris, 18. — Segons el^ctrrespcn«al de 4 > Matm» a l.nndreí, als ;irools polítics es d-u que avui es reunirà «1 Cònsol! de miDMttsn pc-r a discutir la oesstó de la moratòria soHicrt»da per Alemanya
fil Govern treballarà an TrUboració d'un projecte susceptible de *atisfer tots els aliats.
Alguns periòdic diuen que aquest
projecte tindrà per base el perdó del
deute francès amb r^lai·lo a Anglaterra i la reducció de l'impoiH total
de les repafacions degudes ptl Hfcich
Respecte 1 l'anunciada entrevista
entre Poíncaré i Uoyd George diu
el corresponsal de cLe Matin., que
estudiaran un nou procediment, a ft
d'arribar a una pau definitiva a
Orient i que probablement s'aconseguir* que turcs i grecs celebrin
una conferneia a la Turquia europea.
Sefpons el matoix corresponsal, la
qüestió de Tunger serà discutida pro.
baMement en una reunió de tècnics.
— Haras.
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I ha a Madrid i en altres indrets de les terres d'Espanya alguns diaris i alguns polítics qui, no copsant tota k realitat
del fet català, baldaraent vvlgnin expressar i sentir una simpatia cordial envers les aspiracions de Catalunya, exterioritzen llur
sorpresa genuïna davant «Is clams d'alliberament i autonomia de
la nostra terra, dient qne no pot ésser considerat oprimit un poble
sotmès a les mateixes lleis que l'altre poble al qnal suposa opressor seu. No podent creure, doncs, que el poble català se. senti
oprimit, atribueixen la seva inquietud al mal govern que pateix,
com el pateixen tots e's altres pobles peninsulars. I en dedueixen
ia conseqüència que amb un bon govern n'hi hauria prou per apaivagar els anhels alliberadors de Catalunya.
No és això. Ho hem dit ja moltes vegades i caldrà repetirho sempre : el nostre plet no és un plet de bon govern, sinó de
govern propi. E s clar, però, que la circumstància que el govern
que patim no sigui un bon govern agreuja el fet de no sentirnos regits per nosaltres mateixos i n'augmenta el desig.
Precisament l'opressió rau en aquesta igualtat. E s evident
qne si els pobles peninsulars són diversos, el fet de voler aplicar a tots ells unes mateixes lleis constitueix ja una injustícia inicial. Contra aquest concepte arbitrari de la igualtat, entesa a la
manera burocràtica i doctrinària, cal oposar el concepte de la llibertat. Si les lleis obliguen, com a exemple, els pobles peninsulars que no són castellans a rebre l'ensenyament i l'administració
de justícia en castellà, és evidem que no existeix una igualtat real,
sinó una desigualtat injusta, per tal com els castellans poden rebre
l'ensenyament i l'administració de justícia en llur pròpia llengua i els no castellans en una llengua que no és la llur.
L a igualtat veritable fóra -aquella que assegurés a tots els pobles peninsulars e!s mateixes drets, és a dir, que si cl castellà tenia, com a exemple, e) dret a rebre rensenyament i l'administració de justícia en castellà, e! català tingués «I mateix dret a rebre
l'ensenyament i l'adminisíració de justícia en català.
Quan els diaris i els polítics castellans o de llengua castellana
expressen llur sorpresa en sentir que CaUlunya parla d'opressió,
conviudria que meditessin i t s fixessin una mica "eri la que fóra
Uur posició espiritual i sentimental si un poble que no fos el castellà els imposés una llengua per a ells estranya ; si a la Universitat de Salamanca o de Valladolid, com a exemple, el castellà trobés les mateixes dificultats d'ordre legal i material per a expressar-se i rebre l'ensenyament en castellà, que troba el català a la
Universitat de Barcelona per a expressar-se i rebre l'ensenyament
en català ; si, en comparèixer, a Castella, davant els tribunals s'hagués d'expressar en una llengua que no fos la castellana o hagués
de necessita- intèrpret per a entendre's amb els qüe han d'administrar-li justícia, com succeeix al català que compareix davant
eis tribunals a Catalunya ; si. en sentir-se morir un castellà a
Castella, no pogués manifestat lliurement, sense entrebancs de cap
^juena, la seva darrera voluntat en la spva pròpia llengua...
f
Catalunya no demana sinó això : viure lliurement la seva pròpia vida, tenir, a Catalunya, els mateixos drets que tenen els castellans a Castella. Aquesta és la veritable igualtat, l'única igualtat
flue és compatible amb la llibertat i amb la justícia.
nmiimnmiíiDiiiiiuiiiminmiAiiiimmimmmiBn

i alira d'escasfesim valor, per ser de
metall ordinari. S'ignora el que contenia la caixeta. calculant-«« que no
. A primera bora del mati ba estat devia passar d'unes 150 pessetes.
La policia fa diligències per veure
trobada oberta una de les portes de
l'església de Betlem que donen a la sl paí descobrir els autors de la mali-efa
Rambla.

Robatori sacrileg

Avisada la delegació de policia de
•"Hospital, alguns Inspectors anaren
a l'església 1 practicaren un reconeixement, comprovant que s'havia cbmès un robatori. Es creu el més probable ijue els lladres es van quedar
e la nit a l'interior del temple, i desprès, ppr sorür. descargolaren el pany
jie la porta referida.
« El vipïlant que cada nit queda a
IPinterior de l'església manifestà que
00 havia vist mugí), però que havia
bertlit soroll, ei bé no hi va donar
importància.
De moment es noià que havia desaparegut la corona de la imatge de
3a Mare de Déu dels Desemparats
A terra fou trobada una cabteta d'al-

moinee arrencada, reventada i buida.
1 d'una altra calxeta els lladres arrencaren una xapa de ferro, però no la
yan poder obrir.
Els malfactors van deixar abandó
nades una escarpra 1 altres eines d«

robar
Més tard es practicà un examen minuciós a tots els altars, resultant que.

ultra la corona referida, mancava
^ambé la corona del Nen Jesús, una

P o l í t i q u e s
EN MARCELI DOMINGO RECLAMAT
PER L'AUTORITAT MILITAR

Dijous arribà en l'exprés de França,
l'ex-dlpulnt a Cons per Tortosa don
Marceií Domingo, dé tornada del seu
viatge per Amèrica.
AI cap de poques hores d'haver arribat, un inspector de policia li ordenà
que .es presentés immediatament a la
•lefatura-.
En Marcell Domingo es persona al
dit centre, presentant se al cap genera! Arlegui. e! qual li notificà que estava reclamat per l'autoritat militar
de Lleyda.
L'ex-diputat per Tortosa va demanar
al cap de policia que se'l deixés passar unes quantes hores en companyia
de la sev3 família, i cl general'Arlegui hl acceijL Dissabte es presentà
novament a la «Jefatura· En Marcel!
Domingo, sortint unes quantes hores
després cap a Lleyda. acompanyat
d'un inspector 1 del diputat de la
Mancomunitat, senyor Casanova*.
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... Es qw'·'om que s'eDcíta. vUHentment, en le» preametes det nostre
detennàni<me m'·tn al contacte de la
pret.·.ió eurangera — nt més lleugera
guet fifftti a voUtí — <tvna llei, à'uim
panma. itun fe*! 711' h-wn rcconeij·
hosltís consubsumcialm'nt. Àdhuc
els més mcsells, dirtem, solen ter hi
sensibles Els a patriotes i els maUIXOs antlpnirifter< r-e'n r'·ssenli·n qrneraiment — v i i o w tfo vulguis —
amb una r.j·traor/Unàrta aculat

Es cl punt. neuràlgic nacionalista
de qué ens parla V Mnince Barrés
I na són. cérténant. en aqxie.'i çjp,
le* Idees, els tenOmenís. ni les sensacions personals d'un individu efímer le* que /. irriten,, d'ésser vtolentades o burlades
Hom seru. dintre seu, la tneryxrra-

ble fiblada de i'anidr propi fem de
tota tena raç9.

JOSEP MARIA JUNOY
-<y «--D

EI fracàs

d e les m a n i o b r e s c o n t r a la L l i g a . — U n a

plèndida

manifestació de catalanitat de la

Ei- foriiio moit diferen: a com estt
va anunciada, tingué lloc diumenge
l'acie de coalició contra la •Lliga Beprionalista». organitzat per la Federa
ciò àambolana. o sigui la cllnlón Monàrquica Nacional».
Sant Boi. vila essencialment cata
lana, volia palesar d'una manera
evident, la seva protesta, 1 a tal fi
han onejat per places i carrers, ba!
cons i finestres banderes catalanes i
draps bàrrais, demostració vlriosa del
seu amor i catalàmtat
Tingué lloc. l'acte susdit, a l'era
emplaçada a la propietat de don Fran.
cesc Castelles.
A Ics dues fou celebrat l'àpat amb
una assistència ben poc nombrosa {150
comensals), havent-hi seients preparats per a uns uua cents- quaranta
Seguidament ringué Uor el míting
de coalició, quedant formada la pre
sidéneja amb els senyors Carles
Creuel, Francesc Torres. Pere Alvarex. Bonaventura Julià. ex-alca!de d»
Sitges. J. Albarada, ex-alcalde de Sant
Feliu de Dobregat. 1 el doctor Martí
Facet.

Fou concedida la paraula a un se
nyor que es deia representant de les
Joventuts Republicanes de Cornellà.
L'alcalde dC Sani, Pere de Ribes. se.
AJORNAMENT DE LES CEDIILES nyor Ricart, manifestà que és obrersoclal-agrari.
PERSONALS
Atorgada !a paraula al doctor Marti
vist l'afluència de públic a les ofi- Facet.
diu que s'ofereix als republicines encarregades del despatx de cè- cans del
districte de Sant Feliu.
dules personals. l'Alcaldia ha dispo
En J. Alharedn protesia que la vila
sat que es continuïn dcsr.atxant cèdu
les al matf. de nou a'una, i a la tarda, de Sant Boi els hagi rebut amb un
vessar de draps barrais 1 banderes
dè'tres a sís.
catalanes. 1 nega que ells vagin contra Catalunya, donant lloc aquestes
EL RESULTAT DE L'EMPfiESTIT
manifestacions a una alteració moSegons iee darreres noticies rebudes mentània d'ordre-públic, degut A què
a l'Alcaldia, a les seet d'Ahir tarda, un asslsfènt à l'acte. foraster precisala subscripció pública de l'emprèstit ment, digués que estava el poble en
municipal per a l'Exposició assolia ja. el sfu perfecte dret en fer aquella
l'es sifi de la tardo, la .xifra de fi0.i73 domosti-aríó' dé càiajaniíat,- ve;ént-se
titnls. o siguin 30.136.300 pessetes.
materidlmehYncc·rrala't pelí ISSISKWS,
Vist aquest esplèndid resultat, molt que amb. cadires volien atropellair-lo.
superior ai que esperaven eis més.op^
Èl senyor Julià digué que encara
timistes. és segur que caldrà tancar
la subscripció pública molt abans del fora alcalde si no hagués estat per
la Comissió Provincial.
que es pensava.

Municipi

LES PATENTS DELS AUTOMÒBILS

es-

vila.

Don Pere Alvarez demanà una unto
contra la Lliga.
En Carles Crehuet remarca que l'ab.
sèncla dels capitostos significa la confiança dels directors eh els dirigits
El diputat per Granollers, senyor
Torres, parlà dels cèlebres comptis
de la Mancomunitat, dient:... el de sempre Tribunal de Comptes, lleis regu
Udores. autonomia municipal lamb
alcaldes de Reial Ordres, etc.
Acabàrecomanant«cnnilnuliat i per
severança». volent plagiar la Lliga.
Ha estat molt comentada l'absèncn
dels radicals de Barcelona, què havien de parlar al míting, on l'entusiasme no ha estat, realment, «Indescriptible» .
El fracàs no ha pogut ésser més sorollós 1 ^esplèndida manifestació de
catalanitat amb que la vila rebé ais
senyors de la «U. M N.» resultà moit
escaient.
«La Vanguardia» relata l'incident
esmentat en la forma següent, que
resulta un mode! d'humorisme.
•El sefior Albureda. es alcalde de
San Feüu. començo diclendo que los
elementos regionalistas de San BaudiItò habían colocado en sus -balcones
,1 bandera catalana, Par8 bacer creer
a los incíinlos que'los nrcanizadpres
del aeto que se celebraba son enemigós de Ca'alufla.
En este momento. un individoo sltuado e-ntre el público. interrumpir·
ai orador gritando: 'Si. que sou enemics de Catalunya!» Varios de les
concurrentes. rodearon al Inlniso y
pretendieron arrojarle a una albérea
pròxima, mterponiéndose el sefior TPrre» para impedirlo. No obstante. el
individuo que taterrumpió fué armJado violenta mente del local.
El obturo Oliveras, de Hospilalei,
que se halla envre el público. pre
gunta si alguien. entre los assisten
tes al aoto que no esxé conforme-r^las idea* expuestas por les oradores,
quiere subir a la tribuna aceptanio
una controvèrsia CON TOPO Gl
BO DE GARANT1A.S PERSONALES »

uniMiniiiiiiimiiMiiuiiiiiiinmiíiiiimiHiiimiiiiimnnií^
L'Alcaldia, a proposta de la Ponèn- a l'Alcaldia totes aquelles mesures
cia de Tracció l rbina. ha concedit les que cregui ronveniems per a itet- LA BIBLIOTECA POPULAR DE VICI!
65 patents sol·licitades fins a la dala dre aquest servei públic, donat cas
El Consell Permanent en la seva
per a dedicar al servéi públic, a par que s'arribi a ranunc(at atur de Uokma treunió aprovà el projecte,
tir del primer d'agost pr^pvinent. cot- gadors d auto-taxts
pressupost
i plec de condicions de les
xes automòbils d* cilindrada no su- SUBHASTA D'l'N SOLAR
obres
de
constrneció
de la Biblioteca
perior a 1.100 çpmlmetres cúbics de
Popular
de
la
ciutat
de
Vich. i acorDE
LA
REFORMA
quatre rodes, els quals hauran de
dà
l'anunci
de
subhasta
de les dites
prestar servei d'acord a la segient
S'ha assenyalat el dia 26 de l'ac- obres.
—
tarifa
tual per a la celebració de la subhasdel solar lletra E. Illa nüm. 7. secPrimers 600 m^irep. a 0'70 pessetes; ta
primera de la Granvia Layetana. UN FILM DE PRODUCCIÓ NACIONAL
cada 166 metres següents, a 010 pes- ció
pel
preu de 145 750'88 pessetes.
setes, resultant així els quilòmetres
pre&idents de la Mancomunitat
El solar està tocant als carrers de 3 Ele
successius a 0"60 pesseies.
Diputació provincial, han estat inla
Plateria
i
d'Adolf
Max
I
els
soPer hòrés. a 1 75 pessetes cada quinvnais a la projecció de prova de la
lars D. i C. de la dita illa.
ze minuts.
pel·lícula «La Sardanista», de la caLa Ponència de Tracció IJrbana fer
sa editorial cinematogràfica .Robur
FESTA ESCOLAR
mada pèls regidors senyors Blajot,
L'Alcaldia ha estat invitada al re- F:lms>. que amb aquesta pel-iicyla
Canals. Esteve 1 Viza. vistes les refe- partiment de premis als alumnes què inaugura la producció d una sèm
rències que part de la premsa ba do- concorren a les escoles franceses i d'assumptes «pics de Catalunya.
nat d'aquésta qOesrlo. han de fer cons- que $e celebrarà el pròxim diúmenge,
La projecció tindrà lloc a la sala
tar; que nó píóposà que es concedis- al matí, al Teatre de Novetats
de proves de la «Hanea Film Mono
sin 80 patent; d'auiocicles. sinó totes,
pol». Diputació. 278. avui dimarts, s
les sol liclfades fins ara i les que es VISITA A LES COLÒNIES DE MAR dos quarts de cinc de la tarda.
vagin eol-licitani. mentre no s'adopti
L'alcalde farà demà una visita als
un acord en un al're sentit Que IPS serveis de banys de mar que té esELS MUTILATS DE LA GUERRA
esmentades patents no són d.'autocl- tablerts l'Ajuntament al Club Nàutic
El Consell Permanent de la Mancocle David sinó de carruatge automò- de Barcelona en l'Escola de Mar.
bil de cilindrada no superior a 1 ino L'acompanyarà la Comissió de Cul- munim de Catalunya hà acordat, a
l'objecte de conèixer el nombre,
centímeires cúbics, i de quatre rodes, tura
noms i situació econAmica dels catatant si tenen la transmissió per corlans que havent servit en l'exèrcit
retja com per cardams: sens* fer ex
d'Atrica des dels successos de juclusiò de cap marca; i atenent tots els
liol de lüil. hagin sofert mutilació
peticionaris que es trobin dins les esa conseqüència de fets d'armes o vimentades condicions i que es comproGeneralitat
cissituds de la campanya feta al Mametin prestar servei a la tarifa de
rrde. pregar a tots els AJuntamenis
n'Vfl pessetes ete primers 600 metres i
de Catalunya qu» irameiíu a la Sede n so pessetes cada quilòmetre seCOMISSIÓ PROVINCIAL
ria dei Consell uaa relació dels
gúeni.
La Comissió Provincial ha despaV munlate que hi hagi en el terme muQue no es concedeixin parades fi- xat els següents assumptes de la Sec- nicipal respectiu, havent-se curwt Ja
els oportuns anuncis amb expressió
xes 1 que l'Alcaldia assenyalarà pro- ció d'interessoe generals (Foment;:
visionalment els llocs de parada lliure
Autorització sol-licitada per ]a S. A. de totes 1>?5 dades pertinents al cas.
mentre el Consislprl no a·-ordi els Funicular de Gelida, perquè l'enginyer a la Direcció dels Butlletins oficials
definitius.
de la Companyia i personal a les ut les quatre «províncies» catalanes,
Que no és exasie qne es vu.gut íeves ordres puguin practicar els es
V xi i.i.st.-i.x. pera completar la reobligar als actuals posseïdors d'auto tudls definitius del dit ferrocarril.
lació de. mutilats, als efectes dels
taxis a treballar a tarifa anterior a
Recurs d^alçada interposat per don acords que en son dia procedeixin,
la de les noves concessions, puix a Magf Blanch contra tres mulres de s'ha demanat nota dels que lü ha
la Juta Directiva de !a Federació de 50 pessetes cada una qtle li imposà acollits alí establiments de Beneflcèn
Llogadore d'Amomòbils. 11 consta Ja tinència 4'alcaldia del districte eia a càrrec de la Mancomunitatque, escoltades les seves explicacions \ III per engegar barri nades a la pela Ponència ajornà fins els darrers drefa que explotava el recurren'
de juliol el varia rles tarifes, assesEl «ButUetl Oficia!» d'ahir, dillim»Ídem idem interposat per don" Visorant-se mentrestant dei Reial An- cens
Sanjalme Expósito sontra la pro- publica lextracte de la sessió públitomòbil Cdub de Cata nnya. de la vidència
de l'Alcaldia de Terrassa ra d'aquesta Diputació, correspoaen'
Cambra Sindica! de l'Automòbil i lels per-la qual
U imposà la multa de al dia 25 del passat mes de març.
facultatius municipals
deu pessetes per infracció de les OrLa Ponència es reserva proposar denances municipals.
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camgats de recollir simultàniament
l'un la lletra 1 raJtre la tonada.
Sempra que sigui possible, cal copiar la cançó e'ncratnent.· això és.
que en re.-olllr-ne la tonada en slguj
ensems '-opiada tota 14' TTetra i -iceversa. Per la mateixa raó és interessantísstm de recollir tojes Hss variants que se'n trohm, tant de la melodia com del text, per .mínimes que
siguin i per poca Impóriància v-'
aparentment ofereixin. En la còpia
del text de les variants RO onldrà escriure sinó els versos diferents. Indicant la correspondència dels mitei
xos amb els de la cançó-patró peer
mitjà de nuroerAs. Quant a les melodies de les variants, han de coplar-se
senceres. En el cas d« trobar se només la tonada o la lluirà d'una cançó, cffldrà també recolliria 1 tramotrela.

P3g. 9. _

les vores del riu Kama, a tres milles
dé Perm. Produïen una gran quantitat, de ma'ertal de guerra,
íotOLtK. Ciutat, a la riba dreta del
riu ínysh, prop de la deeembocadura del riu Toboi. Havia estat una
ciutat molt important, però despnés
que fou eoijstruït el ferrocarril tranD A R R E R S D I E S slí-'erià va perdre la seva importància,
car restava molt lluny del íerrocarrlL
Z.NAMtNSrï: U IMAIGI DE U SANTA
VERÚI: Una santa imatge molt antiIELS
R O M A R O V S ga, donada al Tsar Aleix Miquellovnx (el segon Tsar de la dinastia
Per
dels Rpmanovsi pel patriarca d"AnIIÚI|UI». En honor a aquesta imatge
Robert Wílton
1 Emperadriu IsaW Petrovaa va erigir una església a Tsarskoe-Selo, '
'FAB&UIS DE VERKH issFTsr. Bauen
pWLICAiOIO DELS NO>»S BUSSOS
'"'TATS FAN ELS TESTIMONIAT- com a mitja miUa dEkaferinburg.
GES.
EL DOCUMENT DE 1 \ PBRSIDEN
CI A DEL .SOATET -DE L'UBAL.
J KREEIT, Una preéó a Pel rograd on
OLBTSFKANT
LVBaiBADA
lr*n conAníts els presos políiics
DE
iLEMPETUOOn
A
I1- E C .Comitè Executiu Cntral
BK VT EJBINBUBG
p l Congrés de Diputats de TrebaF^ors, SoWals i Pagesos de .Tota
I5 Rússia. La iosiitució més Impoí1 El GOTKBN DE TREBAtUDOPÒ I PAGESOS
DE LA JREPÜBUCA FEDERATIVA
"'JT a la .República del Soviet,
RÈSSA DELS SOVIEI5
CnRErncHAiiM, Un Comitè d'Invesrgacló Extrenrainari, Una institució
dK« DíprUÓto. dels Trelxtíla
P« policia secreta política de la Bedàr*. Pagesos i Soídaòs deí dàsMcPuKka del Soviet,-que. existeix a
U d'Ural.
r01*» les poblacions caps de disthcN'"l«nçant aquesta institució, els
Premiko
P> xevi8tes. seigons llur programà. UnP-^'^n e! r-gnat del Terror,
EKATERIMEMBLBG. 30 tfat.ril. 191?
Mivts M ?ISSERT Hauen a CmquanEl dia 30 d abri! de 1M8. Jo, el sotamilles d'ÏVaiertnb'arg. i rroduelsignant. "Presídsitt dél Soviet dels Oibroo», ferro, marbre 1 òr.
i i u t s DE MOIOVILIÍHA, Bauea a putats dels TrsbaBadors, els Pagesos
m m X í
89
1& JULIOL 1982
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que pot ésser pausat, mogudet i ípresa t; cançons de melodi» des^nrDillaG o v e r n
civil
da Uiurement ide treball quiet o arlimio. com fer puntes, color 1 lives. Vs- |*
granar panotxes. etc . on tenen cas
HOSPITAL EN PROJECTE
buda les romancesques. fins 'ese referents als herois populars i a enm?
So! Untada per don Juli Roben Caesgarrifosos, típiques deia rotllos de bouriieau. l'autorització necefisària
carrer; de colla, de caràcter polític, per a irstal-lar un Hospital imlfciisatíric 0 amorós; de captaire, morals; .'sr genor'!! en una lluca de la seva
de costums patriòtiques, religioses, de propietat situada a Sant Ma-li de
beure de casori, serenates, etc ; de P-r-v-.isuli tliarr! de la Mun'anyai. .
diada, que també són de costums, ictcoiTt .."•. CarrehM d-1 Fon&gràt, de
però regulades pel Calendari, com Serbia. dí: Telègraf
de Erussel-h·*,
nadales, amavalesques, camarilles, es fa piUr.'to perquè puyuín ai le^ar se .
passions; i de gresca, com paròdies en iquefit Insoeaciú provincial de
1 escarniraents, pornogràfiques 1 esca- à n l t a t Uns el Jla 31 de i'actual. tot
tològiques, en les quals el ritme no el que e" cregu' oeruner.t en pio o'
és. -in general, de quadratura persis- en contr- del funcionament del dit
tent.
establiment.

l i Orfe* Cataia. amb el fl d'inten11. Data en què s'ha tel.
flf»r rsp!«Ba de materials per a
lli Cantaire, recitador o execurmrs del Cançoner Popular de C - tant inoms. edat. condició social, llocs
l'unya. a wis els amadore de la ne naixement i de residència actua",
ln^' popular de lerres de Ueugui» elcèteral.
l-aianà--Catalunya. Balears. ValènIV. De qui 1 üoo on va apendre !a
U BoselWi adreça la present conv.> cançó o tonada
Itaria de concurs, la qual es regirà
V. Altres dades íorlgen de la canfò o tonada; diades en què es canta
Pl següent canell:
0 s'executa; gestes, feines 0 íes.lvitats
Premis
que commenioKi o acompanya; instrumeni« que s'usen, etc )
En la rerollld* dé cançons i espe
Ipreml de 1.000 pesseies al recull de
Segona. — En els reculls de ballets
cialinem en la recerca que es faci
Wonfi populars, catalanes, inèdites 1 danses serà condició indispensable
en terres frontereres o en boca de
|DO pramiades en cap altre-concurs. en les avui encara vivents, descriure
Com és njiural. en recollir ana cançonaircs procedents de les matt-:] variants de les ja conegudes, qiii tècnicament els movimenu í evolu- cançó, ha d'ésscc copiada (Vlelment. xes, cal tenir en compte que. encara
íf Dur importància en qualitat i cions, arompanyant-ne els correspo- tant en la lletra com ea 14 rtnelodia. que la lletra no sigut en tot o en pirt
bantitat «n sigui mereixedor a jni nents prAflée.
presentant-la tal com el poble la diu catalana, han de recollir-se absolutaÍ! jurnTercera. — Els reculls hauran de 1 canta, amb les seves possihlçfi im- meni totes les cançons; tant perquè
IDOS premis de 500 pessetes cada un portar un lema i ésser tramesos a perfección.s i tot; de tal numera que les melodies poden ésser adaptacions
L reculls que eeguelxln en Impcr- l'Orfeó Català (carrer Alt de Sant mai. per cap raó hi convemimm. res d'altres d'esteses per Catalunya, com
locla al guanyador del premi ante- Pere. mim 13). a nom de Joan Puntl, no sigui en ella m camnat ni corre- també per a esbrinar les transformaprfrere. secretari de "l'Obra de; Can- git, aíegit ni cumpletat per aquell cions que, en sentit musical o literalor.
Ipremi de 500 pessetes al recull de çoner Popular de Catalunya. Terme qui l'ha recollida; el qual. però, po- ri, la inQuència forana pot ocasionar,
\l!ei«/ danses I comparses popular* d'admissió: Per tot el dia 31 de de- drà anotar separadament els advertiments o aclaracions que judiqui de
stalanes, inèdites 1 no premiades sembre de 19Ï2.
cap' altre còncurs, que per ilur
Quarta — Per tal de conèixer els necessitat.
ipnrtàneia en qualitat i quanlitat autors premiats quan es publiqui el
Es necessari, en recollir una cançó
: sigui mereixedor a jui del Jurat. Veredicte, aquests hauran de trameal preseni Concurs, anotarIpremi de 250 peesete* a: recull DIÍÏ tre'c'ópia del 'fragment que es demani destinada
les clr umstàncleà. com és ara: L ' a c t u a l i t a t
social
fundes i important de cants 1 ; ;in- del recull, acompanyada del seu nom ne
els moviments (depresca, a poc a
relles d'infants t jecs infantils amb í residència.
P"c. etr
1 els rtïansns *n què ^
CONFLICTE ACABAT
Inàda, inM1!? i no premiats en cup
reculls premiats canta; la localitat On hn «stu reemuíire ooncürs. o variants dels ]a 0 o Cinquena.—Els
Han (ornat al treball els ."/> carréda;
edat.
sexe
i
pr'.c-.(..íivia
rt*l
-andisiinçlte
amb
jaícissit
restaran
d*
ffrut*
prppletat dé l'Obra del Cançoner Po- laíre: motius ocasionals d» !a cançó; lets de l agencia de transpons PieIpremi de 250 pessetes al recull ni^s pkhaf de,Catalunya, al qual seran ln- en els jocs infanill*; la Jrt8ii*rd rom ra, que l'abandoiiaien pér qüestions
Vindfte 1 important de tocaAes i -rt- ,-rtrpi->rai> en tot o en parf i en ia dts- es juguen: en Wballe»*, d'inses i de règim de treball.
típiques i tota mena de miisiou pftslció l forma que convingui a comp·irses 1 *>n 1"? t··'·-iïde- i rrldés
MULTES
f pular que no siguin (•ani.·ons. dan : esmeniada obra. Les peces de cada tiptquetj. les diadés o í·j·oques en
Cl goreroadór ha imposat les mul|s 0 ballets i siguin inéd!i«s ! do re-rull f-rtaran dínírí el Cançoner ••! què es fan, la >é\;t pignifli.afiri tramiades en cap altre concurs, o nom del s»»! col-lector
dicional. !a Torro» rom són presenta- tes .següents per vendre llet en makrlants de les ja conegudes.
des i s'pexeoufn i ?l?' Instruments les condicions:
Sisena. — Els premi;- 1 accèssits po qu'De 10O pessetes: Josep Puls. AmÍMil pesíetee a dislribúir en «ccèss'hi otilfizen: ís 1 dif; lotès aquçIrs entre els reculls de tota mena dran recollir-se de mans del senyor lle> circumsíànrlég qúe poden a|U'!aT • ple-, l.ï: Lluís Maranças. Amàlia. J3;
Ve-Bdi-ell. Baixada Cervantee. 6;
Sé. no havent estat premiats, i:ie- tresorer de l'Orfeó Caialà. dintre el a uiostrar-iios en 'la .-".-v-i puresa t jr
mes següent a la pubílcació del ver Pau Canals, de Corbera del l.lobrefixin dlstincíd a jui dsl jurat.
redicte. - F.n el cas d'ésser dos els i viva realitat, 1H tioetra musica po- | giVt; Celestí Bovídlài. Girona. 121; Joautors d'ub recull distingit, el premi j pular,
j sep Lufs. Boig. 15; Miquel Sala. Bar1
o accèssit els serà Temés col·lectivaB
I barà. 16 bis: Ramon Blanxart, Peu
1
Per
a
anotar
leg
cançons
i
tota
mement
j de la Creu. 16; Josep Maiirell\ Palona
de
música
pópular.
renmqueni
nonmera. — D*acord amb les Nor; m^. 5; FranreòC OU^r. Toledo. £>.
Setena
—
Els
reculls
no
premiats
vament
que
no
n"hi
l\a
prou
amb
ia
generals per a la recòllidk de seran tornats a llurs autors dintre
1. De 200 pessetes: Jaume Balart, Sant
kçon; 1 tota mena de música popu el mes segUent a la publicació del ' fidelitat de la lletra 1 eh la tomda. Pau. W0. Isabel Moya. Gnié i Parla' que acompanyen aquest cartell, i Veredicte, mitjançant presentació del sinó que per tenir el drmm'nt folk- pas. 63. -epon. secona; Joan Poosech,
lòric complet, han désser acompa- tjnfveMttàti 131: l.lorene'Romagitera.
qu/t ete reculls que e? preseniin
nyades de totes les circumstàncies ' Lleó 1; Josep vuit. Vilà i VilA, 89.
l'ontarv reuneixin I^s condirtòns lema 1 la primera peça del recull.
El
jurat
esjarà
format
per
repreara tot Just esmentades, ieí quals sòa , De 300 possrtes: Francesc Porterin.
fresfàríes. convé que totes les peces
sentants
de
le«
entitats
Centre
Excurla norma dels actM dé la vida del plaça Sant Just, iau:a; Joan Vencada recull ya'gln acompanyades
sionista
de
Catalunya.
Insmut
d'Espoble, la batuta que güia Ics BC- .Jrell, Pi.'ma de Sant Just
les dadès que a continuació s'es^cifiíuín, ies' iuals haurào de con- tudis Catalans. Arxiu d'Etnografia i j tivitats subjectes a ritme i les cauFolklore
de
Catalunya
i
de
1
Obra
del
ntflcar-s^ fldemem í verídica ome.
ses que influeixen I cóndlcionen l'eít-se nom^e en els casos de dubte Cançoner Popular de Catalunya.
moció estètica popular.
Barcelona. 1 de juny de 1923
[desconeixement 1 fent-ho constar
Això fa que trobem; cançóns rulf•Joaquim Cabot. president de l'Orliina manera espllclta.ícançonéles de i per a .nJF-l bon compliment d'aquesta 'on- feó Català. — Pasqual Boada, se- mentàrles
fants. de jocs-, invectlves, (cn-miiletcs.
tció serà e^timai pel Jurat com a cíetàrl.
etcètera, i les que els grans canten
De
Societat
lualitat avaluadora dels treballs.
a distreure'ls, adormir-los i en[Ei següent qüestionari a què es re NORMES GENERALS PER A LA RE- per
que són la més senzilla
(reix la present base ha estar aporCOLLIDA DE CANÇONS I DE TOTAnyar-losi
expressió
musical,
sovint només qua
N'Antònia Bordolet ha marxat cap
pt a l'Qbra.del Cançoner Popular de
MENA DE MUSICA POPULAR.
un recitat accentuat amb cadença fi- a França, Bèlgica t Holanda amb les
staluaya pec l'Arxiu d·Etnografla
Per tal de no rompre la unitat es nal; cançons de ritme persistent (de seves Blles Maria i Soledat. Tomaran
[ Folklore de Catalunya
de camí. de treball mogut i rit- a Barcelona a le« darreries de setem| {. Localitat 1 comarca de la re- flritual 1 la Integritat de la cançó bres,
popular, es recomana la^ col·labora mat, de balls i CòOiparíes) en què bre.
ol·leccj.d. • " .
cló intima entre dos recercadors en- l'element predominant és él ritme.

illeló íe Li VEU DE

Dinwrts, 18 de jahol de

i els Soldats d».r DIstTiíle de l'Ural,
Alexandfe Jordlev»l.i'x'Beiobf>iV)dóv. te
íebut del Comissari dél Cnmltè Executiu de Tota la BilSftia, IBas;llus Ba-élUevitx Yakovlev, les persones següents, traslladades de la ciutat de
Tobolsk: U) l'ex-Ts«r. Nicolau Al*xandrovltx Bomífiov (Si; J'e«-Tsarina, Alexandre Feodòrovna Romanova; í.3i l'ex-Gran Duquessa Mana Nicolatevna Bomanev* — tote# les quals
ban" d ésser retingude* sol» vi#!*ncia a la ciutat d'Ekaterinburg
(Signni. A IBÍLOBOBODOV
Membre del Comitè Executiu del
Districte.
(SigiMli T> DlDKO*5KY
J-LISTIA AILF.MBETICA DE IxaMJS
AKSitm, raplt;"i. Comandava el Primer Regiment de Fosellers a Tsarskoe-fielo. Comandà el de^tacament de
les guàrdies de Tobolsk.
APRAKSIN, comte. En esclatar la "Revolució, el comte Apraksvn fou «gregal al «reguicí de. l Emperadrtu. i encarregat dels saus a'ers particulars.,
AVDEIET, Alexandre. Havia esta; manyà, i després fou Comissari a Ehatennbuig. des del mes de maig al de
juny de 1918.
IBBNCKESDOBFF, còmte Fou Gran M«ri&cal de la Cort imperial.
BELOBORODOV. Alexandre Pre-ndent
del Soviet Provincial de Diputats
dels Treballadors 1 Soldats de VUral,
Per ordres que <oren donades mttjançani-íii ell. la damüia mpenal tou
assassinada
BoiKi!*. Eugeni Sergievitx Metge.
El doctor Botkin romangué amb la

LIN1A ELÈCTRICA
D'ordre del governador s'anuncia al
pübllc que la Societat Espanyola HiUràulira del Freser, ha presentat un
.'projecte do línia elírtrica que.
sortint de la línia de la dita Companyia que va de Ribes a Vlch, travessarà la carretera de Barcelona a Ribes en terme de Masies de Sani Hlpó.
lit de Voltregà i acabarà a la fàbrica denominada «Hilaturas Voltregà."
La dita Unia de derivació la sol-llcita construir la Hidràulica del Freser per al suminfòtre de l'esmentada
fàbrica i afectarà (ultra la carretera
esmentada), a terres de domini públic, a dues línies de conducció da
baixa tentiló dels senyors Perícas,
Boiveda l Companyia, línies telefòniques de la Mancomunitat de Catalunya. I a les línies de propietat parfictilar del« vetns de Masies de Sant
Hipi'·'ít de Voltregl. Carme Collell.
vídua de Sardanyons l Josep Gallifa.
I, "xpediem l projecte de referència
est iran de manifest a la Secció d'O
iJr^s prtbllques (Pelayo. 11. l<rceri.
durant trenta dies. po·i'·nt els qu» es
creguin afectats per la' dita petic-o
presentar a l'AlcaftJia de Hasïes de
Sant Hipòlit de Voltregà. 0 en el
Govern civil les reclamacions qua
creguin procedents.

família (imperial des del moment de
llur arrest fins a l'hora de llur assassinat. Fou mort a trets amb la íami-lit imperial.
BCXHOEVDEN, baronessa, Sofia. Cambrera d'honor personal de l'Emperadriu, qui l'acompanyà a Tobolsk.
DEHN. Jkilia, senyora. Espoça del
primer oficial del «yacht» de l'Emperador, «'Siandart· La senyora Debn
era una amiga intima de l'Empera
drlu.
DEMIDOVA, Anna La cambrera íavoriia da TEmperadriu. Romangué amb
l'Enaperadriu a Tsjir.·.koe-üelo, Toholsk
i Ekaterinburg. 1 fou morta,» treis
amb la família imperial.
DEREVENKO. viadimlr Nicolalevitx,
Meige qui sojornà amb la família imperial a Tobolsk.
DMÍTBIEV. Comissari e^>Mial, tramès a Tobolsk pel Soviet d"Orosk,
DOLGORi'Ki. Alexandre Baíiiievitx.
Prince^). Mariscal de la Cort Imperial, qui sojornà amb la família imperial a Tobolsk.
DO.MOD7.IANZ, areres De nissaga armènia. Fou escollit pel Soviet de
Tsarekoe-Selo per ajudant de! coronel Kobtlinski
DLTZMA.V. Comissari per a la famiIta imperial Fou tramès d'Omsk estant pe.l Soviet do !à Sibèrh
ERZBEBG. leaM. Ls cambrera de
les Grans Duquesses Fou separada d»
la família imperial durant el viatge
a Ekaterinburg.
GIBBES. Sidney Mestre d'angíès de
les Grai» Duquesses 1 el TsaWitx.
S'uní a la famflla Imperial a Tobolsk
1 roToanci'* amb ells fins a llur arribada a Ekaierinbung,

D'AIGDES
El Negociat d'AlgQes'fa públic que
dòn" Joan Vives Gisberl demana l'aprofitament per a producció de força
motriu désllnada a usos Industrial*
i a regats, de 73 litres per segon del
rierol de Maria Odena., afluent , del
riu N'ova terme municipal d'Odena.
S'obre un termini de trenta dies
perquè presenti el peticionari ei seu
projecte al Govern civil, havent d'adverür que en el d:t ternuní s'admetran tots els que' tinguin igual objecta que la petició: anunciada o siguin incompatibles amb la dita peti
cló.

La dlMinguída família del senyor
Sans i Buhlgas, secretari de la Mancomunitat de Catalunya, ba som
c a p a Sardanyola, on passarà l'estiu,

FIVE
GILURD Mestre de francès de les
Grans Duqueas«« l al Tsarevitx. So
joroà amb la íamilla Imperiai a To
ból*k I acompanyà el Tssrevita a
Ekaterinburg. on fou rellevat del » r
vei a la família imperial.
HARITONOV, Jvan. Cuiner de la fa
míüa imperial. Fou mort a trets amb
la família limperlal.
HE.VDRIKOVA, Anastàsia Basilievna,
comtessa Cambrera d'honor personal de l'Emperadrií'. q.i. an^. amb
l'Emperadriu a TobJlsk. Fou afusellada a Perm.
HITROVO. Margarida Cambrera d'Jio·
nor'de les Grans Duquesses. Fou arrestada a Tobolsk.
HKINOV. Un capellà de Tobolsk,qui
substituí el P. Vasllisv.
HOHRIAKOV. President del Soviet de
Toholsk. Esdevingué Comissari per
la íamlMa imperial després de la dimissió de Vakòvlev,
KEREN^KI. Alexandre Feodorovux
Mmishe de JiiíUPla, i President del
Consell de ministres del Govern Provislooal.
KOBILINBKI. Cugeni Estevenovitx.
Coronel. Fou nomenat Comandant
1» guarnició de TsaTskoe-Sel'"', i després íou Comandant del •Palau. Escortà la. íauulia tntperiai a lobolsk.
i (ou el Comamiaflt de les guàrdies
flh* que la família imperial íou tras.
lladada a Ekaterinburg.
KOBMLOV. Lavr Joídierítj, Famós
.general 1 patriota rus. i nom prominent en la
« de la «ev
russa DtKs
Prtmers
U Revolucli
genera! ^e
D tu
Pv"
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cavall

desbocat

A prunera iiora <le 1» tarda es desbocà d cavall que ttrav» un oarro
Qtie pawava pel t·arrer de Manender Priayo. menat per Fr«nce«c Bernal Martínez, de 16 anys.
f animal «nprenpné una cursa furtosa i calpu* davant el núm. 96.
EI minyó Bernal, que anava daU del
oarro. íou llaw.vu contra una vidriera, roropé els vidres'aíub el rap
i es f. u lertdos d'alguDa gravetat a
la cara i al coll.
•Fou curat al dispensar» de Gràcia
1 després porlat a i'Uospital CUDÍC.
Del robatori
de

de

l'església

Betlem

Ha estat detingut el vigilant nocturn de l'eeglésia de Betlem, per al
estigués complicat en ei robatori
comès.
Ha declarat que després de donar
un tom per Iota l'església
posà al
chor. 1. quan va voler donar cl segon
tom. no el va poder fer perquè havien tancat la porta del chor, no podent sortir fins a les cinq. en que
«Tibà el sagristà. I íunts trobaren
les eines que havien servit per al
robawrl.

P E N Í N S U L A
DE LA PRESIDÈNCIA
tadríd. 18. S tarda.
El sow-secretari de la Presidència,
senyor Marfil, ha manifestat al migdia que el senyor Sànchez Guerra
ha despatxat àrab el Rei posant a
Ja firma decrets de diferent* ministerle. entre ells els següents de Finances:
Aprovant el nou estatut del Banc
d'Fspanya
Ampliant lee obligacions del Tresor emeses en i de febrer de 1922
en la quantitat necessària per a canviar elé valore que vencen en 4 d'agost d'aquest any.
Promulgant la llei relativa a contrahan í defraudació.
Promulgant la llei de pensió al
meetre Bretón 1 a les vidue» i fllls
dels capitans generals de l'armada
Chacón 1 Pidal.
El sols^secretari ha anunciat que el
president desitja que aquesta tarda
quedi sobre la taula del Congrés l'expedient Picasso.
FIRMA DE GOVERNACIÓ
Promulgant la llei agregant la barriada dt PeiVa de Carrera a l'Ajuntament de la Illa Crietina.
Creant «1 Reial Patronnt de Les
Hurdes.
Nomenant conciliars de la Junta
del Patronat a don Pere Segura, bisbe de Crvria. duc de Miranda, doctors MaraAún 1 Goyanes. antropòlog
don Lluis de Hoyo Sainz. enginyer
de monts senyor Pérez Argeml i arquitecte don Amos Salvador.
Decret sobre amarre a Màlaga 1
Canàries del cable italià.
Obrint un concurs per a llogar un
edtflkci a Cuenca per a desflnar-lo a
oficines del Govern civiL
Concedint tractament als Ajuntament» d'Ayamonte i La Unia.
Coocebsió de diversos honors de cap
superior d'administració.
Concedint grans creus de Benefl
cènna a don Amaodo Salont i donya Teresa Fernàndez Galz.
Aprovant ei projecte de modificació
del pla d'Aixampla de València
CL PATRONAT DE LES HURDES
A la 11 avui, abans de marxar el
Hel cap a Santander, ha firmat el
decret creant el patronat de Les Hurdes.
La presidència honoraria del Patronat serà dei Re! i d'efectlva l'exercirà ei ministre de la Governació, actuant de secretari un funcionari d'aquest departament i de tresorer el
duc de Miranda.
El Palronat tindrà tou els dret» i
atribucions de les personalitats Jurídiques.
Aquests junta prestarà protecció als
burdaus que abandonin aquella regió
t als espanyola no hurdana que es
vulguin eetablir alli.
El Patronal estudiarà S administrarà l explotacló dei so) hurdà l 1» reconstltució de la raça
.S orgamwwan coníerèacias de oul-
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FIRMA D l GRACIA I JUSTÍCIA
Inra pràctica en les localitats hurdanès.
lubllant a don Antoni Abella, preSerà format un pressupost especial sident de l'Audincia provincial de
per a la protecció de Les Hurdes.
Granada.
Ks farà una intensa labor de proDeclarant excedent a la seva Inspaganda per la resta d'Espanya, per- tància a don Pere Cenarro Sànchez.
què siguin enviats auxilis, amb l'ob magistrat de la provincial de Bilbao
jecte de fer l'obra de reconstitucló i
Indults reglamentaris
regeneració de Les Hurdes. "
Nomenant per a la cauougia vacant
Els auxilis podran lliurar-se al tre- a la Catedral de Mllorca, a don Fransorer, duc de Miranda.
cesc Estévez Vlanes.
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
PETICIÓ D'INDULT
Aquesta tarda ban faclliíal al minisMadrid. 18. S'IS tarda.
teri de la Guerra la nota que. per
Els diputats a Corts per Astúries
estar interrompuda la comunicació, no han visitat aqiie-ia tarda, al Congrés,
el cap del Govern, per a sol-llcltar
facilitaren anit pasada
l'indult del sindicalista viflueia, conZMu així:
•El general ensarregat del despatx demnat, per un tribunal militar a conparticipa al ministre de la Guerra el seqüència dels siicce.·ío» desenrotllats en la vàga d'agost de ï'any 1917.
segOent:
Sense novetat en cap dels territoLA TARDA AL CONGRES
ris.
Després
«Texplicar el saló de sesArribà el general Castro Girona, en.
el desenrotllament de l'úliima
carregant-se del comandament de la sions
crisi parcial, el preslder* del Consell
zona de Tetuàn.
ha sortit del saló I s'ha dirigit al
El comandant general de Melilla despatxat de minlstresparticipa, ampliant anteriors noticies,
Ha manifestat que anava a signar
que vaig'comunicar a V. E . . que con- l'ori-, i de remissió a la Cambra de
firmeu les topades soslingiule» diu- l'expedient Picasso,
menge i dilluns, entre Amar-Amido
Sobre la discussió d'aquest han conI Abd-el-Krrm, resultant vencedor ferenciat, per espai de més d'una hoaquest en el primer, però units els ra, el senyor Cierva 1 el president
Marniza amb gent de Guenaya. ata- Oel Consell.
caren durant la nit del dimecres a
El senyor Cierva ja havia parlat
Abd-el-Krim, obligant-lo a rellrar-se a als passadissos abans de la sessió
Beni-Aimar, deixant abandonats dos amb el senyor Sànchez Guerra.
canons, tres amet rail ad ores l SO caiEl general Berenguer ha estat als
xes de municions.
passadissos del Congrés a primera
E l dijous envià una carta Abd-el- hora. manifestant que acudia a veuKrim a Beni-Suima i Garnel. dema- re com es discutia o començava a
nant ajut. havent acordat aquestes discutir-se rexpedienl Picosso. Quan
dues cabiles i la de Metalza tractar s'ha informat que avui no es tractad'arranjar les diferències que exis- ria de l'assumpte. 'ha abandonat la
teixen entre els caps, .-e:;«e. però in- Cambra 1 ha marxat al Senat.
tervenir-hi Abd-el-Krim ni el GoMANIFESTACIONS D'EN CIERVA
vern espanyo^ absteolnt-se * tol
ajut de la harca.
Madrid, 18. 615 tarda.
Regna gran desconcert a les cabiLa couíerèncía del cap del Govern
les, i l'actitud és fins avui expectant, 1 el senyor Cierva ha durut fins despuix dependrà en definitiva del resul- prés de de dos quarts de sis.
tat de la lluita entre Abd-el-Krim i
En veure's voltat pels periodistes, el
Amar-Amido. ajudat aquest pel partit senyor Cierva ha dit:
afecte a nosalres i Goesnaya. que co— No veig el motiu per a tanta exmanda Hach-Behicb.·
pectació, puix be parlat amb el cap
del Gòvèrn una mitja hora.
FIRMA DE GUERRA
— Una hora i mUjal — ha objectat
Autoritzant l'adquisició per gestió
directa de material flotant necessari un repòrter.
— No creia que íoe tan llarga.
per al més ràpid i eficaç proveïment
— Això jndica que fwi grata...
de queviures i aigua a les guarnicions
— Seria una grolleria dir el contrad'Albucemas i de Vélez d« la Gori — ha replicat el senyor Cierva —
mera
Hem eslat parlant dç l'expedien^ PiEL TERÇ I LA COMISSIÓ INFORMA- casso en. relació que la comissió que
TIVA
el cap del Govern vol designar amb
' Madrid. 18. 1*15 tardo. representacions de iots cl» grups parEl president de la Comissió Infor- lamentaris.
mativa de l'Arma d'Infanteri. senyor
També hem cariat de poldica en
Nouvlllas. ba dirigit als diaris una general, i el President m'ha anunciat
caria, en la qual, rcferlnf-se a la vi- que pensava reunir als repre?eiiiaiits
sita que l | feren dos amics del se- dels grups parlamentaris per a tracnyor Millàn Aetray. diu el següent:
tar del j.robkma ferroviari.
• Es cert que em van visitar, en ^1
—Quan es tancaran les Com?
meu despatx del ministeri de la Guer—No ho sé — ha contestat l'ex-mi.
ra,, el general don Frederic Berenguer nistre de la Guerra—. Aquest depèn
i el comandant don Ramon Bove. i del projecte ferrmiart.
encara que són amics del tinent co—Vindrà a Madrid el senyor Maura?
ronel don Josep MHIàn. no van venir
—Crec que ri
a veure'ni rom a representants d'aLA COMISSIÓ
quest senyor, com podria deduir se,
DE RESPONSABILITATS
Mnó a títol d'amics que són d'ell 1
meus. per a saber si tenien estat els
A última hora de la tarda el cap
rumors que arribaren a l'Afrlca I a del Govern continuava les seves conferències amb els caps de les minooïdes del dit general.
E n la conversa m'indicà el desig ries per a invitar ies a què donessin
del senyor Millàn: que es passés els noms dels membres que en la la
una revista d'inspecció «1 Terç que seva representació formaran la comisparlamemària que ha d'examinar
comanda, aprofitant la seva absència sió
rexpedíMt de depuració de respond'Africa, però sense termini de 48 ho. sabilitats
pels esdeveniments d'Africa.
res. ni exigències de cap mena.
La
comissió
èstarà formada per 21
Pel demés, jo no tinc atribucions
per a passar-hi sols per a demanar diputats, d «totes les fraccions, i sa.
aquesta classe de revistes. L'única rà nomenada ràpidament.
cosa que podria fer. si tingués notiLA MARINA MERCANT
cies fundades d'anormalitats en alL;n* comissió de navllers. acompagun cos seria donar-ne compte per es. nyada pels diputats 1 senadors í!el
crit al generai-sots-secretari. per con- Litoral, ha visitat avui el ministre
ducte general de la secció, i, segons de Finances, primer. I el president
el resultat de la revista, el ministre del Consell després, per a sol·licitar
ordenaria el que tingués ptr conve- que abans de tancar-se les Corts sinient.»
gui discutit i aprovat el projecte de
llei rplalhi a les primes a ;a marina
LA «GACETA»
mercant.
La «Gac-.:»- publica:
Els dos consellers visitats han do'Estat. — Llei autoritzant el Goimpressions satisfactòries ais vivern per a adberlr-se en cl moment nat
oportú a les esmenes dels articles 4. sitants.
6. 18. IB. 15, 16 i 27 del Pacte de Societat de les Nacions aprovat per 1 As- C O N G R E S
semblea d'aquesta
Madrid. 18. 4'15 tarda.
Uua altra «utoriízani al Govern per
S'obre la sessió a les í'35. sota la
a ratificar el conveni «ntre Espanya presidència del senyor Bugallal.
i la República Argentina da Ï7 da noAl banc blau. el president del Convembre de 1919 que determina les con- sell i els ministres d'Estat. Gràuis i
dicions dels obrers e*|Mnyols i dels Justícia i TtebalL
argentios, viciimes d accidents del
S'aprova l'acta de la sessió antetreball a l'Argentina 1 Espanya, res- rior.
pectivamaot.
Precs j progumea.

E l CAP DEL GOVERN explica la
crisi par-iaj motivada per la dimissió del ministre de la Guerra, i repeteix quasi les mateixes paraules
que va dir al Senat la tarda del dissabte.
Es reprèn la interpel·lació s<*re
la cessió de rariera d'una important
Companyia nonl-amcrlcana d'assegurances a altra fundació recent, domiciliada a Madrid.
E! senyor TEJERO rectifica, insisIfitl en les seves censures a la Reial
Ordre que autoritza la cessió, perquè
perjudica els assegurats.
Madrid. 18. 515 tarda
El ministre del TREBALL també
retifica, inslstiut a defensar la cessió de cartera, perquè això contribueix a augmentar ei capitaL
El senyor TEJERO torna a rectificar i se euspèn el debat.
£ i senyor Rl.'AiNO. com a individu
de U Comissió mixta que entén en el
projecte de llei de reforma tributària, subsaua un error, comès en el
paràgraf tercer de l'article 14 d'aquest projecte l llegeix les paraules
que veruablemcnt ham de figurar en
Bl dictamen.
E l PRESIDENT. — Constaran en fcl
Diari de sessions jxjr als deguts efectes.
El senyor BXiRClA expúana la seva
anuuciada mterpel-laK'ió sobre política exterior.
Comença per al-ludir la gran desorientació que s'observa a Europa,
puix sempre íou la que portà la direcció de la política mundial
Avui estem a punt de caure en l'anarquia i fins nacions com a Anglaterra i França han de dirigir la vist»
als Estats Units.
El tractat de Versalles, que semblawa que anava a ésser un codi internacional, nq ha arribat a concretar
els objectius perseguits.
Exposa la necessitatl que Espanya
defineixi bé la séva política iUteruainional i l'orient: degudament, I
paria de la conveniència de reforçar
l'hispano-americanisme.
En referirae a la nostra permanència a la Societat dc Nacions, diu
que seguim una equivocada tendència dlntUbicló. Davant la nostra
conducta posa l'exemple d'altres polsos modestos i de la República Argentina.
Assegura que mentre la gran nació
americana no Intervingui en la Societat de Nacions, aquesta entitat no
adquirirà l'eficàcia que ha de tenir.
Rp' ull les manifestacions del senyor Cambó. que comparà el problema del Marroc amb el d'Orient. I diu
que això no es pol esposar sinó en
un Congré» que no presti atenció
a les qüestions internaoional·s.
El problema d'Orient en res se sembla al del Marroc Per això les paraules del ..senyor Cambó res signifiquen si no es relacionen amb "l que
després digué de què Espanya està
al Marroc perquè li convé » Anglaterra, perquè serveixi de lap entr^ les
dués nacions, és a dir. que com Grècia a Orient, nosaltres al Marroc som
un insirument'cèc de la política d'Anglalerra.
Pregunta sl nlxò ée cert, «i estem
nomís al Marroc per a servir im?
ressos d'altri.
Si Espanya no té dret a opció,
cal dlr-ho clarament al país 1 nó
mant*nir-]o enganyat.
Cal saber sí estem exercint una
ficció.
Anglaterra. « Orient, seguí la teoria dè valer-se de Turquia davant de
l'imperialisme de Rússia. Últimament.
George. ba vomprès que <|invenia
cercar a Rússia linstrument per als
sens fins. Es referia a això el senyor
Cambó?
Segueix comparant tot» dos problemes i diu que iilll tf-tít Éï'JÍ, * « i
davant de l'Interès francès.
El Govern d Espanya v a tractar
de la qüestió de Tànfter com si *s
tractés d'un assumpte local.
Madrid. 11. O'ls tarda.
Continua dient el senyor Barcia
que Anglaterra assistirà a la conferència que Espanya tingui amb França pels seus Interessos al Mediterrani, puix convé que no es perdt de
vista que el problema de Tàngor
afecta al «stato quo» del Med'terrani. i nosaliraa anirem a aquesta conferència s;a-e haver definit el que
és el Marroc: perquè; o el Marroc es
una peça de l'engranat jte d'aquesta
magna qüestió, o no és res. 1 els
«bandonlstes poden amb justícia anar
pregonant la teoria que tl Marroc
é» sols una carregà per a uotalUè*.

S E N A T

Madrid, ft. 4 r,
A les 3'30 comença la sessió,
dint eï senyor SMeMS i» Tocs
\: banc blau. «l ministre, d'testn»
ció pública
Ordre del dia.
S'aprova l'acta de la sessió t^J
rior.
Es voten definitivament els pr^J
postos de despeses 1 ingressos
possessions espanyoles de I'AJ,-,^
occidi-ntal.
Sense discussió s'admeten eis
tàmens de la comissió mixta j . ^
minant e! règim Jurídic de la
tat dels terrenys de l'Estai a r. ,1
i Mo'ülla I sobre la reforma trib^J
T

.Vordada l'urgència, es votea ^
mtivament.
Segueix la discussió del prej
d'Instrucció pública.
El PRESIDENT manlferta <ri« ^
vent demanats set torns de ; i .j
es consideraran ampllats als ef^
reglamentaris.
E! senador senyor PALOMO - J
smn un dels citats torns, davam ojj
dotzena de senadors.
Madrid, 18. 515 larJ
El senyor Palomo elogia el iety\
Silió per haver implantat l'auifi^
mia universitària, encara que crd
que aquesta no respon a les cernij
lats i aspiracions d'aquells c n - ^
d'ensenyament.
Parlant del pressupost <li:
I
pública, diu que sembla que esta
feccion'ai. més que per a la pr-.-,!
ció de l'ensenyament, per a - I
un Hoc on poder col·locar els ai-í
I recomanats dels iofluenis deUaJ
nistres.
Falten elements pedagògic,
falten mestree i escoles.
Finalment s'ocupa de les exo^l
d'indúsines, discorrent sobre aqusi|
ensenyaments espeoialitzaté.
Per la comissió li contesta e!»f
nyor TORMO.
Rectifica «1 senyor PALOMO
EI soayor .SILIO hi inta^vé
.1
lusioas que se li han dirigit, m ^
censura i altres d'elogi.
La meva Intervenció és obligà:
ei que alany a l'ensenyament IEI
sitari en son aspecte autonòmic, i M
faig així obligat per trobar-se al m l
blau un sord-mut que encara nou
exposat la seva opinió en maiírjl
tan important.

Per a camp

i platja

E c h a r p e s
d e t r i c o t d e s e d a |
Acaba de rebre's lo més
elegant que la moda ha creal
P B E U 3 BABATIS3IMS

YeDíes a renps i al
FABRICA de GENERES de PUNT

C A M A R D l
Hospital. 38 i 38. - Sucursals
Comte Asallo.S; Carme, 73
i Riera Baixa. 26.
Magatzem: Barborà, 16 bis.
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istampes de la ciutat
n
Iffí .cOTlí·nfí/tfltf·. — Crtttt«Q duo La vida mateixa » l u »eni feliç.
Bé es'à que la infantesa lu trobL •• Mpsirv-íl qui*, «"a frim·ra vt-!Pj BOMOÏ A i w . f"» p:·<fnn«M res- a l'Escola aquesta eupenor jerarquia,
r» « I» impr^f.<lrt fja* li havia <»t aquest gust 1 aqueeta riquesa, AI cap l
a la fi l'edifici d'una escola és com
la piimara pedra d'una na-txia I una
>aii>Dt —d'això fa basiant» a n y — pàtria que així edifica le* seves
íratt era ^
«xacta: tota ona colés pot aspirar a ésser, amb <I
'unci4 H« -"ai c»í,c*r *n ^I!a alira temps, Universitat.
ja «ne fór« arrlp-at ^-n-er-hi troSomés cal que a la çorta del Gran
tm» lïnor çMcoléglea <me. b^n Temple no hi úagi gwperuts.
U «n un wmperameot com el d*l
« n ' g n n hurawsta Santiago BnsiCnner <CorrUmteS'. — EI carrer de
ï\ 00 t f
tan» j>ír a la tempe- Bivadavu. dhndelx la ciutat *n dueo
bsntal íatsó lnteU»»c<«ja3 d'on fòml: meitats Ve a ésíer --nm l eepina dorEiíUà En aquell t«np5. donce, la sal o rom la clenxa de la raatrona
C;í era una deíiaiz-KS «xacw. Bue- Té al costat, l'Avlngiida de Maig —
í« Aires era Mt»* •lo «ostr». Les que ha reetat massa petita—.com la
«Í eren •l'un 5"! pi* 1 els carrers barcelonina Rambla de Catalunya W
Llaríaven i *sieint«n sense aixerar el Passeig de <jrtci». Té, doncs, nafcap. La AT8" ^x'eneió que avu- turalment i en Justa correspondènlir,3 u ciurai troba el séu origen cia, una dreta 1 una esquerra de l'EiFMU·U» O·na Mpacial de caasurur. xampla. Ei carrer de «Corrlenles» ve
ins bao**. d'un éol pi-S i qua erec a ésser com un carrer d'A riba u Ja esIs ample* <ï«» alies, com ho era. tem enteeos. no? Vol dir que el carrer
Incar* íígueiï Ma«U*0, la ciutat de «Corrlentes· és per ell mateix com
linxa.
uta ciutat a part. dintre de l'sltra
per*. « meeur» que 1» otiM; cobe. ciutat. Podria aquesla desaparèixer er.
J i cobejadora. temptadora i temp- la malastruga fatalitat d un terratrèI4. »na adquirint oonscitncia d« fa mol. si sols restava en peu el carla pròpia gràcia, que «ixi cridava rer de «Corrientes-. ell sol faria la
Vu W eoi>6janoee d»:* «moltissüns" seva vida. perquè ell sol val per una
|Br a usar la paraula d'Eo Papini— ciutat, com el nostre benemèrit, pro
<reix»r tamb^ la «eva fatxen- teje. xaíajdar i rialler i inijusiameat·
|a de jadrina festejada. I oonaa- biecaotat carrer d'Arlbau. Vol dir que
isaxecar «1 cap. d« mirar an- en el carrer •Corrlentes· s'hi sgomb-y d aíennar la «.araai bellesa da- len j aporten totes les saus'accions
it jes puntes dels peus que a la l totes les temptacions. Botigues, baií.
del riu a les ones «sperav«n. «reroaies»; rnasatzems. i, a m-és a m?:-.
parefwsn «is «dMicia mas alU, ejpectaclee. ealons i saUj 1 saletes
grau* cases, els palaus de més despectócles, més de cíat. de toies
In pis, i ja avui molts carrer? són menes. Així, 0! carrer de «Corrientes •
[llarg a llarg da --ases altes... I al quan els altres comencen, a les sis
saige Güemes hi 9»* un rasca-cel5 de ta tarda, a decandir, s'anima i auI quíMe pisos que enlaira, damunt riola amb una mena de vida xh-oia l
Jtrepidart fatiga de la ciutat enor- alegre que bé se U pot permetre desI. «Is seus ulls vigilant, 1 éa la prU près de les vulí hores de feina sefra mirada que. en el matí boires. guida.
A la nlf. la,vida de Buenos Aires
de la ciutat e! ^viatger que «'lü
hsia en l'encisador trMer d'tm na- és al carter dc «Corrientes» més forta,
més cridanera, més lluminosa que
I .
però. malgrat tot. les cesae baixes enlloc.
I és una vida barrejada i congruent,
han deMpareguL Sacar», per a
«is nattrrals e'ectunen més. tota plena de toleràncies. Una fàcil
lunyar-ee del centre, on en les ca- i elegant i ampla prormscuaci^ en la
a'tes tenen «el «stüdiot, 1 retoli.r- qual hi ha. aalb aquest admirable sen| al Ilony en una casa luxosa i coa- tit de jes ponderacions que tó la realitat, una mica de triator per als que
lable -. però baixa.„
et» les barnartís. i en eT centre, a viuen la vida alegre 1 un xic d'alegria
».rrf u, a grans "i-Iapes eSnaioses per als que dobleguen llur ísdlga
•iieijuea encara les cases batse*. sota el pes de la vida grisa.
Hi ha com uns melangia guspirc•••onventlllos-. peti's m^ff
kplegven diverses tfamilies en r«s sa en els ulls pécadors enrondats de
|:jo <iei «paunUlo». que a l ensems caduci 1 com un llampec de maüg
' s^jar* j agermana. .•Vquests «con- nitai en la inp&nua simplicitat d'uas
u'iUcs.. «n ateutus dels qualg s ob- ulls adolescents.
T nf, a la nit. quan els esperaries
encara I*Í w - e s d'una arq^idel? U o ç c coloniala. trenquen buiden la gentada, el carrer té com
^né delf carrers moderns i el «ec un dringar tintinejant i baladrer. I
|r« feiner i fttxendós Trenquen 1% una claror especial que li pervé del5
de les esses altes 1 fan com una anuncis lluminosos ^ un extreminient
ncadissa d'igualuts. Són el Bue- especial que li prevé de la pressa dels
• Aires antic que no ha Uogut en- autos d'una terrible suç^estirt espe|ra fampj de rentaMe la cara. Al cial, qujé 11 perv^ de la llunyana 1
»'at-de l'edlüei alteróí, del casal al'a palpiiació d^lf estels. .
Duea o tres asg'ésles que té ej cabJsrn, el «conventillo» modest amb
el bullici, eatrépii ( abigarrament rer s'amaguen, a aquelles hores, darles seves vides ostatjade» és. per rera el seu hermetl-'me, rubòrcses- Ex.
ja^uns esperits emmetzinat* de ci- perimentades I sàvies, fan veure que
:íació. una condemnació de Bue- nf1 se n'adonen..
AJ cap de poques hflre» el carrer di$
Airesr^ \ • j J r
l^na senyora miho deia l altre lla. simula també 1 cntremalia·t I viu. fa
[
:>ent el t è : «itTna u r a eji e] un* ganyoia d* peigona sèrja. 1^.=
l -- M tiük • f n a t v a , í«nyòTí? botigues li donen utja apanínc:a f.rlo «etu Millor un estrip: però. fttí. prrò. tà temptació tt^tutx
v«u «mb quma gràcia •"hi v-u
carrj morena?
fts potsoififs — Són el darre' or
gulL J ultlma maayagueria de la eju.
If ícotcs,—sovmt. deambulant paf tai. Pleiorica i polifònica, ha cercat
p ?rans vies de la ciutat, us crida »quest.s llocs de major rep*s 00, un
pneló aigua edifici amb aire» de moment, ia sev» pròpia abundànc.a
·lïn, «uperb, magnífic, de construc- pol contemplar-se «-lla mateixa. I a
* savei» % fiBL gj pregrmteu o sí íe que ho fa amb delectació l
M passatge Giiemes. que és el m>s
bbfc08teu 8 Ue8lf fl0 cota <llu«n u.ne8
P-res qui tn tia en un escut que càm- polit i mundà, la riquesa i Ja verie.
fi» damont la porta, us assabenteu lat s'hi ajunten en una mena de mi»<H»n gran edifici H una escola niatura de ciutat recarragada i fasouca. Ee regla que no afUa: totes urosa. Amples vitrines, maeatiems l »
^escoles publiques t*nen un ectatja. MSOJ. espectacies. nscacele Tota la
oi magnífic, ftigjànic. d una rique- variant de l*à eosee més noves, més
generosa i príxUga
cridadisses í par damunt de toies, i
| "i fta na moment en al qual la ma- regim '.e» ,» memant-les toies, un
infants que surten W poea ntme de veiecltat un apreesament
\ m «K»le« i » ia porta, uoa rialla. de
yiuio. ona remor d'ales d'^WU .
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H^fs.aqui com «a conVimplar-^ *
d'Itàlia
si mateixa, en un rapòs. 1 anima 4« C r ò n i q u e s
la ciyur. » « m a t a t » «s ^.u. *ír*r
cada i febro^a. plena de la inquieta
1 troBtoiUdva MivaciUt de ca jcventut
Fa akihore.- una rialla—ui una
sirena, en.aurallanl-ta «>. el Uac — t
joguiao&a i íerjna óalta a l'ai'te catre r.
A Remi fa molta calo» l la ciutat grec, 1 travessant T* plaça guanya
RAFEL MAB0L1NA
no «stà pas orgaditgaila·per a restin. les- portee de Sant Pere. De vegadea
B. A. Juny. 19?»
La temperatura, l sobretot la llum es tm vWl de capellanet.* novells. Te«blanca i violenta U lleven molta an-1 ttis de colo.- do cAle amb llet ,0 do
cl sos. Roma. en general tot Itàlia, color morat que arriba a les grana
ib on país tard oral o primaveral. portes. Do vegades és un automòbil
L'hivern tampoo li va massa bé, per- luxosíssim, tolxat de vermell, amb UQ
L ' I n s t i t u t
què diuen que plou mait. I ara, a cardenal com una casa.
l eetiu. Roma la paoMr oonatantment.
Arribem a Sant Pere. Paasem l'atrL
de
F i s i o l o g i a amb MadnU. No s'ha. d'oblidar que Darrera
una columna, els dearones
Roma
no
solament
és
la
ciutat
de
la
i els venedors de medalles juguen a
Divendres paaat
clo<»re's el cur.grandiositat
i
de
tos
mides
olftnpiset que el doctor H Carrasco Forml- aucs, ÍUU' que* és una ciutat plena la morra. A la port* em refresca «1
guera ha donat a l'Instituí de rtsio. de color, de quelitats riqufesimes, da vent acanalat que va da l'església.
lògia sobre <Ele esiudie del Metaho. tona plens de vtda 1 d'e«calfor. Ara. El gran temple ens sobta per ia selisme als Estats Unlu·. constituint Itn això desapareix i tot sembla xypat va grandiositat i la seva enorme riquesa, però no ens e$clta pas la febre
lliçons d'aquest curset la primera ex- í sec.
4e 4* religiositat. Ea> costaria molt
posició púbiica que ha fet el doctor
Molts altres inconvenients de l'es- lenlr-hl un moment de recolliment,
Carrasco d'algunes df les impressions
un d'aquells moments d'emoció on
dels seus estud<»a VAmèrlca <ífl tiu romà es Mden notar. Es deu pro- què sembla que al cor 11 neixen «les.
duir
en
aquesta
temps
una
certa
reNord.
Lee estàv.üs barroques ans cauen soA la prlmew llms el conferenciant laxac4ó d* l'autoritat municipal, per- bra, els gran eepulcres no ens diuen
què
en
els
berríd
artslocrtUcs
*s
proexposà els fets pttn··ipals en què esjecten un xic els costums dels bar- res. la riquesa no ens ta moure ni
tan basats els conexaments 1 les doc- ris
en quant a higiene. I menar. Queden tos mides grandioses
trines actuals sobre el metabolisme els miserable*,
barris mlseratues de Roma són í sublims del Brsmante i da Uique0 ciència de la nuulcló.
tan enormement t definitivament mi se laogeio. Però aqoaetes mides més ens
A la segona lliçó féu un breu re- raWes! Hi ha poques cosee a Europa parlen a la intel·ligència qua al cor.
sum de la història delí estudi^ meta- tan dramàtiques i tan desesperades Bé eabem prou /pie tot això ós conbòlics a Europa i Amèriua, fiw a ar- com la misèria romanaT I això és seqüència da la nostra gran misèria,
ribar a la constitució de les escoles degut a què Roma és una ciutat de de let nostres di.alracclons per les
americanés actuals, fent remarcar la moltes caritats. Aquella relaxació que coses banals d'aquest món. da la nos.
part gloriosa que tettín en la móder- suposaven al principi es nota sobre- ira gran falta de caritat 1 d'bumllia Itorida d'aquest ram del coaalxe- tot en els Jardins públice. els quals tat. No donem pas la cuina de no halent els treball» de Lavoisier, Ue- tenen aquell aire d'abandó, do tris- vec tpebat en el gran temple calin
he totes aquelles emocions 1 consola
blg, Vqit. Petienkofter i Rubner a Eu- tesa l d'exhauriment, qua aixafen les cions
tantes persones santes 1
ropa, i Atwater. Beheüçt i Graham coses d'Itàlia de seguida que no s'hi sàvies que
ni han trobat, al que repreLusk a Amèrica Al món oou aques- és a sobre. Aquest abandó fa que senU concreiament i intel·lectualta mena d'estudis -va iniolar-los ee reperélxl a Roma el qqe passa a ment. La culpa és nostra per no haAtwater, deixebla de Yoit i company Madrid, això és, que hi hagi una .-.er- ver irarc untat encar» el nostre crisde Rybner, amb la col-laboració de tr. continuïtat entre el «uburbl 1 el tianisme Msau senyorial i sentimendels camps. I aquests
Rosa. a ^shingien. desenretllant se començament
d'aqof, són con» «te de Madrid; tal. Constatem només qua hem passa*
més al Leboraiori <t* 1* Weeloyan camps
desolats, erms. sense arbres, tràgics, tan bé deu bore» a Sant Pere, amb
Ur.iversity. amb Atwalex 1 B*nedlci, indtlle On passeig pels eneontonis de el cor glaçat i amb la intel·l gència
fins arribar » un gran esplendor al Roma és cosa poc recomanable- Com tnfarfegada d'ídecs generals.
Nutrition Laboratory de la «Carnegle s Madrid, predisposa aquest «uburbl
Institution°. a Boston; en aquesta es- als estats àcids, a la malenconia, a
Totes les esglési» de Roma són ercluslvanaent catòliques. Gairebé totes
cola, Alwater-Beqídlct s'hi han f»t la depressió cardíaca.
barroques, plenes de sants carregats,
estudis extensíesims 1 fonamentals so.
bre el metabolisme en i home i vn
Les ruïnes romanes «dn plenes eenee la glòria d'una ratlla pjra.
condicions flsiològiqnes, i en els dia- do llangardaixos | de jargantanes. Miquclangèlo — perdó —té la culpa d«
bètica i altre» s'hi han' produït ï.ous Aquests animals inrounrts dormen so. tot. A Roma, no faig més que petiíar
aparells progressivament més . senzills bre les lloses plenes d'inscripcions, amb Florència.
fins,arribar a l'aparell portàtil de Be. bullents de sol. treu.·n el cap Irlan.
sedict. el" qual ha fel practicable el guiar per les eecletxes de les pedres
Avui hem entrat, al Vaticà. Hem
portar els eeludls metabòlics s la clí- dele arcs o de les colnmnee tegades caminat a la ventura, hem trvaessat
nica. Independentment d'aquesta es- dels temples- Com que el Bacdeker uns patis «neaUfata d'una herba se
cola se'ns eoBstitiu una altra a Nova no assenyala ia seva presència, molts ca t descolorida hem passat per in
York. a lientom de
figura
de turistes protesten d'aquesta novetat oomhrables corredor*— ens hem típet
registrada Voldrien que U guia tmb uns eenyors que portaven ja
Graham Lusk. deixeble de Rubner. no
avisés, com els apunela la pols qui. ! que devien venir de veure el
la qual compta amb dos centres da els
d'una ciutat o un mal empedrat. No
treball i producció, estretament Utgata hi Rà res més curiós que un turista Sant Pare — i demanant, hem anat
entre ells. Un és el Laboratori de Fi- de Baedeker, E l cicerone del Colos- a caure a la Farmàcia del Papa De
siologia de la Corneli Univepelty, on sco em deia que les mines senen farraacèiitic W ha un pare eenanyol
frare, en temp- de Benet XV,
s'han (et treballs tmportantfssimc so- menys visitades ei la presèncià d'à- Aquest
una gran influència, eia molt
bre el metabolisme en els animals, quesfe animals ros anunciada. Po- tenia
{•mic del Papa i formava pari d? la
en condicions lbioI^lquH« f patolft. bre turista caçat arab els .(lis del seva tetUlia intUTia.
gíques. deslacairt-se els estudis so- «chàrme. d'aquest Ulhrei pobre tu.
— Si no teniu roba TO el podré1.!
bre l'acció dinàmica espectre» del* rista condemnat a no saber, SÍ n» té
aliments 1 eibre díabetes erpefimen- ei Uibre J la mà. si .uoa topa és fas yet^re—ans ha dit el frar'í.
Després hem pariat da diverses co7
^
tai panereàtica i floricimca t-l'ad- bona 0 dolenta?
ses I el frare ha deixat anar.
tre <» el «Russell Sage Instftijle of
— Veure aqu«'t Fap» té poc MM
Amb la calor cos te un petit sac-l
Pathology». tnslaMst. al Bel^-utfHos.
piial, on shaa fet treballs (ontenen. flcl arribar « la plaça de Sant Pere rès.
— Per IU*?
tals de caràcter cJinic, especialment 0 a les estances de Rapallo.^à la
— Era mee in'-»-recant v · i r ï rallr».
en els trastorns Uroidene, diabetes 1 plaça no nl ha ni una ànigia L^tgua
malalties inreccioseï. essena especial- de les fonts del costat de l'QÍÍjliíc. Plus XI parla poquíssim.
el «ol s'Irisa 1 treu tots "els coNo és pas que el frare vnlguéí dia
ment important l'establiment de xifres amb
de l'arc de Soni Mani. En el clar- tmb aisò jue eís Pipeç han de pàr
e«tendard del metabolisme basal, en lors
obscur de les columnes rondinen les
relació amb la superfície del cos. En moeques i els burinots. La guàmia lar d uo cap de dia a 1 altre. Méfi
aquestes escoles s'hi han format dei- suïssa es passeja lànguidament per jviat vol H donar » entendre quo la
de Benet XV l l'acabament l'a
xebles, alguns dele quals han consti- la porta del Vaticà, virolada com un mort
tartUllei havien osrreg»; de
tuït nous cínire* de treball, i, entro assassinat. E l cel és tot okscur de cuellss
frMor i d'ombra la vida del pobrs
ells. Means. actMímcnt al Massa- les ratlles dels faiziots 1 de les orene. *tüt- esoanyol <=no<rregat de la Mar
clvussets General, Tfc»pi»tí de Boston. tes. De vegades es deètaca de la mào'e de' Vatii.à.
Aub de la Harvard Medica! Schooi r ilumnada algun frare franciscà o alLa veu 1 el posat del Irare ho de.
1 Boothby de I» Mayo InMítuilon, gun abat francès o algun saéeriot
«mb uns gran barba, que deu ésser notaven
a Rochester Ma
<
Plà
A la leccera llicd va descriure els
prineipatr «parells i mètodes usats
iiuiiiiiiiimiiiiiiiimnaiiiimmunummiíim
per « l'estudi «xpcmBeBial del me- poaeibilitats i limitacioos d'aquest
crea on pot donar fruits de què sòn
tabolisme total, t especialment dat mètode En el camp de la patologia mostra els fets interessantleslros esmetabolisme basal, detenint«e espe- tiroidea la d-etenomai 10 de] melabous brinats per aquest mètode, referents
cialment eh la descripció de l'aparell me basa! és ia un mètode de treball a la tifoidea, la malària, la tubercuportàtil de Beaedict.
UU1 «1 metge pràctic, per quant pot losi pulmonar, la diabetif6.i altirs maA la quarta Ui·-o terra detallats els ésser de gran ajuda per a (er el diag- lalties.
prooessos de dues determinaeion* de nòstic diferencial en certs -asos dubEs necessari que la metaboHmetrl»
metabolisme basat, iotes dues al ma- tosos, i ès up exeel-lent auxiliar per clínica sigui usada amb UQ perface
teix subjecta la una amb l'aparell a seguir P! curs de la malaltia I coneixement t « o honrat reconeixeuniversal de Benedíct pel proredi- WMltrhlar el tractament, tant en els ment de les- seves dificultats tècniment de màxima precisió cienUflia. i raeo» d'hipertiroldisme^ com en els de ques. 1 de les lirtuiacions actuals de
l'altra amb l'aparell portàtil de B». hlpoUroidiMiic- En proporció més pa la seva valor pràctica: sense eixí», i»
nedict pel procediment d «màxima fit* la mefabolimttria ppesla serveis introducci* «ntee nosaltres d'equeit
eeniille&a. dintre d'una precisió suíl- semblen^ en el camp de l'obepHat mètode de treball que tant es presta
Tret d'atxO la nsetabqjlmeiria clí- a ésser explotat per la xarlataneria
í-.ent per • la clinlea
A la quinta lliçó exposà els resul- nica, no tà encarà un lloc a la me- pseutectentific, seria més perjudi.
tats obtinguts per l'estudi chaic del dicina pràctica, més si que el té i clal que profitós.
metahohsme ba«al a Aménca» 1 les meu muxessant. en el camp d» l * re-
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JtB&preMló » l treball * nit d© les
Dec d'ahir a l a nit
treballar de nits les
de totes les Indústries
tat, obeint ordres de
general del TrebaU,

han dfiizat de
dones obreres
d'aquesta ciula Inspecció

L'en vel al oficia! ds la fasts major
La comissió de festee ha défídit
que l'enyclat oficial de la íeeia major fos el que instal·laran al Catalunya PaPc els seus empresaris senyors
Fustó i Reixactu
Els q«€ .desitgin llotges d'aquest envelat poden, doncs, diriglr-se als dos
esmentats senyors, recoroanant-'.os
que sl volen encara, obtenir lloc especial e'atenym a encarregar-to amb
urgència, car tenim entès que n'hi ha
una gran demanadisea.
La ideologia social i econòmica de
HaUienau»
Amb aquest lema, l'illustre caiedràtic del Seminari de Barcelona i
conelliari de l'Acadèmia Catòlica de
Sabadell, el doctor Uuls Carreras,
prevere, va donar una inietressantfssima conferència pública, formant
part de la eèrie de cursos de wiciología que organitza la Joventut Catòlica d'aquesta ciutat.
3a molt abans de començar e» notava una gràn afluència de gent a la
sala de la Biblioteca d'aquella entitat, omplint-se completament en peadre ía paraula el conferenciant.
El doctor Carreras, amb la seva
manera pecudiar i justa de veure les
coses, aconseguí traspassar als oients
el concepte que ell havia format de
la personalitat de Rathenau en tnts
els seus més complets aspectes. Oi
més d'esludlar Bathenau i de fetviure'l entre l'auditori, aportà a la
eeva dissertació comentaris precisos
1 ekcel-Iiàors per la seva clara visió,
respecte el íamós minihire alemany.
En glossa les seves paraules amb. cites d'articles 1 obres de Bathenau,
que ajudaven a formar una idea
exacta de la seva valor als congregants.'
Hauria estat, altament, interessant 1
pràctic que aquesta cotíferència —
que no pot pas extractar-se sinó es
vol incórrer a fer-ne una simple no-;
tícia—hagués esut presa laquigràficament 1 després haver-la publicada,
com es mereixia un treball de tant4
de valor com el que representa el fef
pel doctor Carreras, el qual, no cal
dir com contribuiria a popularitzar
com n'és^ mereixedora aquesta ügura
internacional
Els que assistiren a aquest acte en
Bortireo plenament satisfets, rebent el
conferenciant gran nombre de felicitacions.
El tercer curs ds rAisoolaoló da Música
.Darrerament l'Associació de Música d'aquesta ciutat ha repartit als
peus socis una fulla contenint les dades concretes d« l'obra duta a tenrçe
durant els tres cursos de la seva .vida, ejs. quals són realment opulents.
D'entre aquestes dades són ben remarcables les corresponents al flmt
curs. i que són aquestes:
«Durant aquest curs s'han interprelat 106 obres, 34 de cant i piano. 28
de piano. 15 per a chor a veus mixtes.
6 d'arpa! 5 de vloloncel-piano. 5 tnos.
4 de vioUiïiano, 3 quartets, 2 d'arpapiano, 2 de piano i violoncel. 1 2 de
piano i violi: corresponents a 49 autors. Foren interpretadors el* artisles següents:
Csrl Wending. Hans Michaelis,
Philip Nester i Alfred Saal, del Ü'.iartet Wendling; Júlia Parodl 1 Lluïsa
Menàrguez: Blai Net. Francesc Costa
1 Gaspar Cassadó, unlte en trio; els
45 cantaires de la UfcraiiMfca Kapefla, dirigits per G. Kiriíechenko; Mercè Plantada i Manuel Borguflo; Emil
Sauer; Bemardl Gàívez, Dolors Valeri 1 Joan PadróBlcard Vives. Marian Perelló i I. Pere Marés, dej Trio
Barcelona: Emili Vendrell i Blai Net;
Jacques Thibaud i Blai Net.
Bealmeni, aquestes dades són la millor prova d'una feina íeta 1 són més
eloqüents que totes les paraules que
puguin dir-se.
Persisteix l'obsessió ets* Joc
Hom dia que en determinada entt-

tei eabadellenca, a la qual concorren molt distingides 1 sigmftcades
persones, des de fa uns quantes dies
s'està abusant d'una manera intolerable pn el joc. jugam-ee als prohibits, als quals, encara que no s'hi
deixí intervenir a menors d'edat.
se'ns assegura que tai intervenen
forces "elementa Joves. Corre la veu
que recentment els esmentats abusos tingueren un dia de màxim esplendor.
I no és pot pas dir que atxò sigui
una cosa oculta í no avisada, car
periòdics com «L'Avenir» ja fa dies
que es vénen ocupant d'aquest afer
amb molt d'encert i sense que. però,
per ara, es vegin senyals de rectificació.
•Esperem que. d'una vegada, sabrà
donar-se satisfacció a la ciutat, tal
com és mereixedora.
L'Institut tfOrJentncio Professional.
Continuen amb tota activitat els
treballs de preparació per a instaurar a Sabadell un Institut d 'Orientacló Professional, sota la protecció de
l'Institut d'Oriemació Professional de
Barcelona.
.Sabem que aviat l'Ajuntament es
preocuparà d'aqpuest afer, a fi d Impulsar la idea amb tot l'entusiasme.
I si reixen les esperances 1 els
propòsits actuals, començarà el tuncíonament de tan important corporació començaments d'octubre d'aquest
mateix any.
Encara més refermes ds botigues a
la Rambla

db
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C A T A L A N E S

va recent malaltia cl nostre benviq.
gut company Antoni de Ç. Avellaneneda Manan
—Aquesta setmana marxarà a Montserrat, on passarà l'estiu, el nòsire
còmpany En Jaume Vidal i Viftas
—Ha estat atorgada la mà de la molt
gentil senyoreta Joaquima Fatjó aJ
senyor Antoni Tamburini.
—Demà a la nit. la Banda municipal de Sabadell donarà un concert públlc a la plaça <lel doctor Robert.
Els funerals per l'ànima
«TEn Ricard Sampere
Amb la sole^Hlfat que era d'esperar, ev^ii, .(llmart*. s'han celebrat
a la parròquia de Sant Feliu í l s funerals per l'ànrtna de don Ricard
Sampens ÍA- C S.). A" les deu ja es
feia imjwVible trobar seiem a l'església, la q'iiq! s'ha anat omplint de
gent a peu tjrtt fins. a envair-la totalment Ha estat oAviant el Rnd- Antoll Balcells, i una ntassa choral, forca intel-hgçnt, ha cuidàt molt acuradament de la part mu&ical— S'està fent rarraniament de la
carretera que vàjfd'àquesta ciutat a
Castellar dei'ValMs.
Ja era hera. pernuè, tal com vàrem
dir fa pocs «Jiés. «ra poc menys que
intransitable.
Ara, el que ningú n'explica, és com
l'eSmentat arramameDl ha començat
per la par{ de ÇàjSteUar, essent així
que l'estat desàsirós es troba a la
sortida de Sabadell, per ésser de mes
trànsit, amti motiu d"ha|ver-hi per
aquells Inïwté algunea fàbriques i
molins.
; "'
— Han ingressat a la Caixa d'Es
talvis de S^baíell 35-Tïl pessetes, pnocedents de l.lSà i^tposicions. essent
24 el nombre de nous imponents
S'han tornat 2?.164'61 pessetes, a
petició de 55 interessats.

Actualment; i seguint l'exettíPlB
d'alires establiments situats a la Rambla, , la casa Esteve Bayó, està fent
grans reformes als tinelle de la seva
propietat, les quals, encara que no
sóh dirigides — còm altres cases han
fet. — ,per cap reconegut artista de
ferma solvència, donen la sensació
d'un. bon gust i d'una bona voluntat
P l a del Llobregat
a contribuir ,a .l'embeilnnent general
PRAT
DEL 'LLOBREGAT - L a " nit
del nostre prjpier passeig urbàdel passat diseabté. amb motiu del
El cinema Cervantes, reformat
'final de curs;'se'celebrà una magnl
fica festa eécólàr que mereix la pena
JYuit de la gran gernació que d'un d'ésser èsmehtàda» per la seva signiquan't lemps ençà envaeix aquella sa- ficació.
^
la' d'espectacles, ba estat precís que
Fou presidida per l'Ajuntahient. que
el seu empresari, sl senyor Parceris- repartí els premis oferts als alumnes,
ses, es decidí reformar-lo ampla- i van assistí r-hi »1 jutge, tots els
'ment, engrandintne la cabuda i co- professors "1 profsssdrès de les esmençant l'embelliment del sostre i coles públiques i particulars, i una
gran concurrència que oipplia de
lés parets d'el Ipcal.
Així mateix, d'aquí a poc temps, gom a gom-là salà dél cinema La
efectuarà el canvi de les actuals ca- Moderna, òü sè calebrava.
dires, ben incòmodes, amb magnífiE l programa —que fou imprès en
ques butaques, i ultra, està estudiant la nostra yengua i amb una senzillela manera de millorar en el possible sa i bon gust molt escaients —fou
la pan musical, encarregant-la a -un. executat pels alufliries de l'escola de
renopienat tercet.
nois que diTigeix el mestre Pere Pla
i Reig, i l'integraven un-bon nombre
de poesies i proees escollides, canSardana sa la Plaça Major
çons- escolars, peces a piano. elc. com
Demà passat, dijous, la nostra, co- és de consyetud en ta Is festes.
bla L a Principal del Vallès donarà
El ípie el fa més digne d'estima,
una audició de sardanes a la Pla- per
damunt de les generalitats acoeça Major, seguint les populars fes- tumade^.
s la sàvia- i pràctica electes que ve organitzant amb gran ció dels treballí,
tots ells referents
èxit la Joventut Nacionalista.
a la pndústria, història, art. ambient,
falklóre i esdevenidor de casa nosPrepara^ne per a' la festa major
tra. tan poc estudiaré i atesos per moltes tfcoles que radiquen en la nosHa començat d« posar-se a les Ca- tra tferrasés Consistorials els bas*imenis de
No cal dir que tothom fou mútuaía iWuminació extraordinària de la
festà'·major. així com les d'ornat de ment, feliciiat p^r la-part que havia
pres en TemociòhàDt vetllada, que,
façaíies 1 balconada principal
segons sembla, hàuna donat el cop
de gràcia a l'execurio de molts proLes colònies escolars
jectes que ep pro de l-'ensenyament
S'èsfan fent els darrers prepara- i la cultura .d'àqueït poble es vénen
tius a fl de trametre a passar l'estiu preparahta fora les colònies de la Lliga d'HiBaix
E m p o r d à
giene Escolar d'aquesta ciutat.
SANT FELIU T-* GUÍXOLS - Ha
tingut lloc là inauguració dels banys
Per la demanadissa que hi ha de que En Pere'Rius ha aixecat a aqües
llocs per a instal·lar les parades, es ta ciutat. Ha vingut expressament
preveu per a enguany una fira lluidis. per a beneir-los el doctor don Josep
Matas, vicari capitular. A l'ofici que
sima d'estiu, o de Sant Jaume.
segnít la benedicció ha predícit
Sabem que la Joventut Nacionalista ha
doctor don Agustí Maymi, canonprepara, per mitjà del sén Foment de el
là Sardana, una popular audició de ge de 1» Seu giroriina.
sardanes un dels dies de la fli-a,
E l senyor Rius, amb esplendidesa
dia, per cert, ben escaient 1 a propò- extraordinària, ha obsequiat amb un
sit per a celebrar actes d'aquesta na- àpat als periodistes d'aquesta ciutat
turalesa.
t de Girona
El governador civil i el militar, el
Notes personals
delegat d'Hisenda, el senyor Riera i
Es troba molt millorat el nostre Pau. president de la Diputació, fl
particular amic el nacionalista En Pe- diputat a Corts per Tortosa, el senyor
Gruart. alcalde d'aquesta ciutat, el
re Marti Peydro.
— E s al llk des de fa uns quants jutge municipal senyor Callícó, el cadies, encara que no de graveta'. la pità de la Guàrdia civil, senyor Adrià,
distingida esposa d'En Joan Marí, Na l'ajudant ^e Marina, senyor Ferrandiz
Justa Vjla a la qual desitgem una el reverend eeònom doctor Simón,
molts periodistes de Girona i d'aques
ràpida millora
—££jà total^eni restablert de la se- ta ciutat, el president de la Cambra
La fira «festiu

de Comerç, senynr Garcia: el gerent
d'aquest ferrocaml. senyor Vtnyas.
i moltes altres persones que havien
eelat convidades pel senyor Rius, van
pendre part a l'àpat que se. célobrà
a la terrassa del magnífic establiment.
Aquest pot competir amb" qualsevol
de Catalunya en confort, en higiene,
en emplaçament, en luxf, en servei
i en comoditats El personal, al cap
del qual hi ha el nostre amic el senyor Donato,. és una garantia. E l bon
gust que ha presidit a la sonstrucciò
es deu al senyor Bordas. De totes
maneres, el mèrit principal de l'obra,
el propulsor conciençut, ha estat, el
seü propietari En Pere Rius, a qui
!a ciutat, deu etern agraïment, puix
l'ha dotada d'un nou element de vida

M A L L O R C A !
i PER CORREU AERI)
Ciutat de Mallorca. 18 de JUÍI^
La festa del Carme

Pel carrer dels Oms i altres y,
cents s'ha celebrat una lluïda ffi,|
dedicada a la Verge del Carna l'l
qual es va veure força concomgyj,
com tots els anys.
,
El dissabte, al vespre, . i al u 1
del passeig de la Rambla s'orga-*!
zà un ball de saló. que va airjtel
moltà concurrència, i durà fins \ .A
primeres hores de la matinatíi
diumenge.
L e s Garrigues
JUNCOSA DE LES GARRIGUES. —
Al llarg d'ambdues voreres delifj, I
El dijous proppassat. En Tomàs Pi- rer dels Orna s'havien col·locat W |
nyol, alumne de l'Escola: Superior'de tltud de ures de paper rull;, ^ m"j
Agricultura, va donar una conferèn- lor. i alguns establiments aparsbà,I
cia a l'estatge de l'Escóla particular adornats amb flors i plantes.
I
• La Cultural», Vài-'tant del tema
Al carrer de Sant Elies ss va d» I
•Com s'ha de fer el vi..
mar un vistós cel-ras. també nflï
Amb nombrosa concurrència va des- tot Ae color groc, que al vespre m.\
enrotllar aquest tema amb molta cla- duia formós efecte.
I
redat.
TocS la música als cadafals, i [A
Un í|rup de joves està irebaljant niroació fou extraordinària, sobrar, I
amb entusiasme per a constituir una el diumenge, principal dia . de BI
Joventut Nacionalista.
festa.S'estan collint els cereals.. si bé
aquest any no donen el rendiment
Col legi Oficial de Parmacèutlct
dels altres.
En
compliment dels Estatuts ^ i, j
Es.presenta una formosa collita de
Col-leglació. obligatòria dies eninj
olives.
es va reunr la citada .entitai .-1
Vallès
Assemblea nombrosa, quedant «jsl
CVSTELLAR DEL VALLÈS — La tltuída per aclamació la nova Junts I
setmana entram. la comfcanyia «La de Govern integrada pels senyors»I
Vallesana»- ampliarà el servei çue guents
-1
presta entre aquesta població i SaPresident,
don
Gabriel
Fuster
Àgil
badell, amb dos nous automòbils
ló: vocal primer, don Pere Prtínl
i'està treballant amb molta àc- Uombart:
id. sfegon, don Ratfe! Sa» [
tandreu Planas: !d. tercer, don u
mlà Salvà Moria: secretari, don Ni-[
quel Cerdà Juan.
T A R R A G O N A
Cnmpíador. don Jaume.Bonnin Fur I
teza; tresorer, don Jaume TugonJ
(Confetència de let 930 da la nf9
La processó del Carme d'enguany, Martorell.
ha resultat Uuida com cap. altre any.
Els PomeDs de Joventut hi anaven La vaga de mariners d'Eivissa
solucions* I
amb una gran bandera catalana. Als
balcons de tot . el trajetSIe hi havia
Segons telegrama rebut aliir v(>
més"bandéres i dtaps b^rrats que en pre pel governa-li-T ç-.vü de k pr>l
cap altra festa.
víncia .senyor Millàn.' ahir quedi SÍEn acabant la procesó, els Pomells ïucionada la vaga de màrlnore I
anaren a la Lliga Riegionalieta, on hi havia a Eivissa, mitjançant cjli-j
cantaren «Els Segadors» 1 el «Cant veci ce'.ebrat per ambdueí parif
dels Pomells*. Hi hagué-molt d'entuVist això. s'^p disposat que lü
siasme i aplaudiments.
parelles de là benemèrita çoncenin I
— L a Direcció d'Obres Públiques des a 'a dita ciutat' tornin a Uun|
ha lliurat al cap de Tarragona 1696 llocs.
pessetes . pete terrenjrs • de! ' terme
de Gabacés. afectàfs per la carretera El nomenament de secretari
.muntoipai I
d'Espluga de Francolí a Flix.
— A darrers del mes actual, comen.
A la sessió de l'/^unlàmen!, al»,
çarà a publicar-se a Santa Coloma després de la retirada , deíï ref^ors
de. Queralt un periòdic titulat «Sa- lliberals, republicans, so.'la'-isia ;
garra Nacionalista.-, en el qual faran senyors. Barceló i Caiman i M,'»
Uors campanyes els ardits naciona- gue.s. fou poeada a votació la 'pM'
sió de la SeirretarU. quedant elegí
listes sagarrencs.
— Aquest migdia ha mort el canon- el. senyor Rosselló i Cazador. ^ ge ardiaca, doctor don Gaietà.Seniis. vots, essent proc-laimat per l'alcalí
1
en l'actuailtat governador cclesíàfiUc presidentEs va donar lectura a una altra jP-1
de l'Arquebisbal, per absència de S E.
tància proposant amb caràcter ^ I
el senyor Cardenal Arquebisbe.
. — A un auto del servei públic dí ^én-ia el nomenament d'oficial '.l' I
Tarragona a Reus. se li va trencar la trat de Ja Corporació a favor -ie I
direcció, rebent fortes avan-s i no Ppre Andreu, i passafS vóiano, » I
havent-hi hagut desgràcies. Av-ui en- sultà tambe elegit per 19 vot;
Els comentaris fnren molts en v»
cara estava al cijetài de la carretera
. En la segsió qiue està celebrant l'A- re el resultat de l'elécció. notant l
juntament, ba estat nomenat guarda qne de les files dels lliberals h a ^
dels magatzems municipals. En Lean- faltat, ultra el senyor Pascual. -H'
e^à malalt, el senyor Ramif '.
dre L^nn Borona
quedant per tant els partidaris ^
— E l concert que donava , ahir la senyor Barceló i Caimari amí11' ™"
banda de! regiment d.Almansa, no contra 19 de la coalició mauro c?"
pogué acabar-se Tot lust havia aca- se rv adora • wey lor j«ta.
bat de tocar una sardàna qua havien
ballat els mombrofcos habituals, va
començar un fort ruixat, qme. amb
G í I ^ O N A
intermitències, va durar tota la vetlla.

I G U A L A D A
(Per telègraf)
Han estat celebrats els exàmens de
fi de curs al Conservatori de l'Ateneu.
EI Jurat el formaven els eminents
mestres Zamacois. del Coneervaiori
del Liceu 1 l'Eecola Municipal de Música de Barcelona: mossèn Baldelló, de
la Comissió Peermanent dels Orfeons
do Catalunya; Serra i Sagrera, professors de l'esmentat conServatorU 1
ha restat ben satisfet de la taeca del
curs inaugural, essent-ne palesa prova les lluïdes qualificacions atorgades
als alumnes, havent merescut entusiastes elogis el mestre Borgufto:
tivitat en la confecció del programa
de festes de la vinent festa reajor,
la qual promet ésser molt lluida.
biemeqt diiure d'agusi mes.

tCanferineia d« let 9 de là »« ,
El veí de Garriguella Manuel ''^
Mala, va denunciar el
^ A»bes d'ordi, les quals han
'Lu
des en poder de la veïna de Pe^'
Carme Vallès.
• A* fv
- Ha ingressat a la ^ " . - d »
gueres. a disposició « J » * 1 ! ^ » .
Finances. Domènec Auli [ai '
^
per provar de passàr de cODtrafla"
paquets de pel-Ucules.
^
- A Banyoles ha caigut un^ <u
que estaven acabant a là 10 n¥í,
Flora., ferint al paleta de w •
Gonrad Pitígdsmte.
a). u
- E l tren de Ripoll ha arr.W'3 tó
MoUna. L'esperaven los
H
vems i bon nonabre de c'l!h saaií
màquina anava adornada ^
^f.
res catalanes. espnyiMes ' "
A^at ambara a Piugcepw·

F l g . 13. — t H m a r t s , 18 de j u l i o l de 1922
- r B a f l · T p n H , de ia rroniei». m
..-la. civa ha deting-aV AnlonJ Cot
inwntava fugir, portant dln.
^paraigua».
fraBc«^lres monedes d'or de 20
l J s 1 1W p*sset«3. 4U« bom ^f*0511
rTa robat a Joan Joandó. vel de
IJZ
combinació amb Vicens
f ^ i . natural de TereL Internat a
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Itcon/eríncla de Us 9 46 de la nil)
lusMiMea

lastudl Je les comarquts envaldee.
nxarà els mitjans que r r ^ r J més ade«juats per u combatre la plaga fln» la
seva completa esctlnció. 1 formularà
els pressupostos de les df speses necessàriea proposant els mitjans per a
cobrir-les.
Cinquena.'— El Comh'; executiu procedirà, de «eguida. a practicar les
experiències sobre camps Infestats de
llagosta, d'ineedlcides qua proporcionin llur eficaç desteuíd.'-. adjuntant
se. per. als dits experuiiiínts. el personal facultatiu competent; recaptant
la presència de tècnics oficials per
tal de dictaminar sobrt l'eflcàcia dels
esmentats procediments.

a Te-Miclò de la

IFI diumenge tingué lloc a Lleyrta
' «niblea per a" l extíncló de la llaI Va presidir el senyor Sol. president
. la-Diputació de Ueyda 1 convoJnt de i Msembiea. HI havia repreUiants de- les Dlpuiactons provinais de Tarragona. Saragossa i Os-'a.
f les Cambres Agrícoles i de Comerç
El Consells provincials de Fomenel.
X les entitats agràries 1 de les co|i=storH per a l'extinció de plagues
| l camp de 'e5 quatre «provincK'i».
lEI senyor Sol pronuncià un eioVent discurs, demoetrant el perill i
I urgenela amb quà cal combairei.
|Ei senyor Montserrat, diputat per
Vragosía. paflà en to pessimista df
rpatia dels agricultors de la «eva
Igló 1 dels pocs mitjans que oforelx
Estat per a defensar-se d'aquesta
laga.. citant el cas que el Govern ha
fctinatia misèria d'un milió de peslies per a l extlnclú de la llagosn.
Ten el pressupo»; consigna set mipns per a ia pavimentació de Ma[Dèsprés de parlar els senyors MaVji, Poms. el senyor Gaudeer. cel
bnsell dé Foment d'Osca. aArma
Le el moviment iniciat a Catalunyi.
hi comptà amb homes ben preparats
V fet «eixir l'esperança

als

IOTÍ-

fltoB aragonesos que saturarà la
Jura. Ia qual presenta greus caràca Osca.
esprès parWren el senyor Macià
^1 president de la Cambra Agricoia
I Tarragona.
El senyor Raventós, pèrlt agrícola
lla Mancomunitat, després de oir
l'Estàt e* un bon're.apiador. erò
'mal organitzador, advocà perquè
'rAsorablea en surti l'organitza 10
feu preferible combatre la llagosta
Ja primavera, quan és mosca, l ofellx «Is serveis del personal tècnic
f què forma part.
|E! senyor' Florénsa' demana u:.a
tan llibertat d'aceló per a la comlsJo qup es nomeni, i recomana la
I : laborae'ó de totee les forces vives
lej províncies Interessades.
lEl St. Sol resumeix el* discursos
Ipropasa que formin la comissió tots
v senyors que han parlat, i redactin
oiicluBions per a sotmetre-les al i- e
I . 1 Assemblea que es reuní a ia
Vda
L-ü concluslon* aprovedes forer.
següents:
Pi mifiíà. • — L'Assemblea considera
pJispensable. per a assegurar l'eflia de la lluita contra la llagosta,
ge se eolldariízin èls esforços de les
orporaclons ï Societats representades
la dita assemblea, fins a assolir la
ítai 1 completa extinció de la plaga
11*6 províncies mancòmnnades.
Segona. — Per a !a realització de la
isca mancohiunada
constitueix
Junta Inter-regional catalano- aralones'a per 1 l'extinció de la llagosta,
pk-atada per les represeriacions de
entlfitg aragoneses 1 catalanes re"des en A*sefnB!e"a, i a la qual pol'^n jJherlr-íe i sumar-se les de tofcò dues regions que fln» avui no ho
| --'m fet.
• ' •
Lrs funcions executives de la Junta
Jeglontó són delegades fn < i Comitè
tícutlu cunuiiult per un represéb|arit de ca.la una dè les quatre pro^ncies. un delegat de cadi Consell de
foment, un de cada Can.tra Agrícola
uo alue de les Associacions ugrfco-. Je caràcter provincial. I un reprefntaat de la Muncomuiitat de Cataluaya.
I Tercera. — Es recaptant del Govern
f1 reconeixem em ofici:! i d'aquesta
Puma pregant-li pernuè designi un
*legat o com'ssari que hi representi
instat. 1 també que atribueixi a la
'- junta tota l'autotlur l facultats
^ essa ri es perquè, desenrotllant illuP*ment la ^cva acció, i-uirul actfiaf
,I!r'b «Acàcia a cada moment 1 alli on
"ítii precTi.
. l.a.lunta. 1 per la seva oejegacló el
r-Airnuè executiu, •podrn nlilitzar el
In. ' (lel* funcionaris i servui agroiflonuc de les províncies mancomuna|^ce· atxl c- m també el de la secció
F agrlcultur t de la Mancoinunltat. que
I'1 »a estat ofert 1 accéptai·".
l - tfaKta. - El Cornut executiu forr ' " * ; com se suposa, e:. >la de la
IMOtpBtya a rtailUar. mitjançant

C o s t e s de

G a r r a f

VILANOVA l GELTRÚ. - Perdura
amb tota lu intensitat l'entusiasme
dels nombrosos vilanovins que assisuren als grandíosoe actes d atlnnació nacionalista celebrats el passat
diumenge a Barcelona. 1 cadascú, ep
el seu cercle d'amistais, 1 en general
tots els bons catalans que es preocupen de l'esdevenidor de la nostra Pàtria, comenten i aplaudeixen la tas
ca realitzada per ia Lliga Regionalista
Existeix aquí un nucli ben Important .dels que es tanquen en el -Tut
0 res». 1 què segueixen espiritualmetn la trajectòria del nostre ll-lustre compatrlcl fdesprés de tot. capdavanter d'aquest movimem nulicalissim)..N'o obstant, tots l tothom coincideix que la tasca dels homes de la
Lliga és lloable 1 és d'admirar, i en
més d'un s'aferma l'orientació suara emprada, o renovellada. per l'Assemhlca del dissabte, i tan gloriosament aprovada, amb arboradur entusiasme, pels milers de catalans aplegats sola les immenses naus del Palau de l'Art Modern.
— EU actes d'enterrament 1 funerals celebrats en aquella vila pel
qui en fou flll predilècte. cl malaguanyat don Josep Funt i Gumé A.
C. S.). constituïren üha gran- 1 espontània manifestació, per part de
tot un pojjle, del v l u . l sentit condol
que a rurilson experimentaren tots
els Vllanovins.
Milers de ciutadans acompanyaren,
la setmana passada, en Imponent manifestació de dol, les despulles del
gran patrici: des de les autoritats
fins a l'obrer més 'humil. 1 en tot el
trajecte el comerç tanuà les portes.
1 tol» els balcons i finestres estaven
endolats Eia fanals, encesos 1 | embolcallats amb crespons negres, arrodonien el quadro tristissim que presenciava la vila .
El dilluns se celebraren els funerals a Sant Amoni, i una altra volta una immensa gernació s'aplegà
a retre. el darrer homenatge al qui
tants exemples del més pur patriòtic
me i del nits gran alirulsme sabé
realitzar per - la nostra Idolatrada
vila i pels seus compalricls. sense
dlstinoió. Fou un acte com poques
vegades l'havem preseti'.iaL
Ja en vida. i amb motiu de la
Inauguració de les obres del Castell
üe la Geltrú». Vilanova va voler mos
tíur-U el seu agraïment dedlcant-li
un homenatge memorable, que acabà
amb la dedicatòria de la plaça que
amb motiu de les obres esnf&ntades
quedà oberta, i on' des d'aieshores. i
en formosa llosa de marbre, es llegeix: .plaça de l'Arquitecte Font i
Gumà*. Ara. amb aquest trísiissim
esdeveniment, se celebrà una sessió
necrològica a l'Ajuntament, el qual
acordà suspendre la sessió en senyal
de dol. havent acordat assistir en
corporació als actes d'enterrament 1
funerals, nomenar-lo "fill predilecte,
erigir li un bust de marbre, que serà col-local en el pati d'honor del
Castell de la Geltrú, i dedlcar-U una
corona amb la Inscripció següent:
•Vilanova l Geltrú al seu bon patrici».
Renovem, amb tar. trista oportunitat, el noítre més sentit condol a les
respectives. 1 atrHmlades famílies de
Font i Gumà. desiijant que l'Etern
premi! amb la benaurança les altes
virtuts que tan generosament esmerçà en profit del pròxim 1 de la seva
pàtria nadiua, el oosire plorat com
patrici model, et qui fou don Josep
Font i Gumà.
— Fa aiguu temps se sent parlar
de casos dintoxicaciO. que hom atribuí a diverses causes locals, en pnneipl.- I que després s'han esvaït èn
saber-se que en altres localitats també n'bl ha de semblant i atribuïdes a
diverses substàncies» alimentfcles. Desgraclàdameht s'han de deplorar aiboom defuncions tsés u vuit, per
alt), i'alguns malalts, que. afortunadament, vau mUiorant. no sabent-se
fins i r a cap aitre cas esdevingut.
Sembla que no es perd per les autoritat» encarregades Je vetllar per la
salut publica, però, en general, el

- Els de Vilassar de Mar auxiliaren
desig de saber iuéí o menys amb certesa a què es 0 fou deguda la intoxi- l'obrer electricista, veí d oquella locació 1 quins mitjans s han d emprar calitat. Blasi Lírliàii Lúcat . que es
tant fent la instal·lació per al lunçlo.
per a evitar tan terrible flagell
— Dies passats donà a llum i m b nameni d'un motor en una caseta
tota felicitat una fortnpsa nena Ne d'un bon d'aquell terme, tingué la
Carme Rofg Ferret. espoaa del nostre desgràcia de caure del terrat de la
bon amic N Antoni Pujol. Avui. en dits caseta, que té uns. tres metres
ésser regades amb les aigües del d'alçada, pródumt-se diverses còntuSant Baptisme, s'han imposat a la slona dc pronòstic reservat, segons
neòfita els noms de Maria del Car- dictamen facultatiu.
me. Franciscà i Visltacló.
A les moltes felicitacions que estan
rebent els esposos amics, i ja pares
complets, hi adjuntem la nostra en- J o c s F l o r a l s de R u b í
horabona.
. —La festa de Sant Crlsiofol s'ha
Organitzats
celebrat enguany, de manera ben sol'Associació Joventut Nacionalista
lemne i extraordinària, a l'ermita de
la seva advocació, tsiíuada damunt
ANY I I
le» roques de la Cosia de Llevant,
que en^prenen el nom.
. PREMIS ORDINARIS
Ultra els culies» que ja, de temps
Immemorial s'íu venien celebrant caI Flor Natural. — Es concedirà 1
da any en aquesta diada, enguany la millor composició presentad-t »
s'hi ha celebrat un solemne OficL^ concurs Lautor de la mateixa Mn
amb sermó pel doctor Caateilei, Uifa drà de sotmetre's a les condicions
ben lluïda funció a la tarda, i des que el Jurat cregui convenients. Serà
prés l'encant de coques t ballades. 1 elegida Regina de la Festa. s«gons cl
a la olt s'hi ha engogat un castell costum tradicional.
de focs. Tot'això ba fet que la conEnglamina d'or > argent. — Securrèmia de fidels i també de cot- ràlí.atorgada
a la millor composició
xes per a rebre la benedicció hagi d'esperit
patriòtic veritable.
eslat wmbé «straordmarl.
I H Viola. — S'ad judicarà a la n i
— Durant el darrer mes de juny, el llur composició moral de mes m\rmoviment de l esiaivi a la nostra vi- cada delicadesa
la ha estat com segueix:
A la Caixa de Pehsione l Estalvi:
PREMIS EXTRAORDINARIS
Reliudes, 98&815 pessetes. Pagades.
«.i>48'W pessetes. Llibretes noves, 27.
IV D'En Joan Rasch, diputat "Je la
A la Caixa d'Estalvi: Rebudes. 3U Mancomunitat. Tema lliure.
mil 875 pessetes. Pagades. 10.124'87
V D En Ramon Plcart, diputat de
pessetes Llibretes noves. 16.
la Manromunitat. Tema lliure.
vi D'En Domènec Fatjó. diputat
— A la parròquia de la Immaculada s'hi celebren, actualment., unes de la Mancomunitat. Tema lliure.
devotes I solemnes festes commoraVII De l'Associació Nacionalista de
nves del Tercer Centenari Teresià.
Tarrassa. Tema lliure
VIU De l'AssiAiatió Joventut N-i1.1 diumenge passat *'hl va celebrar una e-scollidteslma vetllada, que clonallsta de Rubl. A la millor poetingué lloc a l'ampl» pati. davant sia de sentiment patriòtic Serà esl'església. beUament exornat. Fou collida amb preferència la que es fomolt concorreguda.
1 tots els nú- namenti en un fet històric de Catalunya.
mero» del programa aplaudits.
— Ens assabentem, ben complagut», . IX. ..De N'Eduard Pulg .A. una eomque l'eninent pintor En Joaquim Mir. púSlcitS de tema lliure.
juntament amb la seva distingida
X Del setmanari Rubinenc «Sava
esposa donya Maria Estadella l la se- Nova». Al mlllar treball sobre el teva senyora mare donya Isabel Trln- ma «Les Joventuts Patrtòtiquee».
xet. vídua de Mir, han fixat, definí
XI De N'Eduard Cortina Tema
tivament. llur residència a la nostra lliure.
vila.
XII A la millor prosa literària.
XIII Al millor recull de sonets 1 >
Ho consignem kmb veritable satls
ma lliure.
facció l noble orgull. '•
XIV D'En Joan Roura, al millor
— Sembla que la proper» Testa ma
jor. que ha de »ekbrar-ie del 4 al 7 treball sobre el tema «Gestes Ibèriques
d'agosi. a llaor de Mostra Dona de ocorregudes a l'amiga I desaparegi:
les Neus. esdevindrà ben atractiva i da ciutat de' RUbricaia», al qual es
concediran 50 pessetes.
variada
Amb la major brevtat possible « S'estan preparant les comissions i
juntes nomenades a l'efecte, i per no- rà publicat un segon cartell amb maticies particulars podem avençar que jor nombre de premis
Formen el Jurat Cuallflcador els hon'hi haurà per a tots els gustos.
— En la imposiblltat d'abar esmen- norables senyors En Joan Vallès i
tant les nombroses famílies amigues Püjals, president honorari: ¥ e r e i.Vi·
que van insml-lanl-M a la nostra vi- lom Morera, president efe-tiu. Rela per a romandre'hi el present estiu, mei Morlius. Claudi Ornar 1 Barrera.
ens plau fer constat «1 nostre desig Miquel Poal Aregall, Ramon Tòrr-;»
que a toies «Is »lgul grat el sojorn 1 Rossell i Joan Porta 1 Estany, vocals; Antoni Ollé l Bertran, secreestiuenc.
tari.
Totes les composicions (originals í
Inèdites), en un sobre 'los. han de
ser trameses al domloill del secretari
B A D A L O N A
(Cotoners. 6. entresol. Barcelon»).
Les festes dedicades u lu Mtire de abans del dia 9 d agost, en que serà
Déu del Carme van revestir enguany tancat el termini d'admissió.
extraordinària explendor.
Els autors que no es presentin a
Mereix consignar-se la professó que recollir el premi ells mateixos o amb
tingué lloc el passat diumenge la qual representació, es considerarà que hi
renuncien.
va sortir de l'església carmelitana.
Becorregué alguns carters, de la
Es ooncediran accèssits si el Jurat
ciutat 1 la Rambla enmig d una ger- ho creu convenient.
nació Immensa l devota. $
EI dia fB d'agost serà publicat el
Foren petidonistes don Carles de veredicte.
Pineda, ajudant de Marina, i cordonistes el regidor senyor Monells i
ei setiyor Valls (Qa^pxr). de la Junta de la Setmana Devota.
Santa
À entrada de fb<^ !• manifestació Jocs Florals de
religiosa al temple. «íeïM, aclamada en
aquest moment la Patrona dels maEulàlia de Vilapiscina
riners.

clal Numero 132. Monmrratina
VI Premi de l Ajuntameni. Nuírero 177. Senyorlal.
Vil Premi del marquès d'Alella.
>·.mcr'o ML Dos cantí.
XII1 Pr-m. del senyor Pisbe. Número 176. Jorn de festa.
I V «^cml d-.'', senyor.Caratacb, Numero 281 Fra Llorenç.
X Premi del senyor Iglesias Abelló. Número 157. O cant alat del
temps.
XI Premi del senyor Navé*:. Número 285 Cançó del port.
XII Pr^mi del doctor Puig i Corominas. Numero 8. L'oració deis màrtirs.
XIII Premi del senyor Manuel Santamaría. Número 57. Poemes de
pluja.
.
XIV P r * i l del Centre Moral Eulallenç. Número 181. Les oliveres.
• kV Premi del Centre Català d'Horta I Santa Eulàlia. NUmero 67. tsparam un angelet.
XVI Premi de la Societat L'Estrei
lla. Es divideix, entre la numero 9*
Visió J- juny. i la numero 119. £1
mandrós.
XVII Premi del Casal FamiUar.
Número 106. De la vella masia.
JiVTII Premi del Casino Auxiliar
Eulaltenc. NUmero W £1 penediment
del poeta pecador.
XIX Premi de Na Franciscà Holg
de Soler. Número 280. NuvíaL
XX Premi del senyor Roig 1 Ma»
Iloifré. Número 113. De la vida ruraL
XXI Premi del senyor Marquet.
Número 198. La meva joventut.
XXII Premi de la casa Planella l
Companyia. Número 181. Elogi deia
obrers.
XXIII Premi dels germans Santaló. Número 54. Les excel·lències del
viüre a Santa Eulàlia.
i XXIV Premi del senyor Pujades.
Número 128. Conte de la petita colleglala.
JÍXV Premi del «enyor Franch'.
Franch. Número' *) El-legla de Tibul.
. XXVI Premi del ^enyor Oliva i Serra Número 33. RtUles disperses dels
camins.
XXVU Premi del senyor VUarlno.
Número 228. Cançó d'estiu,
XXVIII Premi del senyor Romen<
Número 244. Penjoll de l'horta.
XXIX Premi del senyor Oliver. NUmero. 188. El retrobar les amigues.
XXX Premi del senyor Vali. Numero 192. Cançó trista.
XXXI . Premi del senyor Ferrer. Nú»
mero 40. L'esclat del primer amor
XXXII
Premi del senyor Santanfàiia- Número 101. L'ermità enamorat.
XXXIII Premi d'un amant de le»
Belles Lletres. Número 144. PrlmaVeral.
President. Lluís Míllet; vocals. Josep Granger, Alfons F. Burgas. Domènec Juncad^lla. Emili Graells Cas.
telis; secretari, Mekior Font.
Là festa tindrà lloc el dia 24, a le^
onze del mati de la diada de Sant
Jaume, a la Plaça Nacional. L'autor
que no hi assisteixi és senyal «me renuncia al premi.
•

VEREDICTE
Dels Mossos (TEsquadra
Els de la capital procediren a la
detenció ile Tomàs Marti Marimón.
de 23 anys. solter», peïcador d'ofici,
flll de Tarragona, i 'vel d'aquesta ciutat, sense domicili, per haver pres
un paquet d'on carretó. 1 en veure's
descobert el llançà, essent detingut.
£1 paquet contenia un aparell de
projecció fotçgràflca amb els accessoirls. valorat , en unes 75 pessetes,
que ilon Emili J. Ferrer, representant,
trametia a un comerciant. El detingut i ap^riil de referència, fou posat a dlspofiiciu del Jutjat.
— Els dc Cald«s d Estrach denun.
ciaren al Jutjar munlcival de Sant
Andreu de Llavaneres, dos veïns, per
haver-se insultat d'e paraula i obra.
promovent amb tal motiu un fort escàndol a la via pública. '

I Flor natural. Número 42. De quan
hauré una dolça amor.
Primer accèssit Número 144. Cant»
d'amor 1 de dolor.
Segon accèssit. Número 137. Cantlcel-les de l'amor fugaç.
U Englantlna d'or 1 argent. Numera 229. El Bisbe bataller.
Primer accésit Numero 64. Cançó
de l'arrogant pirata.
Segon ac-èssit Número 69. Instan.
tània.
UI Viola d'or. Número 171. Ei-legla de l'esperit.
Primer accèssit. Número 8$. La
Salve.
Segon acçèssit. Número 64. Lindex
del meu llibre.
Tèrter accèssit Numero 219. F.s'an
ces de la v i l a humil.
TV Premi del President d« la Mmcomuitat. Número 56. Vida m-va. líl
sonets.
V Premi de la Diputació Provin-

Colònies escolars de l'Associació del Sant Àngel
de la Guarda
La passada setmana es reuní la
Junta de la Reial Associació del Sant
Àngel da la Guarda, a casa de la
presidenta, donya Edlth de Llauradó
de Ferrer-Vldal.
Entre altres acords es prengueren
els següents que la Colònia que
de cinc anys a aquesta part sosté
l'esmentada entitat, constarà aquest
any de 163 noies, que sortiran cap a
Tiana el vinent dia 25 del present,
instal·lant-se al Convent de MM. Fianciscanes. que diverses seoyore» de
la Junta, en unió de. les rellgl^ee.
estan preparant per aque9l efecte;
que «1 dia 20. a les dotze del mati.
al claustre de la parroquial esglétrta
de Sarna Anna. mitjançant la presentació de la papereta d'admtasiò,
seran remeses a les nuïes estiuejania
els unllormee. calçat, barrets 1 equipatges. .
Ens prega, la senyora presidenta,
qOe a i venim que lotas bes .noies admeses a la Colònia Escolar del Sant
Abgel de la Guarda que no tinguin
encara tíckel per al VestlLunlfonne,
passin a recollir-lo a casa de la dita
senyora, Passeig de Gràcia, '.u,
abans del dia 2u del corrent.

P à g . 14. — Dimarts, IS de Juliol de

VIDA
Moviment dal Port t l dia 17
VMXFILS ENTRATS
Vapor anglès •Cüvar·, de NewcatSt1*, amD carbii.
Vapor t o m o liaHà «Principeíw
Mal^Idu., de Boenos Alre«. amb
rrega geneial i US passaigers.
Vapçi uàpanyol «.^mpunc^'. de La
Nouv«Ue. amb úoco^ buits.
üi-'leia espanyola «Comertio». de
• \ dpor espanyol ^MaiidaV U* Maiio,
Soni Feliu, atub cinwga ^enural.
una» càrrega gwivral 1 53 passaiger.".
Vapor francM -Emir», de -Newcast)e. tmiü carbó.
Vapor espanyol «Olesa., du Palamós.
in llast.
P«iJíbçt espanyol «PauHIa.. de Vinaroç. amb càrregu general.
Vapor noruec «Helnu, Uo Londres.
ainU càrrega general.
Vapor espanyol •'Cullera*, de Màlaga, amb càrrega general i 158 passatgers.
Vapor espanyol «Vlnarw», da Val£inda amb vi.
Vapor espanyol «Cabo Hlguer». de
Marsella, umb càrrega general i. 0
passatgers.
Vapor espanyol «Mont-Sant», de
València, ú» trànsit.
l.bgut espanyol «Maria Dolore*». de
Torrevella, amb melons.
Vapor espanyol «Rey Jaime I», de
Palma, amb carrega igwieraD 4 78
passatgers.
Vapor espanyol ^Canalejas», de Cet
te, amb trànsit.
Llagut espanyol «Joven AmaUa», de
Vlnaro?. amb garrotes.
W-Vr iiaüú «Rairaello·. de Propriano, amb carbó.
VSpOr noruec «Kong-Hlnge», de Llverpool, «mb carbó 1 càrrega general.
Vapor espanyol «Ahnafora·, de vinaroç 1 Castelló, omb càrrega general.
De Palma de Mallorca, I hldroavió
"Menotva·, amb (.orreepònd^ntla.
VAIXELLS OEiPATXAls
Vapor alemany «Alicanie', amb càrrega general 1 trànsit, cap a Marsella i üènova.
Vapor espanyol «Cullera., fle trànsit, cap a Cette.
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rega general, cap a València
Vapor espanyol «V. La Boda>. amb
càrrega general, cap a Melilla i escales.
Vapor espanyol «Comercio., amb
càrrega general, cap a Oandia i e«cale.s.
Vapor espanyol "Torde»^.. amb carrega general, cap a Les Palmes 1 escales.
Vapor correu Italià •Prln'ipcàsn
Mafalda.. amb càrrega general, cap
a Gènova
Vapor espanyol «ADgelita., amb el
jeu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol •Antoniu., de tràuslt, cap a Tarragona
VS90r espanyol «Amzonekoa·, de
trànsit, cap a València
Vapor espanyol .Mahón., amb càrrega general, cap a M i» .>.
Vapor espanyol 'Juliana., de '.rànsit. cap a València.
Vapor espanyol «Rey J^lme I>, amb
càrrega general, cap a Piima
Cap a Palma de Mallorca, bldroavló
.Menorca., amb correspondència.
Vapor noruec oHeim».

I

nah a Xova Orlean», ha tingut foc a
la bodega nOm. 3. El Vbc ba estat
extingit. L'aigua J el foc ban cau«at
avaries a la càrrega
Queenstown. 13 — El vtrpot anglès
•Appomattox.. en viatge de Tees a
Boston, que tenia varies a la màquina, ha fondèSat aquí eense novetat
i sense auxai
Saint Mlcbaeel. 13. — Ha arribat,
sense hèlix, el vapor anglès -Albanlaii.. eii viatge de Barbados a d y * .
Wasa, U. — E l vapor «Allie». d«
Llanelly. carregat de fusta, ba varat
al Far de Snipan Li han «»ial tramesos auxilis
Bahia Blanca, 13. — E l vapor anglès «Haatbslde., que rarà a set milles de Marltn García, n'ha sonit en
pular la nmrea.
Él vapor anglès «Byeway» segueix
encallat • la boia 81. "desprès de
Manin Garcia. Ha demanat auxilis.
Esmirna, H.
El vapor anglès
•Lord Harrington., ha surat avui àl
mati. desprès dè descarregar 1.100
tones. £1 vaixell ha entrat al port.
SI capità creu que no te avaries.

COMERCIAL
Superfosfat de calç mineral 18/20
per 100 d'Acid foafóric solnble, a 15
pessetes els 100 quilos, sense envàs.
Superfosfat de calç mineral 16/18
per 100 d'àcid fosfóric solnble, a 18
pessetes «Is 100 quilos, mlnimum deu
tones sense envàs.
Superfosfat de calç mineral 13/15
per 100 d'àcid fosfóric soluble, a 10
pessetes els 100 quilos, mlnimum deu
tones sense envàs.
.Sulfat d'amoníac 20 21 per 100 azot.
a 60 pessetes «Is lyu quilos.
Nitrat de sosa i:.,.i5 per 100 azot.
a 46 pessetes els IÜ0 qulloe.
Sulfat de potassa 90;9ï per 100,
equivalent a 49/50 per 100 de potassa
pura. a 50 pessetes ela 100 quilos.
Clorur de potassa 80/85 per 100,
equivalent a 50 5! per IOO de potassa pura, a 35 pessetes els 100 quilos.
Matèria orgànica còrnia natural
10/11 per 100 azot i 2<3 per 100 àcid
fosfóric, a 40 pessetes els W)ü quilos.
Nitroglna Sant Jordi 810 per 100
azot a 25 pessetes el sac de 70 quilos.
Farina fosfatada d'ossos par aliment de bestiar, a 50 pessetes els 50
quilos.
Sofre*

EXPOSICIÓ A GUAYAQUIL
La Cambra Oficial Espanyola de
Sofre en pols, a 14 pessetes el sac
Comerç de lEtfuadoí. doclUada a
Guayaquil, ha acordat celebrar una de 40 quilos.
Exposició d aittcles manufacturats
Sofre «Extra fl-, a 15 pessetes el
NOTES DEL LLOYO
espanyola, en celebracto^de l'anome- sac de 40 quilos.
I Padstow, 13, — El vaixell ^Livily-, nat «Dia de la Raça>, 12 d "octubre.
Sofre sublimat (flor), a 25 pessede Bldeícrd. en viatge de Barry a . Desitja aquesta institució fer quel- tes el sac de 50 quilos.
por;hleveii, amb càrrega -de maons, | com més que una tasca lírica per a
Sofre en terrós, a 32 pessetes el
ha naufragat a Stepper Polnt. No a" commemorar
sac de 100 quilos.
aqueixa
data,
l
per
ba Iwigui pèrdua de vides.
Sofre en canó, a 60 pessetes el >ao
això. ha ideat la celebració d'aquest
Queenstown, 12. — El vapor UUlès 1 acte que intíjnsifkiui l acció comer- de 100 quilos.
«Appomattox·, ea viatge de Mlddles-1 cial d'Espanya en aquell país 1 que
Sofre precipitat fglrs'. a 9 pessebroügh a Boston, torna a Queenst Avn sigui una demostració real 1 eíectiv-i. tes el sac de 40 quilos..
amb avaries a les màqulaes. Arribarà de ço que represienta en el concert
FRUITES I LLEGUMS DEL PAIS
demà, a la tarda.
de'.s paíeos productors dei món.
Dia 15 de jull»! de 1922.
Kingston, 12, — El vapor,nçrd-an.e
Tots el» palso» europeus 1 nordricà «Cananova., procedent de Jwya americans
(Informació de la casa Miquel Valls
inunden
aquells
territoris
York. ha varat a Green Island Li d'agents comissionlïíes. de mostrua1 Salvadó)
ban e€t3t tramesos auxilis.
ris. de catàlegs, de tot el que signifiAlls cap-pares. a 30 pessale» la dotValparaíso. IJ. — El \"apor «Ma.ae- qui propaganda comercial per als zena
de fores.
iten», de ia «Paciac Steam Naviga- seus productes: i els espanyols resiAmetlles
amb closca molla, a 170
tíon Company», procedent de Londres dents a l'Equador, volen també posar
i H a m , ha arribat amb fec a la car- llur esforç a demostrar la tasca de pessetes els 100 quilos; idem amb
closca forta, a 80 pessetes: idem Esbonera núm. 4. El íoc ha estat .extin- l'Espanya industrial.
perança de primera, a 400; idem-Magit, després d'inundada la bodeg^.
Per a major facilitat dels exposi- llorca escollida, a 390; idem propie£4 atribuït a combustió espontània.
El foc. Laigua 1 el fum han causat tors, la Cambra ha disposat que totes tari de primera sense trossos, a
moltes avaries a la càrrega 1 al vai- les mostres que slgiún trameses pels 360 pessetes.
fabricants 0 comerciants espanyo.s, es
Escaiola de Sevilla. • 58 pessetes
xell.
remetin a la Societat Hlspano-Ame- els 100 quilos.
Marsella, 13. >r El pailebot francès ricana d'Exportació, la qual té la seblanques; Amonqnillnes,
VAIXELLS SORTITS
«Avjaieur de Terlinee.. està cremant x-a residència en aquesta ciutat (car- a Mongetes
55 pessetes els 100 quilos: MallorVapor espanyol «Cabo SacratK·. al port. No duia càrrega. Ha estat vu- rer Nou de Sant Francesc, núm. 27). ca, a°80.
amb càrrega general, cap a BUbao ï rat. Probablement serà pèrdua total. en cas que no vulguin trametre's diMongetes de color de Castella, a 75
eícalí».
Nova Orleans, 13. — Kl vapor an- rectament a la Cambra. Lespressada pessetes
els 100 quilos.
Vajíor espanyol «A. Ccua*. umb càr- glès «Explorer, en viatge de Savan- Societat rebrà mostres per tot cl
Matafaluga en gra de Castella, a
present mes de juliol, i es farà càr- 195 pessetes els 100 quilos: ídem de
rec, sense cost par als comerciants i la Manxa, a 195.
indústria.3. de la tramesa de mostres
de Sevilla, a 56 pessetes els
C e n t r e C o t o n e r
de
B a r c e l o n a a la Cambra Espanyola de Comerç 100Veces
quilos.
de l'Equador, anant del compte d aArròs bomba fioret, a 114 ftessetes
questa entitat les responsabilitats inels 100 quilos; bomba número 12, a
«
IKFOBMACIÓ TBUtOBÍriCA
herents.
105: amonqulll núm. 10, a 68; amonTELEGRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
qulli número 5. a &6: amonquili nú
HORTALISSES 1 FRUITES
mero 2, a 65; selecte, a 72: farina
V
Dia 15 de juliol de 1922. d'arròs, a 50; glaçà, a 72.
••son
I
T·ro·r
|
Qcart
0"nr:tBunt
Tr-Tica
üverpool
t · l · y r & a i · t·IcKruBA Ivlegrama TABOA
(Informació Matutano)
Avellanes: negreta escollida, a 70
KVCt
antortor
Alia de primera, de 30 a 36 pesse- pessetes els 58 quilos; idem garbellates la dotzena de fores: ídem de se- des, a e£ idem «n gra de primera, a
13.53
00.00
00.00
Oieponiblv ,
13.65
oo.co
240 pessetes.
gona, de 18 a Si.
Futurs:
Cacauets: gra de l estranger. a 85
Cebes de Figueres, de 15 a 20 pesse13.13
00.00
'3.22
N.
Juliol. . .
13.10
tes els lOü quilos-, idem de València, pessetes els 100 quilos; tres grans de
12.67
00.00
52.76
12.69
Octubre. .
12.64
primera, a 114; dos grans roigs de
üe 12 a 15i
00,00
12.42
12.35
12.33
Qener . .
12.31
•
CO.00
Patatís del bufé. de 25 a 26 pesse- 100 a 105.
12.29
12.21
12.21
Març. . .
12.18
Coml,
a
195
pessetes e's W0 quilo».
00.00
tes
els
UB
quilos;
idem
de
boiado,
12.16
12.11
12.08
Maig. . .
00.00
Xufles garbellades. a~ 150 pessetes
30 a 35. #
Raim de València, de 6 a 8 pessete* els 100 quilos; idem colllter. a 130 pessetes.
els V) quiloe.
Cigrons: de Xereç, a 112 pessetes
Tacoa
Otirlmcnt Obrtioeat
Obrim est
Pèsol»
del
pals.
de
8
a
10
pesse[
TABOA tes els 10 quilos.
Jumel
Alexandria
•val
aval
antorior
els 100 quilos; idem Xereç número 1,
Mongetes tendres, de 3 a 6 oesse- a 100; idem Xereç número 2. a 90;
Mazagan, números 29-30. a 65; petes
els 10 qullo^r
Nov,
.
.
CO.00
18.85
on.oo
Futur»
tons número 4. a 60.- especials, a
Tomàlecs
-*ÍT}iai3,
de
2
a
3
pesGener.
.
00,00
»
I8.9i>
00.00
85 pessetes.
setes
els
10
.quilos.
»
Peres del país.- de 4 a 6 pessetes ' Llentilles del pals. a 105 Ptes. el»
100 quilos.
c-":s 10 quúos.
Moresc del Plata, a 31 pessetes «Is
T a a M aaurier
Obrimont aval • • g v n tílograma TABOA
Préssecs,
de
5
al
0
pessetes
eis
100
I
MovaYork
100 quilos.
quilos.
Nous escollides, a 160 pessetes els
Cola dé València, de 4 a 6 pessetes
2^5
oaoo
DUponifale,
00.00
00.00
100 quilos.
la dotzena.
Futurs:
Panses de Màlaga, de 18 a 88 p*»Anverginies,. de 4 a 8 pessetes el
00.00
Juliol. .
2-2.33
00.00
setes la caixa de 10 quilo»
centenar.
22,35
00.00
Octubre,
22.46
22.26
Pinyons de Castella, a 450 pesseLlimones, de 4 a 8 pessetes el cen00.00
22.30
22,23
22.10
Desembre
tes els 100 quilos.
tenar.
00.00
22.00
21 .Kl
21,90
Gener .
Tramusos, a 33 pessetes els 100 qui
CC.00
21.80
Enslams, de 0'50 a 0 60 pessetes la
21.74
Març. .
21.80
los.
dotzena.
,
Escaroles, de O'SO a 075 pessetes la
MERCAT DE FIGUERES
dotzena
Figueres 13 de juliol de 1928.
Plàtans, d* l'29 a 1-75 pe9$ete« la
Taaoa aatariM
Obrlmeat aVMl Bagoa l·lèffraai» TABOA
Qrdl,
de 17'50 adS^S pessetes l'becNova Orleans
dotzena.
Melons de València, de 15 a 13 pe* lòlitre.
Disponible. , .
22.50
00.00
setes la doizena,
Civada, de IS'SO a 13'7ó pessetes
Futurs:
l'hectòlitre.
00.00
Joltol
22.27
.ADOBS
Moresc, de 23'75 a 25 pessetes l'hec00.00
Octubre, . . .
21-92
tòlitre.
Dia
15
de
juliol
de
1922.
1
Desembre . . .
21.74
00.00
Mongetes. Ue 63'5ü a 8375 pessetes
Gener . . . .
21.54
00.00
rinformacló de la casa J. Espinàs, l'hectòlitre.
Març
21.34
00.00
tíe Barceloua)
Faves, de 2125 a 25 pessews l'hecSuperfosíat d'os de mig a 1 per tòlitre.
100 azot i 18/ÍO d'àcid losfórlc, a 16
Favons. de 2e'25 a 2875 petóetes
Barcelona, 17 dtjaliol d» Í922, pessetes els 100 quilos, a la fàbrica ïbectolitm.
Accidents

marítims

Veces, de 30 a SfSS passàtes i-^
tòlitre^ L
Patates, de 25 a 30 pessetes «l „,„,
U mèlric.
—
Alls, de T50 a l'TS pessetes ti
Cebes, de 9 80 a 110 pessetees C1V;1 a 3S pessetes el quinà.
Userda, de 5'5« s « pesseiequintà
Civada granada, de 4'85 a 4^; r,
seies el quintà.
Palla, de 3"a a 3 75 pesseta
quinta
D'Us, de 161'30 a I69'4u pesWj
l'hectòlitre. '
'·
Avüaui. — Gallines, de W a 22 aM
setes el parell; pollastres, de 9 ^ t
pessetes el parell; conllli, de 7 a
pessetes el parell; ànecs, de 9 j
pessetes el parell; oques, de 8 i
pessetes una; ous. de 2'35 a 2,&j
seies la dotzena; 30 dotzenes d •ou,
de 73'5 0a 75 pessetea.
Fruites. — Mercat assortit, pj,
cares.
Verdures 1 hortalisses. — Abndp
però mes aviat cares.
Planter. — Bona oferta i preu;:
gulars.
Força concurrència a trte» ^5 ^
clons.
MERCAT 1 FIRA DE LES BORffi
BLANQUES
(Preus del» articles següènts ^
han regit al ruercat de Les Borj,
Blanques el dia 15 de' Juliol:
Blat blanc, a 25 pessetes la quan,
ra de quatre dobleí; blat roig des
cà, a 26.
Ordí. de 12 a 13 pessetes IQ q:.,-.
ra de quatre dobles.
Civada, a 11 pessetes la'quarura;
quatre dobles.
Panfs, do 19 a S(! pessetes la qjii
tera de quatre dobles.
Faves, de 19 3 20 pessetes la (patera de quatre dobles
Fesols, a 50 pessetes la quanerk;
quatre dobles.
Llavor d'alfals, a 25 pessetes eisi
quilos
Patàles. a S'ò") pessetes els
ió?.. .
Alfals, a 6 pessetes els 4») quwi
Palla, de 275 a 3 peaséies «
quilos.
Fulla d'olivera, a 4 pessetes ii
40 qnllos.
Garrofes, a 8 pessetes els 40 ijtiüci
Aviram. — Gallines, de 6 a lOpssetes una; gajïs, de «"50 a 6 pcatí
un; conills, de S Dí) a 5'50 pessttíií
ous, a 2'75 pessetes 1U dotzena
Olis d'olives. — Frultat exira, i
38 a 39 rals el quarlà de TOW quiis
fi. de 34 a 36; corrent bo: de 28 a 31
Olis de pinyola — De 86 a í7 i'^i
ros la carga de 115 quilos; verd, de3
a 23.
r MERCAT DE TÀRREGA
Tàrrega. 17 de juliol dí lS
Blats blancs, a 44 pessetes ï.ij*
quilos ;idem roig de força, a &
Ordi. a 27 pessetes els WO ü t *
•Moresc. a 32 pessetes els w &
bs
Favons. a 47 pessetes els 1* í-1'
los.
x
, .,
Alfa's, de 11 a ^2 pessetes «U 5»
quilos.
Vins del país, de 30 a 35
els 100 litres; Ídem d"Aragó, deO'
52 pessetes.
Alcohol, de 340 a 265 pessete» tí
100 litres.
^.j
.MUteles. de 88 a 95 pessetes els-'
100 litres.
Anissats, de 140 a 325 pessetes"
luü liiras.
Oli de primera, a 9'50 pessetei 1
quartà.
Ous, a 2'5ü pessetes la dotzena.

B a n c de Cataluoja
Barcelona
Central. Rambla d'EatudM
Agèndep; N.0 1: Creu Coberta, i
N.02:Saut Andreu, 1«
%
N/iSalmerón.!'Valors

-

Canvi

Cupons
-

-

6|rs

Banca

Apartat de Correus: 363
Direcció telegràfica:
C A T A L O N I A B A N K

CM

VEtJ

D E

ceiitzaoió úníai M O·l·i·cl d'Agent» de Canvi i
mes: Es Fa de
i Plllphies a 185.
164M0. Alacants de 6370 a 63-95, Andilusos a 51'30,'
j Colonials • 64*25. i Docs a 18'55,
• M p i a l I ne I n t ^ r i U sacarà
«I Butlletí Oflciai
B«rce!oiii Trection and U & t Pover 7 \ , «1921» • 19875.
BarctlOM Tractiou and Llrtt Power 7 e|0, * a IOS'00.
BÏrrtlonesa de Nsvegaclf 6'I,,. tTI-OO.
OWtoKwniEspwiyolaColoiiitzacifl e0!,. • aQS'CO.
^ ^ n c a J i l Cinca 60U. • SS'ÜO.
S S , , Molins BaKos 6 V · ^ · a a ,
Iceri Sani Marti 7 "i,, • a 97'50.
MÍnes de Potassa «Sdria» 7 «i,, • t 101 m
TrasaUantica 6 V ««ova». a 10175.
Teneria Moderna 7 X , * * 98'00.
Treior v. 5 •/r « n e r 192*. BIM 60
• 71 03
> BagoTla
Bonos 8.» >
m'fa
iria
»
»
febrer » A103 15 B Almansa
• 72-S0
rrodu. Farem U.
^ »
>
»
» BWMB
• a i m a n a a · l . 80-75
M
SB
S ^ U a ^ T . ^ ^
S3 80 a de Emic sn, • 79'35
>
» noad. • *8-33
Hisp. Amer. a-a
MW A J u n t a m e n u i Dipntaciona
• fiant Joao. • 68-15
»
»
Bono»
«•so
• 79 M
t 19 MaUCIpi 1888
• Alaaau».
Varlaa
isa • • •
76-7S
74 59
»
Oacaa
r.
en
18M
76 75
tnMuamioaïu^
«3-00
aiacatt l . ' hipot 56 0)
>
1*06
77M
Canal Orgaiu "
«1-10
• 8S 50
XBC.
>
tM8 ^. n-so
T.Plllpinaa M08
•
88-28
tfm
rr-r»
Aaiana
11,
St·.s·a·
• sr-50
•
im *•
67-25
&
* 102-25
•
ix» £ 77 50
89 7»
{Ornant
il'bbr«L
n·B
tMJ D. tb-oo
• 72-00
PntOTiíwa.
»
r.
nu a.
- 50 53
Oart>,;u» Berjs.
• Pranea 188* 80-25
• 78'25
itat
iuntat
•
46
25
I»u C
k-llexanUBorai
• 831
•
>
1811 47-50
• 73 00
OonaLi«Í*al8,/« 97'50
• Dlraotea
«•30
1M1 1 72 S8
45-83
Cooii.
iPatta»/,
•
87 aA
'
78
03
Orsnae
A.
B.
C,
88 25
3|·2S
1818
Ast. Cardona 8% • 80-00
8 Ql EL prior. • 57-00
68-20
1111 S. 7515
G.Ra^aJUn
«•[,
81-00
7S·2S
-çac.
I
Portugal
63-35
33 93
1918 B. 76 50
Mecànica Vallul·rai·í. • 83 30
oi aoirona.
69 30
• 64-03
•
1919 B. • 78-35
A.PornB
Andalutia
' «'«
»
•
f.·iilp.·
£930
• 86-03
•asanas u^n
94(31
àodalnsus. i . ' s'. 50-25
•
uot
f. TOOO
Acciona
Banoa
•
87
00
•
a 1, • 5103
•
mi
• a s . 86-15
84 25
kvx. fsC »oa»aiB ' 95-25
Bancsaroeiona, n u . • «>«
{ O M * ««forma
as-ia
• J17·03
79-86
«
a
t
l
r
a
n
T
i
e
»
* ' ' , 77-50
K E c a-Bwnra.
Dipiiladú
a.
&
78
75
• troo
B.
Banc de Tarrasaa,
»
• «T. • 93 50
»>
O. 88 00
• 1NM
Crtdm Dooiu,
C
• 7875
Tran». Su Andr«c • 73 00
& 85 »
'S
Mancomunitat <j.
BancUüp. Colonial • SHB
• H2·2«
rH4iaatrl*.8 7,
t. 85-20
>
19t9 77 50
85-65
F..U.Gal·l.
«
•/.
Varlaa
•
72
00
o.v a. 87 00
F.-C. ciiaianaSoi» 95-25
Caixa crÉiU Cou. 7100
F.-C Nord pies.
8ÏÍJ-00
Obligacions
Aig»», Q u i Sieotrlottst
> Alacant ptaa. 319-75
' 70-60
86-00
r o t i s * aaro IMS. -88 78
>
Andalmoa,
51'30
E.·K·OV 1900,
«S-ÓO
JI. - as oa
» ,
» Mot • a-m
Ha.i.· BapBnxoia.
• 150-90
B 18M,
7908
fi- «e-w
» ds Meitua,
' too'M
» a. Arau i.ord. • « t ' M
»
1918,
83-50
r. • ÍS M
»
•
prer,
•
«'08
fonasSe»!!!».
•
92·28
.
194
• 88-00
;lt »*/.*- 95-80
C HHp. A. Biact. » A " IM 58
Poxuiida uuis'. - 95'aa
•
8 . i " • 93-25
*
*. ^ * .
B· * HS-M
b. mm
aigaai sarna - 61" * 79-63
F e r r o c a r r i l ! I teamvlM
Bspaoya Industrial 120-30
C 85-80
CWUanaaaa & 6^-75
aord B·y.·i.·j. 60'25
SeaaialTaiatonk
* 85-so
D. ' 95 7S
OauiaoeOaa K
E9'2i
•
» J's.
58 28
raatnsatarTalàroni 78*35
K. • 84-50
» • B a n , • 84-53
Pamplona
atc
sr
ts
K «SS-M
MaUorgntaa. .
lüu-oo
Katraagaraa
o n U « U t . n a c 61-35
LrT. 5 */« juliol IWi A 10e »5 W
Inergia Bltct. o°u E4-50
bip.
58-75
>
> H 000 00 aitiiri·s.a*
»
-i_ se-oo
Banc E. Rio Hata. • 223 00
>
UMda
Raua
61-50
geïujr
A 000 00
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí Oficlan
Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotització. Deixem constatat l'iíUiïn canvi per a guia del llegidor.
BtftuoMt F r e s c a , 54'tO; Boiaaoa, m'UB; bolgnaa, 31 EC; lUorva, aS-eS; llzaa, iV35; dolara, ti'46; mana, I '50
ü'04.
|arr«RA sessiu. — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les dnc de la tarda, • fi de mes: E s fa
rds a 84·50. i Alacanta a W95.
DiterSnal·» de las operacions ? terme
i la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, es ptna 0*10 de N'ords i O'l5 d'Atacants.
: la del matí. a la de les cinc de la tarda d'avui, es puja ü'3ü de Nords, i 0*25 d'Alacants.
MMJU

t
s
I

Píg.

C A T A L U S M

S

Josep M.a Noguera
Agant da Canvi i Borsa
Valors. Divisos, P r í s t e s c amb garantia de valors. Bones Hipoteques.
— Casp. is, íígon. — De nou 3 deu l
de set a vuit. — Telèfon S. P. 4S7.
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( T R E N C A D U R E S ) ^ O T I S 1 .
cU que l'enemic me." irran del trencat ea l'úa d'un mal braguer
que o« II contii deifiiuamenc l'hèrnia oblieant-lo a portar una
vida malaltissa quo ei converteix en rouatxnt amenjivs contra
•aexistència. L'itupecUllita Senyor Vlvasputa alabant de
lulaeN i roncat» son privilegiat «Bra^uer nadioal» qnocom
bat amb grau èxit um molesto.«a malaliln. El trencat i|ue usa
r primera vecada el dit aparell experimenta una sennaclóde
naMar 1 oomodltat immensa, ubienlut l.i cunienciú de sa hèrnia tan perfeccament, que el Ulnra iotantiuiameui de tot
M r l l l . tonificant-li a U vecada lea pari; benüadea 6a* a llur
oefiudiTn enraciO. mètode qne lubstltneix amb indUcnllblo
sventateea la porlllosa operacld.
THEHCATB: Abans d'operar-voa nl comprar bragnoradeIectuo*os qne ponen en perill voatra apreciada salut, veniu a
consultar-nos. perquè nostra casa na pot oferir consuiIs da3u
anys d-experimentaelú cn el tractament de tota classe d hèrnies: M la millor garantia que podou desitjar. Despatx: da
SalÜdeSae.
·~~^-.
Khlí dinuiences 1 dies featius: de 9 a IB

K

T E L È F O N

T

T7 T

t T t r m V T

Balboa, lletra F , B a r c e l t . ' - T e l . A . 1895.
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras, 236. —
Tel
238 S
Poble S e c , Campo Sagrado, núm. 24.
T e l . 3400 A .
Sans, Canonge Pibernat, 10 - T e l . 104 H
Gràcia i Sant Gervasi, M e n é n d e z Pelayo, núm. 133. — T e l . 757 G .

públic pot

>
»
>
>

Austríacs, 0*03
Molandesoa, 2'35
Russos, 0*00
Grecs, OO'OO
Suecs, 1*50
Notuegs, 0*95
Dinamarca, VQO
Romania, 4*25
Turquia, OO'OO
Eatats-Uníla, #37
Canadà, 5'ÜO
Argentins, 2*25
Uruguais, 5*00
Xilens, 0*65
Brasilers, 0*65
Bolivians. 1*35
Peruà na. 19"25
Paraguaià, CIO
Venezuela, 00*00
Japonesos, 2'80
Algerins, 53*00
BgtpCa, 28M0
Fiíipinea. 2*70

BancaTusquets,S.A.

WMOTiiiimttMmmiíwiMaw^
C

»

1922

Canvia faollitala per la Banoa Mar.
sans, 8. A.
Barcelona IS de juliol de 1922.
4 per 100 interior, comptat
69*50
»
fi ne»
59-65
»
fi pròxim.... CO'OO
Amortitzable 5 per 100 (1920;.. 96*00
Banc d'Espanya
550*50
Arrendatàna'de Tabacs
OOO'OO
Stat. Gral. Sucr/'OblIgacions QO'OO
*
»
» Ac. preferides 66'50
' »
»
»
» ordinàries 34*60
DE D i v i a t i a X E C HO o a
Francs
54*60 CANVU
r r r z A T B OPIOIALMENT PACILL
Lliures
28'60
TA78 PEL BANC DE CATALUNYA
Banc Espanyol Rio PUt»
226 00
0'49 ptes. escut.
Cèdules Hipotecàries
100'25 Portugal
Argentina
2*29 > peso.
2*49 »
florí.
Holanda
1*665 > corona
Suècia
»R«MI DE L'OM
m a
»
Noruega
( Praiia da eampr» )
16*00 alOOcoroo
Txecoeslovèquia
0*17 » 100 marc»
Polònia
0*00 » 100 leis.
Alfons
121 *50 per cent Romania
0*00 » 100 coron.
Isabel
Hongria
121*50 » >
Unces I mitges uncee
Barcelona, 11 de juliol de 1922
lao'so » »
Quart d'unca
lavco > >
l|16d'unca
B o r s a d e
P a v i a
121'50 » >
Francs
191 2ó > •
Dòlars
6'25 » »
Lliures
«•es » »
000*00
4 per 100 Interior Espanyol
Barcelona, IS de juliol de 1922 4 9 100 Exterior
OOO'OO
>
5&5'00
Accions Nord d'Espanya
fcS'OO
»
Alacant
OOO'OO
»
Andalusos
OANVIB DE L'ESTRANOtR
OOO'OO
Facilitats par la case a o t E R 1 TO- Renda russa 5 per 100
(OO'OC
»
J
4
1(2
per
100
RRA GERMANS, Rambla dels Est»
OOOO
'O
Brasil
4
per
100
dis. 13. 1 Bonsuccès. 1.
000*00
Banc Espanyol Rio Plata
57 "85
PREUS DE COMPRA:
Renda francesa 3 per 100
1.375
Biflletr Francesos, 54'50
Accions Rio Tinto
»
Anglesos, 28'50
>
Itaïïans, 2975
>
Belgues, 51*00
a
S u ï s s o s , 12375
CAHVI — VALORS - CUPONS
»
Portuguesos 0'40
R a m ò l a del Centre, niitnero 9
»
Alemanys, 130

'nio d'Empresaris de Pompes Fúnebres, S. A.
[Plaça de Santa Anna, 24, l.er

t y . V * Ditti·tta, 18 de jaliol de

utilitzar també els

telèfons de les

2480 A.
o

^ Qrv

Districte IX
»
»
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X

A

S U C U R S A L S

Sant Andreu, carrer Sant Andreu, número 20f. — T e l . 264 S . M .
Horta, Major, V7. — T e l . 99 S . M .
Sant Martí, Montanya, 37. — T e l è fon 234 S . M.
Hospital Clínic. — T e l . 332 G .
Sarrià, Reina Elisenda, 8. — T e l è fon 107 H .

Ramila Centre. 12 iiraL. m

«YIYES» (tocant Liceu)

T e n è n c i e s d'Alcaldia i quarterets de la Guàrdia Municipal

CADENES PER A CAMIONS
jerveis de la Companyia T r a s a t l à n t i c a T o r e l l ó - H o t e l B o s c h
LÍNIES A ANUL·LES, Mi-:.XIC, KOVA YORK 1 COSTAFIBME
EI vaporMONTSERRAT
|lr» el a de Jnllol de Barcelona, el S8 de València, el S8 de Màlsea l e l 30 deCàdixcapa
f» lork. Havana 1 Veracruz.
El vapor
ALFONSO X I I I
l'ií 4J1 j e j»11''1 de Blibao. el 19 do Santander, al SO d« Gijón 1 el ï l da Cornfla c»P a
J***' » eracrur. Admet càrrega I paatatce per a (oaufinne I facífic amb traatx/rd a Havana.
EI vapor
BUENOS AIRES
al'!4, 'Ld'a 10 de Jnllol de Barcelona, el I I de València, cl 13 de Milae» l e l 15 daCidla
I s . w P a t a o a , Santa Ctoi de'i'eoerlf*. (íanta Cruí deia Palma. Puerto Kleo, Bartam.y»
I, SabanllU, Curaçao, Puerto Cabello 1 La Guajra. SàJmct cirtesa 1 paaMiae amb traaI11 cap a Vermcroz.
U N I A DB BCENOS AIRES
El vapor
REINA VICTORIA EUGÈNIA
I * * al dia4 de Jnllol de Barcelona. elSdeMilaga l e l 7do Cidla c a p » SaBU Crex daTeI"» "ontBTldeo 1 Bnenos Aire».
L1MIA DE FIUPINES
El rapar
ISLA DE PANAV
'•1 Sdo jnllol d* Càíli I el ï do Barcelona cap a Port-Said. Colombo. SIngaporo 1 Maall».
LIKIA DE FEBKAKDO PÓO
El Tapo''
CATALURA
et dia 7 de jnllol doBartelona amb escales a València l Alacant. I el 12 de Cidlxcapa
' j Pií4, S ' a u " n · do Tenerife. Sac la Cruidu La Palma. Jerne» escala* lataimedlas I f er„. . * ai4aaals indicats serveis. la Companyia Trasatlàntica té establerts els especialídott
E.fJ*! Mediterrani a Kova Yorfe I ports del Cantàbric a Kova Sort I ía Ltnla de Barcelvn»
•"Winaa, Ua aonidea dels quals nu son fizaa i sannoclaian oponunameni a cada rlaigo.
lc. « S 0 ^ "P*"-» ad»*tec càrrera «d les «oDdtcioa* mi* tivoraWa», 1 oaiaatgarsal» quali
I r · P n j U dóna all(j«laOwit 1 tracte * 0 « r s i , com ha acra^ltatenwn dliatattervei. Tutsuli
t a n » TAlecrnOa «aaNfilA

O'IIH HOU A C E R E S P E C I A L
Enorme durabllitat.
Arriba al doble d'aitrea

Especial per a estineig p " ,a 5eva «grad·ble temperatura. Espaioses habitacions. Cuina selecta

J o a n F r e y , Ronda Sant Pere, 2 5 - B a r c e l o n a

C
LES

MALALTIES

ENCOMANADICES
rtNCK BA

DOBLI

PERILL

BB U.UK

FÍCÍL COKTAOI

O

P I E S
a màquina
Circulars, Sobres.
Preus sense competència. Demaneu el follet
explicatiu de tots els
altres serveis de la casa
EMPRESA I D E A L
DTVFOBMACIÓ
Rbla. Flors, 16, baixos

R E N T A R no is D E S I N F E C T A R
A l'aigua de restar-se les mans, t i r e u hi un raig de FENOL COMELERÀM
(ptrfumat), gran desinfectant, sense
ésser corrossiu n i verinós, i quedareu
lliurats d'eacemenau-sc n i tifus, td
vtroía, oi íubtrculosis, n i pippt, etc.

V e n t i l a d a
des de 3» ptes. LA.MPAKE3
PHILIPS, preus ds fàbrica.
Kxistèuclwi en tots els t!pn«.
MAGATZEM DE MATEKIaL
K I . W r R I C . carrer de ORA\ ISA. mim, 8.
C o m a n d e s

OIMAWIU LO km p a n t a c i t s i c x M n u s D'aspEcÍPtca
DIPOSITARIS : J. URIACH Y

C

Bruch,

49.

A p r e n e n t
llibreria falta
13, T O N T A N E L L A ,

Pàg. i.

CA'

Dimarts, ï 8 de jüííòl de IÇS

VüCT D E

6 R A N S

C'A'TWrüNY^

M A G A T Z E M S

E L AGUILÀ
Plaça

Reial,

18

B A B C I L O I A

Telèfon

2014-A

^

S U C U R S A L S : Madrid, Alacant, Almeria, Bilbao, Càdiz, Cartagena.
Gijón, Granada, Màlaga, Palma de Mallorca, Santander,
Sevilla, Valencià, Valladolid, Saragossa

MUJfDOS vlonesos. ilenrer» 1 tólidi.
•de pte". !!« a IW. ^^e«oIl< r·maDy·
El mateix model per a camaroc
de pies- 133 a 186. segons tvbuaj».

tmrOOfl vlmMo*, enra fort».
de P t t í 160 a ISü, ievolu nin»ori

BARRETS p»llac«ntó n;
otí c\.^m
saperion 1 mudols de «ran novetat, de pto;. 5 b .*|

GORRES mariner. Jlvorsos models, en drU blaoe
rentables,
* ptos iTt

12

on.KTIE model «Bulldug». estol; dc tafilet,
a ptes. &
SABONS, brotseí, unes, snavitzador» 1 t o u classe
d utensilis propis per afultar.

LÉGGISS d^ 1»
qattn. clat«ü extra, motllujats an
Degra 1 color,
010
a ptes. 36-

CAIXES de poll folrada da tela, amb carter» • la
upa, cantuucru*! de ctiUo fort, panys de ressort,
artlclo de tina contttuoclò. dc C0 a 75 centímetres de
iuneitud,
de ptes. G0 a 70, segons ta&aors

ASTPOLLES «TMmos*, de mig, cras
íinart» 1 un litre,
depiea T a S5,

GORRA plqné blwe- rentable sran assortit p, 5J

Boas, Camiseria,
Gèneres de punt,
Corbateria, Guanteria, Sabateria,
Paraigües, Bastons
i Ombrel les.

Robes confeccionades per a senyor,
senyora, nen
i nena.
PEííJA-ROBES a» ferro nlqualat, molt pràctics,
• ptes. (no.

P r e n fix -

PORTA-M A N TF.S, diversos modela, ds ptes- 4 a S-

LA

MILLOR

L A
Usant

D e m a n e u e l C a t à l e g general - V e n d e s a l comptat

TINTURA PROGRESSIVA

F L O R

D E O R O tlT

aquesta privilegiada aigua
may t i n d r e u oabells biaachs o i sereu

E l
é s

T.O

e a b e l l

a b u n d a n t

e l m i l l o p

y

salves

h a r m ó s

a t r a c t i u d e l a

d o n a

HA O w r k
la millor de totat 1M tia t a n t perei eabeU y 1» barba; no Uea"!
• • ^ « a X? M.XJÍ· U t 9 X J n * «alU nl embrnU le roba.
T ,5» I T I A W H A O - W A Aqnaata tintura no conté nitrat 4* pUU. 7 t b m Sa «1 eabell M
T T I o V

w
< — ^ J ^
k AqnwU Untun i ' o n aenae neesutut de eap prepandé, al Ua M l i
J L i S JT l O P Q O \ J J ? Q e'ba de rantar d eabeU, nl abenj nl deipréi d*l'apUceeié, «pUcaBtM ab na petit reepaü, com ai foe bandollna.
T n
¥ 7 1A l » H A O i a A
Deant iquerta elgus'i cura la eaipa, •'eTiU U «alfaéé é r i eaball.
*-c·
^ * v 7 ^ * M r \ M M fuiTiea, •'aamanu y'a perfuma.
T . m I T I A l » H A A u » A * Maiea. •Igorie» les arrels del eabell y evita totee §m màMtím.
* t f r
U . O
P«, ,1x6 «'usa també com • higiènica.
T o
1 A l » H A O V A M u e r r a l color primIUu del eabeU, ja signi aegre o t t t U n j , «1 ea*
« t »
iord,p4n d , m é t e n í , B y f epUcacioM.
^
T n I T I A I · H A O l ^ A Ma**u Untun delzal caboU Ua bormoa, gne ae ée poMible dla- * ^ a a - C L·tJL·' t a «
U «ngino 4^ naluraL t i la seva aplicació g fa bé.
_
_j_
La aplicació d'aqueata tintura éa U n fàcil y còmode, que na hom
1 v51
1 0 3 ? Q . O U P O mateix pol ierseho, per le quo, al'a vol, la persona méa Intima Igaora l arUficl.

_
A
--k , Ab l'aa d'aqneaU al^ua't curen y evilèn lea plaques, para ta ealI . n J p J L t j P C a O w F O 8ud' d e l cabell y ozeiul aeu creixement, y com oi eabeU adoml•mmn*
reïx neu vigor, m a y M r é u aalToa.
«aa «eaUgU

L«

Assortit en NECESSAlRESpera rlatir». Kiitmi

F I o f d e O r o Í S T ^ ^ i ^ ;
F l O F d l © O r O * ^ · *eabell
° , < í yt l B
not uU
! , ,mala
< n « · ·olor, dau

«asroa eom ai fóa Inadatta*.
1^ a percenea do temperamont berpòtleb deuaa proelaamant naar aqoaau aigua, tl ae volen perjndlrsran tenir el eap aà y net ab ana toia aplleadó cada vuit dlagi y al a U vagada doalv
ea> la ae T t « a l u t , y logra

el ojov é q u e

Servus
l i m j i i a

e l

c a l z a d o
tnejor

otrA

q u ^ ninouna
composiciòn

ioCur^al

en

BAOAlONA

EOB l e n y í r el Pèl tasala lo quo d i u ol prea pocta ona acompanya a U ampolla.
I ) J venda: prtnctpala porfuinerlea y drogueHaa d'Sananya.

Catarro

delS

noiS

L ' A n t i ^ t a r r a l BOKBON L I is veritable específic acra
«Itat per a curar en pocs dius
Coquelnobe, Bronquitis de
t o u mena de ton de les criatures, s
i r ^ A c i f c - Fnnnicla Oe lantor. Carders, « ; Doctor Ani p t l S l l S . ,)„.„ j j . Vll|í(.mat, Kambla da les Fiora.

F à b r í c a de F,ors> C o r o n e s i R a n t s s
Tot al qne'aaoaaailta par a rar-loa

Lloguers

L a P u d a de Banyoles

Vendes

A n t l j i Casa T. OOSTA8. ralla, 19 1 16, pral.

D

B A N Y S D E LÈS, m

U m , prop dé LliCllOIl

Aigiieç sulfuroses, especials per a les vies r e s p i r a t ò ries i urinàrieb, banys, dutxes per a reumatismes i mals
de la poll.
H O T E L en el mateix establiment a l preu de 9 pessetes c a í a dia.

Balneari d'Aigües sulfhídriques, sulfhidratades-sòdiques, silicatades i radioactives, qnasdn les d Europa,
que contenen més silice coloïdal i silicat-sòdic, t é una
temporada oficial que c o m e n ç a el I ; w de maig i acaba
ca 31 d'octubre.

P i a n n c dellocner dev»X lauOS ris preus. Brodi
n.* 78. entresol. C B1EOU

FORÚ&RAFS, DISCOS
Venda, canvi i lloguer
N·EW-PHOSO. Ample. 57

—
, com en pocs í · · · j / f jJ^fensií
la blancor dels meus cabeUs amb l'acreditat ' 1 . ^
K H D M B K I . t . K S A a b a s ç üc DOgueta. «r-j laf qa»
l'usea lü també i rebran el teu c a b e l l ' ^ J j !
abans tenien? Venda en perfumerw»

