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- TelèfoB 184

ITnderwood
Campió durant
17 anys consecutius
C. M. Guilem Trúniger, S. A. Balmes,7-Barcelona
LA FILOSOFIA
Banca Marsansi S. Aa
Aprofiteu
les nostres ocasions
Etamin-Voile
colors garantits
a 1*25 ptes. metre.

IÓ - C a r m e - l O

vetlla de batii Jaume, donant-hi tot dia 15 del vinent mes d'agost, entre
l'atractíu acostumat.
altres regates, les dels Campionats
Aviat hotn pub'.icarà «1 programa d'Espanya en sklffs, outrlggers a dos,
de la festa, . està portant a terme quatre l vuit remers 1 timoner, amb
elí preparatiu» la comissió nome- un trajecte de 2.000 metres en Unia
recta, l'ante-pro^rama de tan Impornada.
tants, i significants regales es donarà
Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
a conèixer oportanament.
B u i b U de Cauaietes. 2-4
VILANOVA L ni6.6
JOIES
B A & O E I . O H A
El Centre Autonomista de Depen Aqueeta eetmana han ingrasat a dents del Comerç i de la Indústria
la Caixa d'Estalvis de Barcelona pes- convoca a tots els seus associats a
A p a r t a t de Oorrene B ú m . 1,
setes 929.893 procedents de 5.121 im- la Junta general extraordinària que
DireccW Wegràfica:
pooiAi oa AUCU, n.u
posicions, essent 383 el nombre dese celebrarà avui, a les deu del vesi, 4530 A.
nous imponents.
, .
Telèfons mimeros . . .,4531 A.
pre, per a discutir i aprovar la modiMA&aASSBAKK
ï
f4532 A.
S'han satisfet per 1.672 reintegres ficació de l'article 15 dels seus Esta65e.
S34'S5 pessetes, i per a la compra luts afid'adaptar lo a la constitució
SUCURSAL A MADRID
de valors per compte de 15 impo- de la Secció P. de Cooperativleme.
nentii 36.030 pessetes -QO J
Avinguda del Conde de Penal ver, núm. 18
Total. 1.687 reintegres 1 6SB,W 35 Demà, diloug, ajes cinc de la tarda,
pessetes
tindrà lloc a la Universitat Industrial
•là Inauguració de la VIU Exposició
general Escolar organluarta pel ConCròtillrà J.UQre«a. R. Flote.* , aell «ie Pedagogia de la Mancomunitat
de Catalunya.
Quedeu convidats especialment a
-Sangrà ï f ^ t Lavabos ! aquest acte ele presidents i directors
de les entitats conourents.
•.
Observatori M e t e o r o l ò g l o d* l a
«n les drttw-JW d'on camp ds Xut C a i v a r s i t a t de Barcelona.—Dia 18 A primera hora de la tarda es desIbo!, si se ns permetés .uiar-k. en de-de jul;ol de 1922.
bocà el cavall que tirava un carro Amb gran lluïment vénen celebrantftrnn. nades liores.
Avnl, Sant Vicens de Psfil, confessor
d observació: A les sef, • les qp© poMara pel carrer de Menén- se al Teatre Eldorodo. una eèrle de i fundador,
I Ofertes a J C , 44, LA VEU DE Ctretze
ArHores
i Santa Rufina, verge.—
•ez
PeUyo.
menat
per
Francesc
Beri
a
les
divuit.
.Matinées
Aristocràtiques,
en
les
quals
TALWSYA.
Sant Elies, profeta, i Sant»
es representa la ja famosa revista Demà.
Baròmetre a 0" i al nivell de la mar: Mt Martínez, de 1C anys.
..\rcu Iris» confirmant-s'hi l'èxit ex- Margarida, verge i mértír.
L'animal emprengué una cursa fu- traordinari
L L O G A R I A
76J'a. 762'<i. rei·i.
per tan formós es- Quaranta hores: Avui, a la Capella
riosa
i
caigué
davant
el
núm.
96.
camp de futbol, tancat a ser posi'.- Termòmetre sec: líTSI, 23,2, 23X), E! minyó Bernat, què anava dalt del pectacle, deassolit
de la Santa Creu (carrer de Ma^dalela seva estrena encà.
ble. i a prop de la ciutat o de les Termòmetre humit: 18 1, 2I'0, 20'2. canro. fou llançat contra.' una vi- Demà. dijous,
nes). Hores d'exposició: De les sis
i
el
vinent
dissabte,
seves vies de comunicacions.
(cenlèsimes de saturació): driera, rompé els vidres amb cl cap tindran lloc les setena 1 vuitena de lesdel matí a dos' quarts de vuit de la
Escrlufe a J. C, 44. LA VEL' DE 83.Humitat
81, 76.
i es féu ferides d'alguna gravetat a esmentades Matinées, essent innom- tarda.—Demà, a la mateixa Capella.
CATALUNYA.
Direcció del yent: E., SO., SO.
la
cara i al coll.
brables els encàrrecs de localitats que Cort de Maria: Avui. Nostra Dona
Velocitat del vent en metres per se- Fou
fets distingides famílies de la del Roser, a Sant Cugat, o a Montsió.
mm al dispensari de Gràcia tenen
gon: 1,5, 3.
—Demà, Nostra Donà de la Guia. • !•
t després portat a i Hospital Clínic. nostra societat.
81 «stea
trencats
1
n
o
coneixen
Estat
del
cel:
Quasi
tapat.
Capella de Marcus.
el nou tractameat de
Classes de ndvols: K.N., K.N., K.N.
La mlasa d'avui: Sant Vicens de
Fr.K.
Paül, confessor, color blanc—La de
A. CLAVERIE DE PARIS
Temperatures extremes a l'ombra: - Neveres I geladores
demà: Sant Jeroni Emilià, confessor,
màxima, 241; mínima, IS'S: mínima prop Preus sense competència.
color blanc.
por « la cnraclú radical ile la
delsol. I7'0.
Llorens Germans. — Rambla Ftors, 30
Adoració nocturna: Demà, Torn da
Oscil·lació termomètrica: SU
Sant Lluís Gonçaga.
Temperatura mitja: 21 "3.
Passant un tramvia d'Horta pel pasVetlla en sufragi de les Animes del
Precipitació acuosa, des de les set seig de Sant Joan. va baixar ConcepPurgatori: Avui. Torn de Sant Josep, a
del mati del dia anterior a les set delció Femàndez Belfeàn. de 22 anys. i
la seva capella. Escorial, 155. Gràcia.
dia de la data, OU mm.
en aquell moment va ser atropellada
— Demà. Tom de Nostra Dona del
l'auto 4718. que 11 va causar conhea p«rdat 6DS ara el vostra temps Recorregut del vent en igual perio- per
Perpetu Socors, a la mateixa capella.
tusions de pronòstic reservat a la
i els rostres diuen
de. 395 km.
coma dreta
Observacions particulars: Boira.
EI director. E. Alcobé. El xofer fou detingut.
A tothom li interessa sa—Església del Bonsuccés. — Avui.
dimecres, a dos quarts de sis de la
ber en què consisteix el
tarda, la Congregació de Senyores da
Ha estat alguns dies en aquesta
novell descobriment de ciutat
la Bona Mort, practicarà els seus esl'il-lustre filantrop don GaBajèslic Hotel Anglaterra
pirituals exercicis amb Exposició
briel
Maria
d'
I
barra,
fundador
del
Re.
l'eminent especialista formaton d'Amurrio 1 president dol Grandiós menjador acondicíonat
de S D. M
— Subscripció per al pas «Descens
Tribunal per a Nois de Bilbao, el qual, especialment per a la tàmporada
francès
M A R E S
de la Verge a Barce'.una., destinat aX
d'estiu
acompanyat del vocal del Tribuna!
Rosari de la Mercè:
E^.rltla arni mateix demanant deuUU d'aquest Tribunal 1 secretari de la
Selectes coberts especials
ti&draa
x 1 Afenos (B. A . B) OabrUa
Anna Maxeiichs. vídua Trias, 50;
(vi
comprès)
Junta
de
Protecció
a
la
Infància
d'
a
Mocxuem de Productes Fnrmacéutics quella ciutat, doctor Alberta, i de 1 enmarquesa de Blondele. 60; Agueda
LJúrií, 36 - Barovlena
Dinar.
ptes.
S
S
'
O
—
Sopar,
7'
O
a
M O L · T A
L·LET Rovira, 25; Maria Prats, 25,- Filles de
o millor encara consultant personalment carregat del departament d'Observació
Mana de la Sagrada Familia, 25; N,
prenent
| el nosuo expert ortopèdic a
de Nois. ha examinat amb molta cuN , 20. Esperança Villaeol, 2, Maria
ra
el
funcionament
de
diverses
Insde Mayo Coma, 5; Esteve Sala. 25;
Barcelona, dhnecres, 19 de juliol, titucions protectores de la Infància - VAHOS
DlonTsia Cafcabnyeras, lo, Mercft MaHotel d'Orient, Rambla del Mig. 20. de Barcelona, especialment el depar- Fernando, 14, casa C L A P É S
taboscb, 10; Franciscà Aguiló, 5; Vídua
Sabadell, dijous, 20 de juliol, Ho- tament d'Observació del Grup Benè- L Agrupació Excutslonlsta Júplter. No is més que una orxata composta Ribera. 25; ona devota de la Verge.
fic de la Junta de Protecció a la In- té anunciada per a demà. a les deu del suc de les plantes lleteres que pas- 5; sényora de Quer. 5. Roser Robert.
tel d'Espanya.
havent quedat molt satisfets de la vetlla, una important conferèn- taren instintivament ela mamífers quan 25:20: Dolors Tarrats, 25; Roser SeBerga, divendres, 21 de juliol, fància,
de
les
visites.
gimon, 25: Teresa Pompido. 5. Mercè
cia a càrrec del lerm excursionista
necessitat de produir llet.
Hotel Queralt.
5; C T vldna D.10: senyora
N'Enric Olivé, versant «obre «Una ex tenen
Durant l'embara» Rob-Vida n.0 1 Sublrà,
vídua
Mtquelerena,
25: senyora CapSalleot, dissabte, 22 de juliol. Vanos Cardús
cursió a Mallorca, la famosa Ula dau- combat
l'albuminúria. dolors i molèsFonda Sali és, Placcta de la Font
radaties propis de l'estat, ajuda al bou des-dçyila,, 2. Total, -109 pessetes.
La conferència anirà acompanyada
i formació del nou ésser, Én r.am de la Verge de la Mert*v
Manresa, diumenge, 23.1 dimans,
pres possessió de la presidència d'unariquisslmacel-lecció de vistes enrotllament
tonifica
la
mare
i predisposa per a on I&s senyores de la Junta Executiva
25 de juliol. Hotel Sant Domènec. delHaTribunal
per a Nois, de Barce-. positives
preguen un donatiu, per humil qua
part
feliç
í
llet
abundant.
Cardona, dilluns, 24 de juliol, Ho-lona, l'ex-alcalde d'aquesta ciutat don Per a diumenge, a dos quart» d'onie En la lactà BO la; Rob-Vida núm. 2 6lgUi.
per a saltdar l'enorme dèfleil
tel Comerç.
Antoni Martínez Domingo.
dei mati, ha. organitzat l'esmentada augmenta la quantitat de llet, l'enri- de l'emblema del seu Descens a Bar"
agrupació, una detallada visita al
en casseïna i mantega, refà la ceiun.i
Terrassa, dimecres, 26 de juliol.
Gran Teatro dol Liceu, reunint-se una queix
PORCELLANA
mare
d
e la desnutrició causada per l'a- Els Excms. 1 lltms senyors ArquaMotel Espanya, carrer del Kaval. VaÍTOlloP
TdlIclltjS J. Llorens. Rbla. Flors, 30. hora abans al seu casal.
lletament.
bisbe de Tarragona I Bisbe de Bar»,
Rubí, dijous, 27 da juliol. Fonda
De
venda
en
farmàcies.
Autor,
docceloha,
s'han dignat concedir SO dita
Catalunya.
El «Salat Esport Club» es proposa El Comitè de Rem del Reial Clubtor Miret, plaça Comercial, 0, Barcecelebrar enguany la tradicional re- ! Marítim de Barcelona anuncia per al

Participariem LOCALS

Vida religiosa

HÈRNIA

Rob-Vida Miret

i
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una festa alegre i eztr?.
corresponent rebut al despatx parro- rulla per a vessar-ne: tenim la pleni- Segon premi. — Don A. ModoleU. 8P
2 u b l i c a c i o n s r e b u d e s mediants,
madament simpàtic*quial 1 «xpeodednria d'objecte? reli- tud del sentiment cd-lectlu.
Al voltant de la taula hl havia c ,.
gioso» de la Basílica te la Mercè, i a Calia, doncs, manifestar la nostra punta. iTS-r'^MÉL-J^ -5.
i literats, empresaris i
le» LUbrertej «La Honniga dç Oro»; personalitat, fer ostensible l'esperit, el Tercer premi. — Don .V. Queralt, SI — •Revista Popular». Número cor- inics
distes, en amigable companyonia
Subirana. Editorial Barceionesa. si- caràcter ewenciíd de les nostres ben punts.
responent a la present setmana.
tuada ai carrer de Petrttxol, i al amades insti roc ions. de les quals Sant- Demés es diputaren algunes <pou- -»"Revista Franciscana». Número E's eomensals passaven d'un centí.
domicili de la presidenta, senyoreta Feliu n'és un fecund planter, com bo les» de prova, quedant en primers corresponent al dia 8 del present mesI nar
Amàlia de Mora i de Bacardí, Bru oh. pelesun els noms de -Nostra Terra», llocs els senyors Sales. Duran i Badia.de Juliol.
Entre ells hl havia En Mwuei F-r114, segon, segons.
En la tirada per a senyores 1 se- — «EVe». Revista per a senyores. nèndeí 1 Joen Antoni Martínez, au«Nostres Ideals». «Roses i llessamlns» nyoretes,
van quedar premiades, la Número 123. Publica un sumari ex- tors de la revista; mestres Clvera i
i «Bones Amigues, que en la inobliIglesias, de la Societat d'Audable feu del dia 16 de Juliol e» con- senyoreta Maria Queralt I la senyora tens i selecte, abundant-hi les foto- .Ribas;
tors
Espanycds:
Avelí Ga'.ceran. .v grafies
d'
e
sdeveniments
de
la
vida
fongu$ren en intima i perdurable ger. nez, senyora <ie Queralt i senyoretes social anglesa, modes de la tempora-nia i
nxltu
manor.
A
•:.
•.:,
v
•
::.;!
(fi).
Borràs,
i
ali
da,
arts
sumptuaris.
etc.
etc
.
— 1 com podíem fer-ho per a afer- tres, d e m ; t o t e s , grans aptiRoseU. Joan Martínez, Maties
— «Ibérica». Revista dedicada al Gómez
mar la nostra vida i la nostra uniòt tuts
i entrenament. La festa va aca- progrés
Ferret. Vicenta Bonastre, Palmira Mi.
de
les
ciències.
Publica
en
el
Ens
semblà
d
e
la
seguen
manera:
— A Balsareny s'hi ha celebrat sota
bar amb un esplèndid dinar de ger- número i3$ el següent sumari
ralles, Josep Moria Pascual, \
la presidència delí bisbes de Vleh 1 Quan l'ocellada orquestrava una sim- manor.
n. Fr«derlc Esqueia, Magdalena
«Alberto
Aguilar
López.
—
Feria
de
Solsona, una Assemblea Marian» Co- fonia matinal, sortirem de les nos1. Joan Ton
Muestras
en
San
Sebastlàn,
—
Societres cases com en piadós pelegrinat- L'APLEC AUtOMOBILISTA
maroaU
Costa Deu. BatJosep Se
dad
de
Salvamemo
de
Naufragos.
—
—Han començat a T'esgtésla de Sant ger vers l'ermita de la Salut, 1 enrafia:
tina
Cen.
Concurso
y
Exposíclón
Nacional
de
DE MONTALEGRE
Vicens de Paül d'aquesta ciutat so- sems que amb cants i rialles es dei— Sericlcultnra valenciana. yoa. Felisa Almolln, Mercè Llimona
Ittnnes cuites en ïtoaor del gran xondia la nostra alegria, quedaven A Montalegre va tenir lloc, <|iumen- Ganados.
altres.
Real Acadèmia de Clencias y Ar-I molts
apòstol de la caritat.
tn el més íntim de nosaltres, amarats gi-. passat. l'Aplec Automobilista, que —
dinar
fou exquisidament serv;;
tés
de
Barcelona
—
Cuba.
V
Congreva
organitzar
ia
Colònia
Bosc.
tfel blau purlssim. la melangiosa I
Es veuen moll concorreguts.
servit.
so
de
Medicina.
*Brasil.
La
mediEntre
els
actes
celebruts
durant
el
— El diumenge al mall e« va ce-misteriosa color de les llunyanies de
A l'hora del xampany
entre los «calngangs.. — Santobau,
cal esmentar la inauguració de cina
lebrar a bord de l'Asil Naval la (esta què el Montseiíat en les hores se- dia.
en discretes paraules, va or-r r
Domingo.
Moluscos
terclarios.
—
VII
la
Font
de
Sant
Cristòfol,
de
formós
de la Mare de Déu del Carme, que renes 1 IransparenU del mati està aspecte 1 encertat emplaçament, que Centenarío de la Unlversldad de Pà- l'homenatge ats obsequiata. 1 uh dek
va resultar un a·cte molt «UDpàtic. al s.raprevestit com si fos un tros de va beneir solemnement el reverend dua. — Consenración de los postes —autors de la revista va agrair aqug.
qual hl concorregué molt de públic. cel... Llavors en el cor nostre s'hl don Salvador Plbernat, rector de Sant Centenarío de Haüy. — Transforma- lles paraules amb un bell parlament.
féu- la primera llaçada del nostre leHi assistiren les autoritats.
dore» de 350.000 volts. — IX Congre- La festa va acabar « mitja tarda,
de Capceirtelles, 61 qual va pro- sp
•—Ahir a la nit va ésser rc»bada les. ma, l fou l'ornament amb què ens re- Fost
de Feçrocarrlies. — El duemató-en mig de la niés franca germarior
nunciar
eloqüents
paraules
en
poneglésía de Betlem.
bé la Madona de la Salut.
graío enrelleve.— Exploradón de! 1 alegria.
plric
del
Sant.
To»
seguit
van
ésser
Es la segona vegada que ban eu- Allí cantàrem la missa del nostre
els automòbils, entre els quals • Quest». — Crucero Marsella-Mónaco.
ttu\ en aquesta parròquia de la Ram- Eucologi. amb el calent de la més beneïts
reconegu*rem
els deís senyors No- — P. Manson. — Elefàntido •-uaterna-o·-o
,
H.: ois lladres, d'un any en aquesta pregona solemnitat, puix que era la guer, Balet, Niubó.
^aiaà. Urera, dvc- dlo, òA. Faura. Pbro. — Los conUp^ru
primera vegada que la modulaven tor TenllaJo. Blanch. Aguilera, de
a la deriva. 1.. F. Navarro. —
Bo és consignar que en poc temps els nostres llavis. Les suaus melodies Olalde. Peig, Izquierdo. Grau. OrtI, nentes
Bibliografis.*
han estai robades, entre altres, les Gregorianes i el Mater Gratia plena, Dechaves. Cortès, Marfà. Formlguera, — «D'ad d'allà*. £1 número darrer
parròquies de Sant Agustí. Santa Maper una pomelllsta, omplint Omedes. Saladrlgas, Solà. Santomà. d'aquest popular magazlne casalà puria del Pi. Sants Just 1 Pastor, Bo- cantat
de
serena
pau l'ambient de l'ermita, Torrent, etc. etc 1 el que fa ei ser bHca el següent sumari:
LORETO PHADO I ENRIC C H I O m
nanova, Mercè i Sant Pere.
preparava l'angust silenci de l'esperit vel de passatgers a la Colònia.
Com s'han descobert els restes es- La gentil Lareto frado I el «u
—Ha marxat a Vilafranca del Cid, amb què els pomelllstes i els devots La Colònla-Bosc- es proposa cele- quelètles
de Mamut a Pedralbes, Emi-company Enric Chlcole ens hen-dirila seva població natal, amb l'objecens acompanyaven rebriem *1 Pa trar cada any l'Aplec «1 diumenge se-li» Mestre.
— La VI Festa anyal de git una afectuosa carta manifestar
te; de passar-Til l'estiu, el rector d'a- que
güent a Sant Cristòfol, donant més rjnstltut d'Estudis Catalans. — El nos
quest Seminari Conciliar, doctor don Eucarístic.
queden agraïts de la élaia les festes, esperant que Clavell. Maria Ramona Bolxader — patiacom.
Felip Tena.
' y m \ ^ • 1 Aquella ermita, curulla, evocava l'es- esplendidésa
amb què els ha distingit el
els
automobilistes,
dels
quals
compta
El
F.
C
.
Barcelona,
campió.
—
Els
vi— Per decret data 10 de J'aetual, trofa on en el cant primer de Ca- jn amb la col laboració de diverses dres d'En Gol, Rafel Benet. — Sant publk de Barcelona durant llur ac
en els nostres teatres, fent proha estat erigida una tinència a ia nigó (L'Aplecb) diu Mossèn Clnto:
entitats, hl acudiran en gran nombre. Joan (poesia). A. Mollné. — Praga. tuació
testes de modèsüa l afegint que rebarriada del Canyet. de Badalona, l'ermita és com un ou atapeïda
J.
R.
Slaby.
—
Epigrames
(poesies),
cordaran sempre aquesta amable byserta el títol del Sant Crtst. els límits de vells, donzelles i minyons que hl
Ricard Permanyer — Les reines de la
pitantat.
de la qual seran: al Nord. amb el
primavera,
Arnau
de
Castellbò
—
D
e
(crida Dçls afores
terme de la tinència de Reixach; al de la sonora esquella lo trltllejar
l'
A
plec
de
la
Sardana.
—
«Moll
S
e
Sud. parròquia de Sant Josep «te. Ba 1
gle XX. (dibuix), de l'Emili Fer- Al teatre de Novetats hl ha cei*dalona, mitjançant el camí de San apar que bl entren d'aquells {fesUu;
rer. — Corpus: L'ou com balla foto-bmt la funció del seu benefici .la becims 1
ta Coloma de Gramanet, anomenat
grafia). - Un xalet de la Ciutat Jar- lla actriu Maria Fernandt» Ladrcn «
Poble
N o u
[planes
volgarment Torrent d'En Grau, 1 que
dí barcelonina. — Modes. Gl
Gut-vara, posant en escena 'El geaio
va des del torrent de Sant Jeroni de amb lo Jovent totee lesflorsboscanes
per vendre, per Castanys. — alegre*.
—wa»om •ÍI.la Murtra, davant la casa Coix Bus- sols per besar les plantes al Sant que L'ACTUACIÓ CLARAMUNT-ADRIÀ Torre
L'Exposooió Internacional d'Automò- ta celebrada comèdia dels Qu
(aquí els somriu.
quets,finsal limit de Santa Coloma,
bils de Barcelona. La gesta d-; F i- ro ofereix a ta distingida ar
Han estat molt ben rebudes pel pú- fi,
Incloent-hl «1 monestir i ermites in Després del religiós acte. tothom blic,
J. Massó Ventós. — Catalans d'A- rnument': de lloiment ben remar.-:
les funcions catalanes donades mèrica:
Sunt Jeroni; parròquia de Santa Maria estava alegre, tothom somreia i s'esNadal Mullol. Leandre
I tc«s els artistes de la caorç*
de Badalona, mitjançant el Pas de ia bargia mentre fèiem el modest àpat per aquesta jn&tuble companyia a Cervera.—H.
La comanda del rei Mwan- blas.
nyia
que
prenen part en la interpttMata l camí do Pomar, que passa de l'esmorzar que éns donà ànim L'Aliança. Darrerament representaren ga i del seu
Katikklvo. Blai. — En tadó de la
mateixa la secundn dt?a la vora de la vinya de Renom. 1 per a fer la caminada de retorn, ame- «La Reina Jové», el formós drama ro- busco. Alfred Gallart.
L'Orfeó Ca- nament, oferint
un conjunt perteot»
pel darrera de les closes Buscà i nitzada amb el cant de l'Himne dels màntic d'En Guimerà, en el qual, la talà a Sallent. — La—
Introducció
de
La
senyora
Ladrón
Guevara va
Bosch, camins tots continuats, traves, Pomells, Segadors, Salve Regina
bella actriu. Na Pepeta Valero, obtin- la Litogrefla a Catalunya, Valeri Se- ésser afectuosament de
sant els torrents de Sant Jeroni i Cagué un veritable triomf per la Juslis- rra i Boldú. — EI nou servei d'auto- bent molt obsequis. aplaudida, '••
nyet. i camí del Turó,finsarribar als Erem a migdia i havíem fet mitja slma interpretació donada a la protade Barcelona, R. F. — Ei nou
torrents de Pomar 1 Can Ruti; l a festa. La gran ballada de sardanes es- gonista. Fou admirablement acompa- busos
camp
del
F. C. Barcelona. — Els
l'Oest, amb la parròquia de Santa Co- tava preparada per a la tarda a 1» nyada pels altres elements d'aquesta amics de Catalunya.
— Actualitats.
loma de Gramanet.
plaça de l'Estació A les cinc pun- estudiosa companyia.
Trets contra un tren
tuals la cobla Cathalonla començava
— Çíónica catalana, X. — Suplement
ELS JOCS FLORALS
la tanda de sis escollides danses, i al
Vidres esmaltats ,d En Josep
moment una munió de rodones om- L'anunc! que l'Ateneu Democrà- artístic:
les vuit del vespre, després d'hiplien la plaça. Oh meravella de la tic Regionalista anava a organitzar M. GoL — Coberta. d'Emili Ferrer. verAsortit
de la línia del Nord
nostra sardana, quina virtut és la uns Jocs Florals, ha estat rebut amb — •Catalunya Gràfica» El número de l'estacióundetren
Sant Andreu, va ésser
16 de le revista nacionalista porta el disparat un tret
teva! Com quedà palesat, en aquest entusiasme per tota la barriada.
que va ferir lleudia de goig, que la dansa catalana Els prestigis dei Jurat i dels organit-següent sumari:
ment
un
passatger,
el nom del qua!
té la gràcia suprema d'amarar els zadors,
L'
e
stiu,
portada.
d'
E
n
M.
Bas.
La
asseguren a le poètica testa, qüesUó Irlandesa: Arribada a Londres s'ignora.
cors d'un xnrdorós sentiment germa- un èxit extraordinari
nívol fonent-los en un sol ritme a Immediatament eerà publicat el car- dels soldats anglesos retirats d'Ir- ' La polida, un cop tingué notuia
ENTERRAMKNT8
l'unlson del que marca la sardana!
landa. El rei Jordi revistanl els( regi- del fet, va donar una betuda P«'
Donya Concepció Morales t Valen- O dansa de la germanor! Gom da- tell amb la convocatòria.
anglesos .Aspecte de Bel fast. aquells voltants sense trubar ningú
Aquests Jocs Florals seran els ter ments
zuela, vídua de Josep iTVrruela. Ha vallada d'altures invisibles et des cers
D
e
Valera,
Grlffln. O'Connell 1 Coorganitzats en aquesta barriada. llin*, capitostos
mort i serà enterrada avui, damscres. cobrires com larevelaciód'una ener- Els primers
dels dilerents partits ' foren convocats per la irlandesos. Votació
p-teo •
"
a le« quatre de la tarda. Passeig de gia nova superior a cada un de nos- A. 0 R., quan
del pacte angloencara
no
comptava
altres
portant-nos
a
dins
una
flama
irlandès.
Palau
d
e
Justícia
de
Dublín
Gràcia, 39.
amb el magnífic estatge actual. Els se- Wilson, general anglès. Rothenaii. B o r s a d e M a d r i d
de cordialitat que ens feia de tots els gons
FUNERALS
els organitzà L'Aliança, en inauque
allà
érem
presents
un
sol
ser,
alemany. Enterran^nt d'En
La senyoreta Na Anntta Preckler i una persona única.
gurar les grans reformes del seu lo- ministre
Wilson. Funerals d'En Wilson a la
cal. Ara, l'Ateneu, conseqüent amb catedral
Torres Mori el dia 11 als 15 anys
Sant Pau. El Parlament
facilitats per la Bansa MarMisses en sufragi de la seva ànima Quedàrem plens d'un entusiasme la sevafinalitatcatalanista, els con- alemany de
transformat en capella mor Canvi»
sens,
8.
A.
voca
novament
demà. dijous, de deu. a dotze, a la que
tuòría. Enterrament d'En Rathenau.
no encertífvem a manifestar flns
Casa de Caritat.
Barcelona 18 de juliol de 1922.
que la cobla, posant-se a tocar l'Him- Si als Jocs Florals de Barcelona deu La plaça de Catalunya de Barcelona
Don Esteve Divt Saques. Mori el 8 ne dels Pomells. ensflxàla fórmula Catalunya el seu desvetllament na- El tramvia a vapor. «Projectes d'edifi- 4 per 100 interior, comptat
del corrent. Funeral* avui, a dos de la cridòria, va trobar-nos l'ex- cionalista. JtMt és esperar que els Jocscis. El cafè Colon en 1080. Projecte
.
finiM
59^
quarts d'onze, JI l'església de Pom pressió de la clamorositat que desit- Florals del Po^fle Nou abrandin en el del Grand Hotel Continental. Plaça
»
li pròxim •
jàvem. 1 seguint llavors els Segadors,toc patri aquesta Ja ben catolanesca de Catalunya en 1982. El rei d Espa- AraortitzaWe S per 100 (1920 ..
pela (Oiamonal, 450].
nya a les Batueques. El doctor Vidal Banc d'Espanya
acabà per fer d'aquella multitud que barriada.
PARTICIPACIONS OE DIPUNOIO
i Solades. Els orfeons de Catalunya: Arrendatària de Tabacs - 0550*
omplia la plaça una sola voluntat
El nen Joan Hosta Anglès. Mori el que amb un sol crit exalçava la PàL'Orfeó Català a Lleyda. L'Orfeo Gra- Stet. Grai. Sucr.'-Obligacions 0000Ww
If3 CÈDULES
diumenge passat, als tres anys d «dat.tria.
celebrant una festa d'expansió,
» Ac. preferides
S'ha acabat en la nostra tinència clenc
t'l Patronat Obrer de Cornellà. Fes- »• »
Donya Rosa Balart Heruàndez. Ha
» . » » ordinàries 3460
d'
A
lcaldia,
el
despatx
de
cèdules
senAixí
consumàvem
la
Intima
poputes
del
Corpus
de
1
9
S
2
,
El
gegant
l
mort, essent enterrada ahir ai cemeu- laritat de la festa i el cor de tots els se que per manca material de temps
«^
pubilla de Barcelona. La carrossa Francs
tin de l'Est,
en podessin obtenir tots els ciutadans la
Lliures
»»
pomelllstes
sanfellunirs
com
el
de
del
senyor
marquès
de
Castellvell.
En Joan Mateo Vinuesa. Comanen desitjaven.
Banc Espanyol Rio Plata
els dels pobles veïns quedava que
Presidència
de
les
autoritats
popudant retirat. Ha mort, easent enterrat tots
Durant els tres mesos que ha estat lars. La custòdia de la Catedral. La Cèdules Hipotecàries
I00 23
nuat amb una segona llaçada que. obert
ahir ai Cementiri Nou.
«1 despatx — dels quals nomésprocessó del bari marítim (Barcelóunlnt-se amb la primera qi>e s'hi ha- se'n poden
uns 60 dies hàvia fet al mati. completava el nostre bils — en comptar
La Patum de Berga. Dues nolès quatre úniques hores neta).
lema I ens feia complets 1 vers po- diàries de despatx,
llars catalanes: En Daniel Carbó
PRCMI O I L ' O *
es despatxaven ves
meülites.
-t* cada dia centenars de
(Correcuitaj i la seva «eposa N'Antòf Preui « e ewBprPl
persones.
N
o
Alomar, En Pau Bertran i la se- Alfons
La primera festa d'uns
se'n despatxaven més perquè els fun- niaesposa
isrSOpercen»
Na Josefina Sanpera. Festi-Isabel
cionaris donaven al pübllc cent núme- va
121*50
val
infantil
del
Col-legi
de
Sant
Jordi.
ros, segurament perquè no podien doUnces i mitges unces I20'30
Fornells de Joventut
nar cnés l'abast. S'han expés, doncs,
Quart dunca
120'00
unes sis ndl cèdules, quan només a la
lliedunct
121'
30
tinència d'Alcaldia de Sant Martí n'hi
Francs
121^
Els Pomells de Joventut de Sant
corresponia despatxar tines 3SO
. 0O.
Dòlar»
6'25
Feliu de Llobregat estan d'enhoraLliures
30'
65
Ha
estat
dones,
excessivament
curt
bona.
CONCURS DE TIR
En obsequi d'uns autors
els
temps
concedit
per
a
lliurar
les
£1 dia 16 de Juliol. fesUvitat de la
Barcelona, IS de juJiol dejaf
més pintoresc de la Floresta cèdules personals.
Verge del Carme, la nostra existèn- esAlvalloc
celebrar
el
passat
diumenge,
un
cia «juedà consagrada i aplaudida pú- concurs detira la rodella amb pwtola
SARDANES
a la tarda es va celebrar al Ca-N o n e l l
Germans
blicament 1 ooftnimement.
El Foment Sardanista de) Poble fèAhir
i
carrabina
de
precisió,
a
50
metres
Cdmlc un dinar en ob*qul CANV i - VALOR» - OOPOR»
Fins a larribaJa d'aquesta data de distància, prenent-hi part un bon Nou. donarà dea*, a les deu de la delsdel
afortunats autors de la revista
men.oruble. Ja en teníem de vida els nombre d'excel-leots tiradors, que- vetlla, una audició d« sardanes per la «Que és gran Barcelona», que «s ve
Rambla delcupons
Centre.del1*Of*
Pomells d aquesta vila, però «ra una dant clissiflcats pel següent ordre
cobla Barcino. al Passeig del Ttiumf. representant «l teatre del mateix Negociem
els
vida de formació, de creixença adoles- Primer prenu. — Don J. Aznar, 83encreuamem amb *1 «arrvr d» Pe- nom. amb extraordinari èxit
Amortí tzabl« a per
cent; pero ara Ja ans en santim cu- punt*
re rv. — A. ç.
Ha estat com totes les festes de co- 15 d'agost pròxim.

Bisbat

De' spectacles

Obituari

Els esports
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N O T Í C I E S DE LA P E N Í N S U L A
(Telegrames

1 conferències

de

I i A

V E U )

DE LA PfiCSIDENClA
VA dijous envià una carta Abd-el- El senyar Cieev-a |t havia parlat qu*. WMaUemónt han de figurar en ' ça quart tradem atob altres pals*»
MadrlU. Is. 2 tarda. Ivrim ï Bem-Suima i Garnel, dema- als passadissos abans ie la stssio Sil dictamen.
en nom d'Espanya I sobre qüestions
Li siiM-secretari d» la Presidència. nant Ijut. havent acordat aquestes amb A senyor Sànchez Gurrra.
ell Inteerensen moit.
.
Ei
P
R
E
S
I
D
E
N
T
.
—
Cjastaran
en
t\
mig dues cabiles i la de Weialïa tractar El general Btrengtor Ha «mà alï Dlan de Sessions p*p als deguts efet- que
sgnyoT Marfli. ha manitMtat al mlgA
Tàflger íe segueix el mateix cawhez Guerra d'arranjar les diferències que «xls passadissos del Cong^r» u pçunera
45»" qut el «enyor
que s"h8 seguit en el restant da
[tel posant a teixen entre els caps. sèhse, perO» in- hora. manifestant què atodU a veu ta&iEl -eny^r B VflClA explanaí/ la seva mí
rimperi. fent funcionar el Banc '1e
T jj^jna decret» da dllerento minis- tervenlr-hi Abd-el-Krlm m el Go- re com es discutia o començava a
Estat El Govern va en aixó de Tànttttí. «otrt «Ds «Is Fei'U·rits ts* K- vern «spanyo^ absteninVse 0» • »oí discuur se l'erpediem -Plcasjo, Quan anu/b.-lada interpel·lació 6 o b # polítl' l'ger.
a una negocladd. aselstit per la
nanres:
s ha inïormat qu» avui 11» es tracta- Comença per al-ludir la ^tan des- opinió que creu que a França no
ajut d* la harca
.provant el nou «»iatuï del Banc Regna gran desconcert a les cabi- ria de l'a^sumpte. tia abandonat •-» ,orieniaoló que a'observa a Europa, l'assisteix cap privilegi-, de manera,
il Èspanra.
cl Govern porta una respoosaSiíi £ actitud Csfinsavui expectant, Cambra i ha ttLxat al Senaü
puix senipre fou la qde portà la di que
\fflpliant lea obllgactona del Trr- les.
Hfat gran que l'obliga a plantejar-je
puix
dípendra
en
definitiva
del
resulrecelo
de
la
política
mundlaf
sit enies« en * de febrer de 19ü tat de" la lluita entre Abd-el-Krljn 1 MANIFESTACIONS D EN CIERVA A. ui estem a punt de canra en 1 a- un problema previ per a saber que no
«n la quantitat :;e<€MarlH ptr a can- Amar-Axnido. aludat aquest pel pirw
negociar amb qui no íocl ca*
Madrid. 18. 615 tardí. narqun i tlns liciolls com a Angla- podria
viar «le valons que vencen en 4 d'a- atecie « nosulres i Guesnaya, *qu«? co La conferència
ça que estipulen els tractata Si
del cap del Govein terra i França han de dirigir la vistal dé
França apeMa a una conduda qua
•
l el senyor Clerva ha duratfinsdes- als Estats L'nits.
seria Intolerable I que ionslstelx en
jlgant ariy
ta llei relaiiVu a con- manda Huch-Bekich
près
de
de
dos
quarts
de
sle
Ei
tractat
de
Versalles,
que
semblaFIRMA OE GUERRA
Imposar el dret del mès fort. vosaltraban 1 deíraudaclo
'En
war*-;
vo'.tit
pe!'
:
pertodtsle?.
-»!
va
«fae
aríava
a
ésser
un
codi
Inter
haveu d'anar a la gallardia de
promulgant is itet de pensió «1 Autorlizant 1 adquisició per gestió senyor c.erva ha dit
nacional, no ha arribat a cancrelar tres
dir
h
o davant del món
meítre BMÍOD I » lei viüuetí i fills directa de materialfiotamnecesaan — No veig el motiu per a tanta ex-els
objectius perseguits.
>:apiuaó gerieta.s jo I annada per al nies tàpid l eficaç proveïment pectació, puix he parlat amb el cap Exposa
la necessitatt que- Espanya Acaba expressant la ii*:essiiat
de queviures i aigua a les guarnicionsdel Govern una mit)a hora
Chacon i PidaL
dofineixi bé la sava política Inter- qbe Espanya defineixi la seva podAlhucemas i de Vélez de la
Ei sotò-secretari bh anunciat que d mera.
i iotsenu degudamecA, 1 nuoa internacional amb ades de go— Lna hora 1 aütjal-hà objertat nafliosal
prvíidertí desitja que aquesta tarda
parla cle la convemèncla de reforçar vern que portin la confiança a l'o»
quedí sobre i* taula del Congrés i'ax-I L TERQ I LA COMISSIÓ INFORMA un—reportar
plntó
No creia que fu; tan liafga. l'hlspano-amertcanisme.
petLenr Picasso
TIVA
Eti H-'enr^ a la nostra perma- El ministre d'BSTAT 11 contesta l
—
Aixo
imltca
que
tou
grata.
Kladrid. U. VlS urio. — Seria una grolleria dir el contra nèricla a la Societat de Nacione, diu fiegà que a Eípanya hl bagl desFIRMA OE OOVERHAOIO
El
president
de
la CanusaU> inlor- ri —Jiu replicat el senyor Clerva - que seguim una equivocada tendén orientació en política exterior.
promulgant ta liel agt.egaat la ba- motlva de l'Arma UI
senyor Hem estat parlant de l'expedient Pi via dKkimtiiclo. Davant la nostra
Coincideix amb el senyor ©arcia «n
rriada Jt Pefta Je Carrera a l Ajuii- Nouvilios, ha dirigit nialsamen,
diaris ona c
condu-.tu p-isa l'exemp e d altres paï- la necessitat de fer una política d'hara
s
s
o
en
relació
que
la
comissió
que
tamant de la IiU CrUtínà.
en la qual. referint-se a la vi- el cop del Govern vól designar amb sos n. .viesto-s 1 de la República Ar- monia amb França 1 Anglaterra, I
Creant e! Reial Patronat de Les cana.
sita que U feren dus amics del se- representacions
refuglr tot alio que pogués portar-nos
de tots els grupsgercina
purH\inJe«
Millàn Astray. diu dl següent: lamentarls.
discòrdia amb elles. Però això
Assegura que memíe la gran nadó ahauna
Nomenant conciliarà de la Junta nyor
de tenir un complement, que es
cert que ern van visitar, «n «i També hem oarlat de jwlíllca « 1 amerltana no intervingui en la So- el de
de! Patronat a d on Pere Segura, bis-m•Es
sobretot present el nostre
del ministeri de la Gusr. general, 1 el President m'ha afiuodat cietat de Nacions, aquesta entitat no interès.tenir
be de Coria, duc de Miranda, doc- ra.eueldespatx
havem de pensar
general don Frederic Berenguer que
adquirirà l'etlTàcia que ha de ténlr. mirant aNosaltres
tors MuraflOn 1 Goyanee, antropòlog I el comandant
pensava
reunir
als
representants
de la nadó gerdon Ramon Bové, i dels grups parlamentaris per a trac- iRecull lesraanifestacloiiaidel se- mana que,l'Interior
àtm Lluís' de Hoyo Salm. enginyer encara que són amics
emb nosaltres conviu, 1
co- tar del problema ferroviari.
nyor Cambó, que cornparà el proble- mirant al Sud
I d« mont-i senyor Pérez Argemí 1 ar-ronel don Josep Millàn.delnotinent
dél Marroc i els nosvan venir
ma del Marroc amh el d'Orient. I diu tres interesos allt
quitecte don Amós Salvador.
Quan es tancaran les CorlsT
Independents dals
veure'm com a representants d'a- —
que
això
no
es
pot
exposar
sinó
en
I Decret sobre omatre a Màlt^a I aquest
—No ho sé — ha conteitat l'eJc-mi-un Cóngrte qne no presti aienció d'altres països. Be està la nostra amlssenyor, com podria dedulr-se. nistre
i Canàries del cable Italià.
de la Guerra—. Aquést depèn a les qüestions bitemaaionals.
tad amb França I Anglaterra, però
a titol d'amics que són d'ell 1 del prolecte
Obrint un concurs per a llogar un sinó
ferro vi àrl
sense oblidar tot alló altre que ens
meus.
per
a
saber
si
tenien
estat
els
ledlfllcl a Cuenca per a destinar-lo • rumors que arribaren a i'Àfrica I a —Vindrà a Madrid el senyor Maurav El ptoblémo d'Orien' en res se sem. Interessa.
bla al del Matroc. fet aixó les pa- Justifica la inhlbldó d'Espanya
del Gdvem civil,
—Crec qu>si.
raules del senyor Cambó rea signifi- en l'afer de l'Alta Sllèssla per raons
d:fit tractament a)« Ajunta- oïdes del dit general.
quen si no es relacionen amb el que de conveniència Interfinclonal.
LA COMISSIÓ
l Ayamortte 1 La Lluïa
En la conversa m'indicà el desig
després digué di» què Espanya està
OE RESPONSABILITATS
=ïtó de diversos honors de cap del senyor Millàn; que es passAs
Marroc pèrquft 11 convé a Ahgla- Nega que Espanya estigui al Marlupeuur d'Sdministraciu
ona revista d inspecció al Terç «fue A última hora de la tarda el cap al
per interès de cap naclo estranConeedlni grans creus de Benefl- comanda, aprofitant la seva absència M Govern oomi nuava les seves conterra, perquè serveixi de tap entre lea roc
t'.í'ucia a dou Amando Safont i do- d'Afiica.'pefó sense termini de 48 ho- ferències amb els caps de les mino- dues nacions, »s a dir. que com Grè- gera, sinó per v'opl interès, expresa Orient, nosaltres al Marroc som sat molt abans que França 1 Anglafnjfí Teresa Fsmandez Galz.
res, ni exlgàncles de cap mena
ries per a invilar-l·ís a què donesèln cia
un instrument cec de la política d'An- terra negociessin.
Aprovant el projecte de modificació Pel demés. Jo no tlftc atflbocion? eh homs dels membres que eh la la gluterra.
Diu que al Marroc la moneda es[del pi» d'Alxampla de València.
per a puMar-hl sols per a demanar sevarepresentacióformaran la comispanyola
no circulava com a signe de
sió
parlamentària
que
ha
d'
e
vamfnar
Preçrunta
sí
aixó
éà
cert.
si
estem
aquesta classe dè revistes. L'ualca
EL PATRONAT DE LES HURDES
sobirania.
l'
e
xpedient
de
dsparacfO
de
respon
només
al
Marroc
per
a
servir
inte
que podria fer, si tingues noriA la fl avui, abans de mancar el cosa fundades
El senyar BAROLV — Ha dit d'ind'anormalnar* en al- sabllltflts pels esdeveniments d'Aínca.
Rel cap a Santander, hafirmatel fiee
fluència.
La
comissió
estarà
fornada
per
81
gun
co^
seria
donar-ne
compte
per
es.
Sl
Espanya
no
té
dret
a
opció,
deem creom el patronat de Les Kur-crit al generaMots-Secretàrt. péf con- diputats, d eiotea lesftaocitms,t Se- cal dir-ho claiument al pals i uo El mlnl·.-tre d'ESTAT. - Això. al.
des.
M'ha senftlat sentir a parlar a 3. Sgeneral de la secció, i. segons ta nomenada ràpidament
mantenir-lo enganyat.
La presidència honoraria del Pa- ducte
de kibirània.
el
resultat
de
la
revista.
<
?
!
ministre
Cal
saber
st
estem
exercint
una
tronat set* dei Rel 1 d eíecUva l erer-ordenaria «I que tingnas per cahveLA MARINA MERCANT
£1 senyor 8ARCIA. — He dit
ficció.
c irà ei ministre de la Governació, ac- nient.
és
signe de sobirania la drcúlaUna
comissió
de
uavllers,
acompaAhglat«rra, a Orient, segui la teo- dó un
tuant de secretari un lunclonan d ade
la moneda, però reconeixent
nyada
pels
diputats
1
senadors
tfel
ria de valer se de Turquia davant de que Espanya
quaet departament 1 de treewer el
nu la tenia, 1 per això
LA UCACETAB
Litoral, ha visitat aval «1 ministre rimpériallsmé de Rússia. Últimament, em
duo de Miranda.
referia a la influència.
de
Finances,
pnmer,
i
el
president
La
'
G
acetapublica:
George,
ha
comprès
que
ijoiivwrna
El patronal tindrà tols els dreta I 'Estat — Llei auturitjont «l Go- del Consell després, per a sol-licllar G«roar a Rússia l'instrument per ala El ministre d'ESTAT. — Aleshorta
atribucions de lc^ personalitats Jurí- vern
d'acord i no inslsleixo.
par a adherlr-se en el moment que aians de tancar-s« les Corts
seusfins.Es referia » aixó el senyor estem
diques.
Acabarecollintbreument les res
gol «tisomlt 1 apwat el projecte de Cuilibó?
oportú
a
les
e
s
m
e
n
e
s
dels
anlcliM
4.
«va / W n
Aquesta jania prepara protecció als Vi. 13, 15.- 16 i 27 del Paute de So- llei relatiu a las primes a :a marina
tants manlféstaclon» del senyor Barhurdaps que abandonin aquella regió 6.
Segueix comparant tots dos proble- cla. apretniat pel president, que U tb
mercant.
cietat
de
les
Nacions
aprovat
per
1
As1 als espanyola no hutdans que es semblea d'aduesta.
mes 1 diu que iilJi <<.JH
està avinfiít que han transcorregut les ho
Bla- dos csnseBats visitats han do- davan;
>ulgu1n establir allí.
ces reglamentàries
de
l'interès
francès.
nat
Unpreaion*
satistactofies
ai;
vialtra autoritzant el Gotern per sitants.
El Patronat estudiarà 1 administra- a Cua
£l
Govern
d
Espanya
V
a
a
tractar
Se suspèn aquest debat.
«l conveni entre Espanya
rà l'explotació del sblfturdai la re- i laratificar
Je la qüestió de Tànger econ si «a Ordre del dia.
Republicà
Argentina
de
2
7
de
noeonstituct^ de la raça
iractéü d un assumpte local.
^ aprova el dldamen de la comisde 1919 qne determina 1M con. C O N G R E S
S'organiUaran conferències de cul- vembre
Madrid. 18, G-15 tarda. sió mixta sobre el projecte de llei da
difons
dels
obrers
espanyols
i
dels
tura'pActlea en les localitat» hur- argentins, víctimes d accidents del
Continua dient el senyor Barcla reforma trltíatlària
dahrt.
que
assistirà a la confe- S'aproven altres dlctàmans, enlree
Madrid,
llí.
4
!
1
5
tarda,
a l'Atgentlna l Eapan^-a. res- S'obre la sessió a les 3 35, sota la rènciaAnglaterra
qne Espanya tingui amb Fran- ells,
Serà format un pressupost especial trebali
un proposant que s'aprovi la
ça pels sens interessos al Mediterra- concessió
per a la próte-.cio de Les Hurdes. pecUvamant.
d'un ferrocarril senae gtipresidència del senyor Bugallàl
ni,
'
p
uix
convé
que
nu
es
perdi
de
Es farà una inrensa labor de prod:lniarès per l'Estat, del baiFIRMA OE GRACIA i JUSTÍCIA
Ai banc blau. el president d«i Con- visia que el problema ds Tàngcr tantla
paganda per la resta d'Espanya, per- Jubilant
de la Bordetafins«1 pon de
u don Antoni Abella, pre- sell i els ministres d'Estat. Gràcia 1 afecta ui «ítatu quo» del Med'tern- xador
què siguin enviats auxiUs. amb l'obBarcelona, atorgat per R. ú. de £! de
Justícia
1
Treball.
sident
de
l'
A
udincia
provincial
de
ui.
i
nosaltres
anirem
a
aquesta
con
lects d« fer l'obra He reconstitucio l
dS'aprova l acta de la MSsU ante- ttMtwi» sense haver definit el que fdbru
regeneració de Les Hurdes.
Continua
la discussió del prol«ícw
nor
Declarant
excedent
a
la
s
e
v
a
insés
el
Marroc:
perquè,
o
el
Marroc
és
Els auxilis podran lliurar-se al tre- tància a don Pere Cenarro SàDchez, Prees i preguntss.
d'Ordenació ferroviària,
una peca de l'engranatge d'aquesta deElllei
sorer, duc de Miranda.
nunistre de FOMENT intervé per
magistrat de la provincial de Bilbao. El CAP DEL GOVERN explica la magna qüestió, o no «s res, 1 ds a recollir
les iuaiuféstaclons que i'alCOMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
crisi parcial motivada per la dimis- abandomstes poden amb Justícia anar tra tarda va
Indults reglamentaris.
exposar el senyor Gasset.
sió dei mlnrttr» de. la Guerra, i re- pregonant la teoria que el Marroc en defensar «l
Aquesta tarda ban facilitat al mínls- Nomenant per a la canongla vacant peteix
seu vvt particular,
les matteixes paraules és sala una càrrega per a nosaltres.
<«a da la Gucita la nota que. per a la Catedral de Mllorca, a don Fran- que va quasi
LiU ^ue aquést projecte de llei é»
dir al Senat la tarda dei di*cesc EsUvaz Vianes.
feftar interrompuda la comunicació, no
sabr?.
Madrid. 18. S'U nit. la única solu- ió qite pot tenir el pr*^cuitaren amt pagada.
PETICIÓ O'INOÜLT
Afirma
el
senyor
BARGTA que Fran- bleiua feiroviaci. plantejat avui p^r
Es
reprèn
la
interpel·lació
sobre
Uiú.aJtí:
ça
no
pot
al·legar
dret especial la incapacitatfinanclerade les comMadrid.
18.
515
tarda
la
cessió
de
cartera
d'
u
na
important
• El general encarregat del despatx Els dioutats 3 Corts per Astúries «pmpanyia nord-amerteana d'assegu- sobre Tànger. poix i.ap
despïts del d'A- panyies. Aquesws mai nan pogut dev
participa ai ministre de la Guerra el han
1 de i;o que preceptuen el-- trac enrciilar 5e sense les bestretes de i'Esvisitat aquesta tarda, al Congrés, rances a a;tra fundació m·.vu, domi- gadlr
següent:
—•—
lats. la situació de Tànger es distinta tat.
cap del Govern, per a sol·licitar Clliarta a Madrid.
ï- nsç novetat en cap dels terrlto- el
restant de Vlmperl Per afic-i
l'indult del sindicalista Vlfiuela. con- El senyor TEJERO rectifica, Insis- del
que l'aplicació d'aquest projecFrunça no pot al-legar drets especials te,Diu
demnat
per
un
tribunal
militar
a
con
sl
arriba a ésear llei, nu ua dà
tint
ètt
las
seves
-.ensures
a
la
Reial
Arrlhà el general Castro Girona, en- seqüència dels successos desenrot- Ordfe que aOtorHza la CWSÍÓ, perçue i si ho fa va contra el prescrit cn 1 costar-h
res ui Tresor, puix l'interAs
carregani-se del comandament de la llats en la vaga d'agost de l'any 1917. priudica cis assegurats
els tiactsts El senyor Tanguas de- de leinprestit
ferroviari no s'aixeca;
zoita de Tetaím
(oaua la paraula >
d'assenyalar-lo tes Corts, l, per
Madrid IB, 515 larda,' Fsrefereixa la circulació de mone- han
LA TARDA AL GONCRES
El comandant general de MelUlà
tant, svis aqueixa ha d ésser la càrPartiejpa^ ampjjant unteriors notícies. Després d'explicar al saló de ses- E! ntia--SL-c dd TBEBAU. tamb* da espanyola al Marroc, la qual cosa rega que l'Estat tiri damunt sau P„
Jju* vaig comonioar a V. F... que con- sions ei desenrotllament de l'úlUma , •tiflea. Insistint a defensar Ja ces* ]a Significa un acte de sobirania, I dna, adhu . donar-se el cas que lea
"?tri*n les topades sostingudes diu- crisi parcial, el preslderK del Consell sló de cartera,' perquè aixo toatri* explica el que esdevingui ert aquest Corts nofixessininterès. I, per taia.
'nn'ífe l dlDuns. entre Amar-Amido ha sortit del saió i aftm dirigit al • bfieix a augmentar el caçital.
1 Abti-el-Krfm,resultantvencedor deepatxat de ministres.
I rEl senyor TEÍERO torn» a rectm-»
j'ïueat en el primer. perO units els Ha manitestat que anava a eighar ' <Ér 1 se snspèn el debat.
Franca imposà el paper mone
Marmza amb gent de Oueoaya. ata 1 ofici de remissió a la Cambra de Ei senyor RU.OiO, ,vm a indivídif data
da I la pesseta .hassam- començà S
\'J?a. darant la nit del dimecres a l expedient Picasso.
de la Comissió mixta que entén en ei desaparèixer.
•^t>d-e!.Kr!m_ obligant-lo a reilrarse n Sobre la discussió d'aquest han con- projecte
de llei de reforma tributà- Manfesta que si un problema .e
wni-Aimar. deixant Mjond'jflats dos ferenciat, pur espai de més duna ho- ria, suosaiia
un.error, minés en eí I tal magnitud com aquest de la mone^•*non*. tres am.·traíl adores 1 ao sai-ra, el senyor Clerva 1 ei president paràgraf tèrcer
ué amb el que prjpo-u aquejt
de rartidv U d'a- da no ha estat defensat pels gOTern»
*«» de miini.vr.mi
Te de llei.
d«l Consell.
, qtu=si fioi-dU: 1 ilíUeJa irfs frarau^a.
1 espanyols, no poden inspirar confian- No bl
ba dret a dir, a priori, com.
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defensa una esmena al capítol ter.
af eï sanyor GaSwt. que lea larirea
cer. demanant que es testahle.xi ia
van n augmentar un 70 per 100. perquè
X*Ira de 170.000 pessete*, de conte-,
aútó i-na enoni» inexactUud.
tt^t: amb la norma qü figurava BI1
Rc-litnja l aflrmac^ del senyor Gasraposta del ministre.
sel tl«? què Í-^ garanteix un interès
No l'acceptH la comissió 1 ei jj.
itral capítol. TamM rebutja ço que
Byor Gonzàlez Echavarri demana T>
digué respecte al rescat, puix en «1
tacló nominal.
projecte, ço que es (a és sotmetrà"!
S'hi procedeix l queda acceptada
a determinades condicions.
l'esmena per 46 v-ts contra 19, j,.
Diu que no pot parlar de relativa
gurant el ministre d'Instrucció oom
normalitat ferroviària en un pals on
abstingut.
de quant en quant cal apel-lar a 3a
suspensió de les facturacions, 1 això
El senyor PALOMO combat la to.
ér el oolapse de la circulació.
d« P R U D E N C I
BERTRANA
talltat d'aquest cmpltcd.
Afirma que l'estat primari .de la
Fa constar que ia Junta d Amplia.
xarxa ferroviària a Espanya, és ineló d'Estudis ha realitzat una tas.j
ha obtingut en els Jocs Florals d'enguay el premi «Concepció Rabell»,
suficient per a atendre les necessitats
verament meritòria a Amérlci,
dí- l econorola nocional. (EV senyor
treballant amb entuíiasme per 1 apjjl
que
és
destinat
al
millor
llibre
de
prosa
catalana.
—
Demaneu-lo
a
la
AJvarado Interromp,)
patnent de tuls dos països. .
Maoife&tu que l'economia nacional
•El senyor DAURL·LLA U contesti
sofrirà greu perjudici si no s'aprova
bicurnent, per la Ctmiiftó. Í s'apro.
E D I T O R I A L C A T A L A N A , S. A .
uquest projecte de llei
va el cafiitoL
Termini invitant a tots a què l'exaA! iegíiefit, el senyor GO. C\3AfiE3
I A TOTES LES BONES LLIBRERIES
minin sense passtO.'
hi defensa un vot parti.culat-del.s9.
El senyor GASSET (don Rafel), recnyor Fabié. qu* no accepta la co.
Mlca.
missió.
Compara e] discurs que l'altra tarDemaneu catàleg
2 ' 5 0 ptes. rústica
El senyor GÜ Casares demana T*
da va pronunciar el president de la
tació ncmtnaL 1 per tu vots contra 14
Comissió, senyor Ortufio, amb el que
és pres en constde·ació el vot p&ravui ha pronunciat el ministre de Folicuiar.
ment, i troba entre tots d'os una gran
o.sparilat de criteri. En realitat, el
.Al capítol sisè el senyor OH. GAS.v
que resiilla. és qiw la Comissió i ell
RES hi defensa una esmena.
estan d'acord en molts punts, i que l'ú
La Comiísló eol-iicitu 1 alorrnraes-.
nlc que defenso el projecte és el ntíd- la discussió d'aquest capítol j)cr
jilstfee.
estudiar l'esmena
lats i aspiracions d'aquells centres tural. la seva tasca en pro de ï'AOto· rent favorable a l'autonamla é: avui 3 El
PRESIDENT accedeix a la peticü
Insisteix a assegurar que aquest d'ensenyament.
nomla unlversiUrla. Recorda qite per precisament contrària.
projecte suposa un gran dispendi, que Parlant del pressupost d'Instrucció l'octubre, quan l'obertura de curs, a El senyor SILIO — On ho ha vist i se suspèn aquest debat.
Es pusa a discussió el dictamen s>
es convertirà en una càrrega per al pública, diu que sembla que està con- li qual assistí S M . lu hagué visquesS. S.T
Tresor, perquè la despesa que es faci feccionat, més que per a la propaga- i entusiasme en pro de 1 autonomia. El ministre d'IMSTRUCCIO. - A tot bre ei projecte de Uri considerant
en campat-ya v.- de "féSultrt
nc b ha de veure compensada amb
dc l'ensenyament, per a tenir I el mateix entusiasme poguó obser- arreu. El Congrés es mostrà frir^ u- ad» mort
ferides el Ubent cofoneí doa
l'augmeat d'lngr»ssoa que es produei- ció
var en les distintes Univensitats que ment enemcl de l'autoiuania; les Uni- Eduard
un
lloo
on
poder
col·locar
els
amics
Barrera
xin per le.- millores que s'hitroduel- I recomanats dels influents dels mi- visità, essent mult ben reLut a Sara- versitats tampoc avui- la defensen, I
xin en els serveis ferroviaris.
gossa Barcelona 1 València.
nistres.
aquí mateix, al Senat, l'ambleat no és El senyor GONALEZ ECHAVARPI.
No sap en què es fonamenta el mi- Falten elements pedagògics, com Li diu al senyor Montejo que si molt favorable a l'autonomia unvversí- en vlsfa que nó'es Uobik a la Caaiiiislre per a dir que el vol particular falten
estiguin dividides, ell 00 teu- e. senyor Galana, per a 4t'e-,mestres i escoles.
tragués l'autunomia podria dir-se que sitàries
què l'orador defensa, slgnflqu!un Finalment
ia de decidir-se «n pro de l'autono- bra
s'
o
cupa
de
les
escoles
una esmena, denana que la TOU
la
implantà
un
ministre
uv
catedràUc
present per a les companyies..
i sobretot existeix un pro^sete de sar
d'iadiistrtes, discorrent sobre aquests i la suprimia un ministre catedràtic mia,
.
;
U
es
faci per boles, com així mateu
Fa «yJucnt que moltes de les mani ensenyaments especialitzats.
totes les que «s refereixiii a pension;,
iRecorda que en l'ultima setmana llei que pot aprovar-se.
. festaclons que el ministre li atrlbuvix. Per la comissió li contesta el se- que asslótl com a ministre al Congrés iDiu que quan es tanquin les Cort1 cim ho sol-llclità l'altrc dia el
no les h 1 feies ell. El mínis.re ha re- nyor TQRMO.
fou fortament combatut amb motiu caldrà dictar un decret -uspemiBi «1 nyor Gadea per a un altre 03=
ciAlit qufkom que s'ha dit fora d'aRectifica el senyor PALOMO.
del cas de la senyoreta Uns
utonomia univetsituna.
El senyor GADEA manliest;. que
qul. atribuí,i-U propòsits obstrucoio- El senyor S I U Ó hi Intervé per al Per cert que la qüestió de la se- d'aEl
ell
al cas de la pensió a ii
senyor
SUJIO rectHWa.
nistei que ell no ha expoaal Afeselx lusions que se U han dirigit, una de nyoreta Urís fou una mostra de fur- Vol que constin de manera precisa fillaesdreferia
£
1
1
iMartinez
de la Rosa.
que està ucostumat a «otrlr obstiuo- censura 1 altres d'elogi.
tel; entre el banc 'blau 1 les esquerres,j les declaraoioos del mini'tre de què El senyor GOtCOBCHEV ptesldetil
IÍOIXÒ, però mai ho practicat aq.iest
La
m
e
v
a
Intervenció
és
obligada
en
pérquè veig que no s ha rectificat res suspendrà per decret-l'autonomia- uni- de la iComlsaló, prega al senyor Gonprocedirticn'. parlimentari.
ei que atany a reiwenyameni univer- úè fot el que Jo vaig .fer Jo vaig or- versitària, i davart aq jeata. declara- zàlez BohavarrI qu1- retiri la pe":
Declari que està disposat a col-la- sltari en son aspecte autonòmic. 1 ho denar la formació d'expedlém, perquè ció a ell no II toca altra c>ia,'; que
seria de modt mul efecle que i
bçrar a l'aprovació d'aquest projecte faig alxl obligat per trobar-se al banc en aquest informés el 'Consell d ins posar-se a disposilció de les OnSvsr- puix
primera
vegada que el Senat usi
Ce llei, però no amb una rapidesa que blau un sord-mut que encara no ha truccló pnW:ca. Vol dlr-cne el senyor sitats, que són les que ban de o ç t W aquest sistema
de les votavlons pt:
exclou --! aerè exament del problema exposat la seva opinió en matèria mmistre si ba sostingut S. S. la for- El senyor ROYO ViUA\OVA (don boles •tu» fésrespecte
al cas de lür1 eense procurar Introduir en el pro-tan important.
mació i tramitació d'aquest expe- Ricard; afirma que la Universitat de rplc C O l O U e l del regiuieia
J e ;a C jecte la major suma possible de millodient?
Madrid.
18,
PIS
nit
Saragossa és francament partidària tona.
res en benefici d? l'íiari públic t 4e El senyar CASARES interromp.
de l'autonomia, i per això se sent F.l senyor COVALEZ ECH-AVASH
ministre d IDiSTUOCID. — No, no.
l'ecorom!» naclrnal.
H Senyor SPLIO. — Jio crec que ne- El
El senyor àlLK>. — No obstant les agraït al senyor Silió.
aecedeix. però manifestant que d'api
El senyor ORTüNO també rectifica, cessUt el ministre dTnstruccIó .Públi- esquerres
«1 combaten, com ho Prega al minisire que desist rixí de endavant aquestes votacions ban d»
Inífstlnt «n els principals extrems ci 1 ajuda de S S. par a exposar el demostra l'eno
xistència
d'
a
quell
flirteig.
tota disposició que tendeixi a Urar fer-se per ho eà
del seu rti-·-urs
*eu criteri.
Termina preguntant ai ministre sl per terra «l principi de l'obra d'au- S'aprova el dictamen
El ministre de FOMENT també rec- •Declara que el pressupost que es està
a mantenir el projec- tonomia universitària i que porti a Twnbé s'aprova el que conceSeit
tifica 1 rifii que é"» ;nex»rfp atri'r·nir discuteix no és de la seva paterni- te d'adisposat
les Corts el consegüent anicuiiit per- una pensió a la filla d'En Martínez ü
utonomia universitària.
ai projecte l'establiment d'un interès tat. Es Oli de l'actual ministre d'-In*- El ministre
iBiuesta autonomia sigui emee- la Rosa. després d haver retirat li
d'IXSrmucciO es plany què
flx. puix es veu a •la llum d«l diatrucetó ipuiblica El pressupost que ell de les paraules
dwl senyor Siiió. que dida per virtut -l'Una llc
que <;o TU es persegueix, és un inte- Ideà pujà a 1&*«Sl.OOü pessetes, quan han estait de suma
seva petició si senyor Gadea de què
rès variable.
tlUit que el senyor Montejo reduí a que no esperava a^rassivltat. cosa El senyor CARRAC1DO consumeix los secreta la Votació, adhemt-se 1
Din que amb el sistema preconitzat 163^32,000. El Congrés elevà aquesta Afirma que la partida per a súb- el quart torn en contra de la totali- ço que ha fet -1 senyor Gonz-alez Eoliatat.
en el vot particular de la garantia per suma a 166 mil ions i tantes de pes- venciooar
.«1 U-Ubre de ia Pàtria no Inteervé — diu — per a tractarvarri.
l'Estat, deN Interessos, a partir de la setes, l a:l Senat aquesta xlíra arriba fou suprimida
per ell. sinó per la un assumpte que és de gran. interès Sense discussió s'aprova un ppjecdata en què terminin les conceslons, a 166 XS.Çiee pessetes.
le concedint una pensió, a 1« "•liiu3
Comissió «!« Pressupostos del Con- d'
les companyies obtenen un gran bene- Es queixa que se suprimís una parti- grés.
per a Espanya.
el capità de fragata senyor Cap!fici.
Recuida que en diverses o-'esions ^'
da de 100 000 pessetes i en canvi es iDeíensa la permanència en el pres- han
les.
anat
a
l'
A
rgentina
nodrides
reCreu que el «enyor Gasset està equi-conservin les tres inspeccions d "ensede les tres Direcclofis Generals presentacions, de la IW-·lectiialitat . Els tres dictàmens queden pei*en;s
vocat en suposar que el Tresor es per- nyament que són altres tantes canon- supost
pel senyor SlUó.
espanyola 1 França •terrtbrosa que se de volat 10 deílnitiva
judicarà. 1 aíegclx que en aquesta su- gies, que ni tan sob tenen taula de combatudes
Les modKicacione Introduïdes en 11 arréhasai en aquelles terfes l'he- S'aixecu la sessió a lea nou mecr*
posició n'hi ha d'haver molt pocs que despatx al ministeri.
a la Junta de Pensions gemonia intel-lectual. ha creat a fiue-deu minuts.
l'acompanyin.
OeCenaa el UUbre de la Pàtria l diu el referent
estat (ambé obra de l'ahra Cam- nos Aires un Institut Franco-argentt.
El senyor GASSET toma a rectifi- que la partida que ell ideà per a pre- han
havent-se format una associació cocar.
miar-lo no es tirà a rodar per exigèn- bra.
per al major desenrotllament
Justiiica
la
nartida
per
a
la
creacies de )a Uel de comptabilitat, sinó ció dTnstltuts-Éscales que figuren en muna
NOTES PORTUGUESES
Es rebutja un vot particuler.
de
l'
e
smentat
institut, al qual ha doper debUitats ded ministre davant les el pressupost,
Se suspèn «1 debat l s'aixeca la
tat
el
pressupost
francès
amb
la
Lisboa.
— Comuniquen de Lornuo
pressions de les esquerres.
slò a dos quarta de nou.
de 100.000 francs. Aixo té Marqués, que
s'ha suícldat en aquella
Es refereix a l'expedient de la se- quantitat
Censura que s'hagin sujprimit del nyoreta
veritable
importància.
I
cal
que
la
Uris, «1 qaal segueix en el comissió 1 el ministre pensin en ta població l ex^ninlstre portuguès, se
pressupost
les
partides
que
ell
havia
SSNAT
d'instrucció Pública, 1 d eU no
Aureli Da Costa Ferrelra. qu*
consignat per a les Escoles de Comerç, Consell
que podria dir-se'n la nyor
té absolutament cap coneixement. conveniència,
efectuava un viatge a Mozambique.
pensions per a l'estranger i altres, (n
necessitat,
d'
a
ixecar
també
a
Buenos
l'expadlent arribi a poder seu,
per lAH Comissari jwnugu*Madrid, 18. ÍTS tarda i diu que l'actual ministre ha consig- Quan
un Institut Hispano-argeml, 00invitat
eshores veurà la manera de pro- Aires
senyor Brito Camacho.
A les 33
' 0 comença la sessió, presi-nat en canvi una quantitat a dispo- acedir
es doni cultura superior. •
ea
jusUcla
dint ei senyor Sàncbez de Toca. sició de la Junta de Pensions.
Lisboa. — Comuniquen de SantaAl banc blau. el miulstre d'Insiruc- El senyor GONA1LEZ ECHBVARRI. Tracta de l'aUtcnomla universitària El senyor GONZALEZ ECKEVARR1 rem, que ha aparegut assassinat ua
que cal íenir en compte que es queixa de la protecció de les dretesindividu que guiava una .obarríRe·j
dó ptlblica.
— Per a poder servir als amics.. els(Diu
temps
canvien l que aquell cor- a " les Institucions d'ensenyamect S Ignora quin hagi pognt tsser eOrdre del dia.
El senyor SUJK) continua el sen
lliure,
S aprova Pacta de la sessió ante- discurs,
mobll de l'assassinat ni qui són a'
referint-se a la creació de
rior.
Al-ludelx a l'Episcopat, que té re- assaeskn. —Havàs.
rinsutut
Escola,
que
te
un
assaig
peEs volen definitivament els pressuque termina la seva missió
presentació a l'Alta Cambra i demapostos de despeses i ingressos de les dagògic
aquí a dos anys. i per consegüent
na que es restitueixi a la Universitat
possessions espanyoles de l'Atrica d'
resulta absurd que «s pretengui aisalmantina els béns que són seus 1
occidental.
xecar-li un edkrici que costa un milió
que «n poder de l'Estat no rendeixen
Sense discussió s'admeten els dic- de pessetes, convertint en permanent B1BLIOTECA
cap
ulilitav
tàmens de la comissió mixta deter- e! que es creà amb caràcter transitori. LITERÀRIA
Ouant
a l'autonomia uniTersitària,
minant el règim jurídic de la propie- S'ocupa de l'autonomia universitàentén
que
el projecte del senyor Silió
tat dels terrenys de l'Estat a Ceuta ria i diu que no creu haver comà:
era massa radical, peró que ei minisi 'Melilla 1 sobre la reforma tributà- cap bogeria en pretendre que l'autotre ha de fer prevaler en aquest as- CL REGISTRE OC LA MOP«CT*T
ria
nomia (fos implantada a les Univerj
sumpte
un règim preparatori de l'auAcordada l'urgència, es voten deü- sitats, atenent pretlíamenl a IM petonomia.
Havent estat nomenats els senyors
mtlvament
ticions d'universitaris inglgues.
Ei senyor SANCHEZ 3 SANCHEZ. Berjamo Escobar i Vàzquei BeF- r8'
Segueix la discussió del pressupost Arran del decret d'autonomia, de
emparat en un article del Reglament, gistradors de la Propietat, respe*1**'
fl'lnstmtcló pública.
VIRGILI
919, tot foren aplaudiments f Í-ÍÜdemana que es doni per suflcietAment
El PRESIDENT manifesta <iue ha- 1
i gairebé no hi 'bagué la
discutida la totalitat del dictamen. roent, de Barcelona i Granollers, 1*
Traducdú
Un.
Llorenç
Rlber
7ent demanats set torns de totalitat utaclons,
<s g>eUta censura. Totes les UniAixí s'acorda, passant-se a là dis- Unió Jurídica Cattalana, ÍWÍ»*^"
es consideraran ampllats als efectes m
a eoimaa
versitats es posaren a confe.cianir
cussió per capítols.
lea persones dels nomenats. fa,públlC'
reglamentaris
Uttts Estatuts amb gran entusiasme.
S'aprova ei capítol primer, després una vegad* més. que les lleis que reEl senador senyor PALOMO con- El Govern prestdlt pel senyor Maura
de rebutjar-se una esmena a cadas- gulen les tals designacions estan in^
gom un dels citats toms. davant una fou substituït pel del senyor Dato, «1
cun dels senyora Ot'-ega Morejon 1
dotzena de senadors.
qual acollí el projecte d'autonomia
C ble ma l d'unes .tclaracions de la rades en el total desconeixemeK a
universitària,
I
ei
mateix
feren
eïs
Tts
Madrid, 18. 515 tarda tants Governs que se succeíren. 1 «1
Comissió amb tendència a subsanar les modalitat* I necassUats català^
El senyor Palomo elogia el senyor
un error.
i protesta novament de la ^ ^ f ^
Çlliú per haver implanm Itmiono- Senat aprovà ei projecte.
Sense discussió s aprova el capítol 1 dels perills que por ais caialV* ^
sua universitàriu, encara que creu Quan últimament fou ministre d'ins•'reu: a'«0 Ptes. volum segon
que aquesta au respun a lea necessi- trucció púb.Ka continuà, com era naEl senyor GONZALEZ BCHAVARRI preier.ta tan arbitrària pretenc»-
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L'agregació del barri del Lladon6
a FAjuntament de Granollers
(Discurs pronunciat a l'alta Cambra pel senador nacionalista en Lluís Duran i Ventosa el dia i3 de juliol de 1922)
C Sr DCRAN Y yESTOSV \oy aparteros que presentaran las eiete u quistma importància de fa próvincis bros que la componen: pero, así y 1909 den seglsanundo Moret En uno
ame todo. » !os wftores sena- qcho enmiendas que he tenido que
Barcelona se segregue de su prò- todo. a mí me extrana mucho que elde los articulos de este R D sa resdcres presentes que me perdonen el presentar a este dictamen; y gracias de
pia
Muoíçípio. al cual v'«ne pertene- Gobierno no haya interpuesto su va tablece plenamente esta bue-.u doctrilienipO que he de haeerled perder pa- a e«e y j it tolerància de ;.i Prasl- ciendo
desde tíempo in memorial, y llosísíma influencia y no haya pueslo na. Uegandose a itecir que la segrega,
rí un Ae'int* que parec*, d ? momeirt»».
dencfa. que me permlte en este mo- quede agregado a la capital del dis- su peso deflniüvo en la balanza. para món
los lérmlnos municlpales es
de insigniftcanda gninde: pero que enOiento que yo Ueve la voz que debiatrtto. No teméls qu? yo venga a da- que se someta a dlscusión tantos otros de ladeexclusiva
competència de loa
ej fondo tleúe verdadera imponancia. llevar ml cnrapaftero sertor Ramos, roe razones de carifter hletórtco. ni proyéctos de léy que me parece que Ayunlamlenlos. que
han de ser resueL
por trataree tan solo de una citestíòn vov a exi ior aqiri las razones en de caràcter topogràòcó, nl de caràc- teiuan alguna mayor importància pa- las después por las Diputaclones
proque puede pa»ecer de caclquismo ru-que ;me fundo para oponermc a este ter politico para demostraros »: tíe-. ra la vida del país que la supresión vlnciales. y que sólo en caso de díver.
ral, de interesec de un distrtto, po- dictamen.
ne
razón
el
uno
o
el
otro.
No:
es
que
d
e
una
parte
del
Ayuntamiento
de
dran creer quiza les seüores senado- Es probable que los seflores senado- yo empiezo por sostener que el Par- Las Franquesas del Vallés; porque. se-gencia entre unos y otros erganismos.
i n que no merece su aiencioa y mu- res que tlenen la amabtlldad de es- lamemo. aunque legalmeftte tenga es-rtores senadores, no olvldemos quedebe intervenir el Parlameni<r. Da mo.
cho jn^no» que deba molestaries du cuft\aniie. ee pregunten: iQné raro es ta faculfad. moralmente. en el mo- aun cuando es clerto (yo he de em- do que ya veis. sefiores senadores,
ran'e largo rato. No obstante, todos que en esta casa. donde la cortesia eemenfo actual, esta, rflcapaciU;.lo p.ira pezar por reçonocerló: lo reconocí un cómo, en esta pugna con la min£»rta
equello* que tengan la bondad de es- lleva a los extremos limites, en todo resolver un problema de esta natura- dia. anticipamlome a otras obaerva- albisia, con esta que se llama Uquler.
cuchanne. .esperó que. detpués de oir caso.
leza; y es que nos encontramos con ciones. en el seno de la Comísión de da liberal, el crtterlo liberal lo hemoa
senador se le haya tra- que
mis explicaclones. ee haràn cargo del tado da*"este,
problema se va a resolver Gobernàción. y no he dedejar de reco- de sostener nosotros. loe nacionallíe#ta
forma,
que
n
o
calitieamotivo fundadlsimo que me obliga a ré de desconés. pero que. cuando me aquí este
sln
que haya mat datos. mas nocerlo en el momento actual ante tas catalanes.
molestaries y que algunos, si no to- nos. íe. desusada..! Porque tiatarase amecedentes
para qué los sartores se- vosotros. sertores «enadores. que po- Yo considero que mientras no haya
doe-al- menos· se convenceràn tara- de un dictamen de altlsimo interès nadores juzguen.
ni déi* da.rme leccione^s de derecho cons-aquí los antecedentes necesanos. (jue
btón de la justícia de la causa que de Gobiemo. tratarase de un proyec uno més. , que unaabsolutament^
propoélclón
de
ley ülucional,, y es evidente que al Parno se. hayan reunido itídaa
deflendo en esto* momenios.
por el diputado por el dis- lamento, que las Cortes con el Rey mientras
to de aquelles de los que el Gobier- redactada
los elementos de Julcio imprescinditrlto
y
bajo
la
fe
de
lo
que
ha
dicho
tienen.
eíe'
t
ivamente,
el'
d
trecbo
pjr
puede declr que depende algun diputado por el dislrito. bajo la
bles para conocer si procede o no
Atite wdo, be de explicar por qué no
sl de segregar este barrio de Llado- esta segregación. el Parlamenlo, qne
grave interès, que la vida del Esta- el
formando parte de la Comteión de do
polabra
de
lo
£ie
este
sefínr.
en
uso
pueda depender de su aprobaríóti de tu derecho. no lo niego, ha venido ne y hacer pedazos el Ayuntamientoconstltucionalmente tlene todas las
Gobernacion he de venir aqui a de inmediaia,
tratarase siqulera. seííores a decir; el Congreso aprobó buena-- de Las Franquesas del Vallés y hacer facultades, moralmente està en absofender una cnmlenda. Es que se Ira- bínadores. de
desaparecer — en el terreno legal tan tncapacllado para resolver.
que Interesa a l3
tí. -?rtores tfnadores. de que esta e'n- mayoria de laalgo
esa segregación y el Senado sólo —. no ese Municipio. sino los luto
Camara. .de algo que mente
mi<Wda en rigor, es un voto particu- pudiçra evplicarse
Sl fuera poslble una inqulsición fen
se dispone para accptarla. sin 9.000 Municipios de Espafia: sin em-forma
claramente por qué ahora
lar; pero por clrcuhstancia* etpeciall- be lleva cou precipitaclón
<ie pregunta, naluralmente; no
que
haya
ní
un
solo
comprobante
bargo,
aunque
todo
eso.
efectivamensu
discusimas no ha «sido pp^ibl». reglamen síón y'aprobaclón definitiva, y claro de todas susraanlfestaclones.tEs te, el Parlamento espafiol tlene de- podemos akidlr a ofral; si yo pregunttriameïite. que ese modesto senador, es. sefioras senadores, que yo me so- que yo pongo en duda las paiabras recho a bacerlo, pues, repitietrdo la tarà a cada uno de los sertores que
mdlviduo de la Comtsiíin de Gober- meteria con gusta v que creeria que de este sertor? Évidéntomenfe no lo frase inglesa que dije en la Comísión tienen la bondad de escuchumie fà sanacion. la presemara como voto par-todas
ben dónde està el pueblo de las Fran.
puedo hacer, ni serià correcte que, en de Gobernaclón y que no tengo In- quesas
eslas costumbres y tndas estàs una
ticular, {K>rqiip ocurrió lo que tendré consideracíones
del Vallés, dónde eslà esta liOiniara
entràramos
en
discusión
conveniente
en
citar
ahora,
el
Parlaque
habifualmente
el ?ionor de esponerós.
del Congost qtne se sertala en el
con representantes de otra. pero ;no mento, efecüvamente, exceplo con- nea
nos guardamos. no han de .tcr<«r una os
como divisòria entre «no y
El dia l.» de julio. hace. por con- fuerza tai çpie deba ser preferible la parece. sertores aeàadorof. que un vertir una mujer en nombr?. puede proyecto
Ayupt.vnienlo y cyàntas veces
•stg'nente. tan sólo doce dia*, ee rea- eonsidera;ión personal Ja uft'senador asunto de et-ta nàWràleza hàbrta ine- hacerto todo: aunque esto eea así. otro
oido bablar del bam? de UhdoaFé,
I mà !a Comieión de Gobernaclón para a la que tlenen los altos intereses del recldo la peqa de que se bubiera UP- íò nès' òtvidefrios dè qiM por «ncima han
de dar su acuenlf» deftmtivo
l ócuparse de un asunto de verdadera país. que el Gobierno debe. ante to- mado ames un espediénte en que se de las fra«es. de los térininos constí- antes
respecto de esta cusetión. seguraineata
limportancla. de grati trascendencla. do. guardat y vigilar. Pero es que. recogieran los antecedentes indispen- tucíones. de las doctrines mas o me- que,
escepto uno que ba eslado lar|del proyécto de ley sobre profllaxis epfiores senadores, no se trata de sables para Juzgar si efecttvamente nos cienlíft-ras, Uamémoslas así. hay go tiempo
en Catalurta y me ha haJe las enfermedades evitables, y al eslo: yo no qulsíera molestar preci- procede o no procede e»ta segrega algo mas. que es la pràctica, algo Mado de este
asunto. todos los demàs
que debe estar sobre todo, que es ladirfan que empezahan
Ireuntrte !a Comistón de Gobernacion saraentea la mayor parte de mi au- ción?
confesar
realldad: Y la realida^ fué prevenida. que esta era la primerapor
ry aíonfar deflniíivamente ca dlcta- düorio. no qtiísíera molestar » la revcz que olan
'men. me permltl hacer observar * presentaclón de la minoria albista. iNo parece, eellorés senadores, qite por el legislador espafiol, que mu ' hablar de la existència d"!
de
veces los legisladores espaAòlés! tladoné. Yo, que -vrvo a V) barrio
fa mfiant» que próxlroamente- se pre- pero es un becho ciorto, íeflores seef Ayuntamt'·nto de Pranque- chas
l:ilú.netroe.
anteriores
a
nosotros
han
ien
Ido
musentaria al Senado un proyecto de. nadores, que alflu>• al rabo todo es-•cuando
del Vallés, àl cual se le ha de
esie pueblo. esta es la primera vez
mas sentido de la realidad del de
lev' eobM «gregariAn de una. parte tr> que ha ocurrido. ha «ido porque sas
segregar lo que é! cónsidera que es cho
que oigo hablar de dicho barrlo. y sl
que
nosotros
demosuv-mos
tener
en
de un termino municipal de un pue- la mmoría albista ha cxigMo quft se su
vfda. que es este barrin
me ocurre a rnf. xqué «uoedenl a
ocasiones. <x>mo quizà en laesto
blo de la província de Barcelona, agre-discuiiera'anie todo y sobre todo es- quepròpia
sé trata de suítnmirle; cuando algunas
los (rescientos clncuents y nueye «epresente.
Un
articulo
de
la
ley
Munigandolç a la,cabeza de su d'strito elC-te pr^v^to de Uy
este Ayuntamiento pide ser oido. pklecipal, y yo qe voy a hacer un ale- • nadores que componen esta CAmara
ÍOWl. Advenl entonces mi deseo de
que se abra una inforraación. en la gato de Derecho. resuelve estos pro- y que han de votar respecto de la seintervenir en |a discuslóh de eeie dic Demuestra esfo. seflorcs senadoras, cual
alegar las razones que
del Munlclplo de las Fran
de una manera precisa, clara, gregación
tamen. y advertí también que. de?- un altdfepíritude competietración. tlene pueda
para eostener su dorecho a la blemas
«piesas, del expresado barrlo, para
categòrica
y
justa,
pue»
dice
que
las
.pués d« quince dias de permanència no 'sólo entre todos los míerabros de permanència
de esie barrlo en este
al Ayuntamiento <k Grano,
de los términos munici agregarlo
ei Madnd. me veia oblígado a aucuando la Diputación pro- segregacíones
llars.
mtnoría albista. ma* que esto. im Municipio;
pales
y
eus
unlones
a
orros
seràn
resentanne. porque tenia qiie salir pa- 1?
de Barcelona pr·r 'manmidart
de çompenetración. de uníótt, vincial
mediante un expedíonte. por
ra Barcelona >fe parecló que. como npttitv
solicitado qiie se abra ama infor- sueltas
e compaflerismo en el pamdo, que ha
la Diputacion raepectiva: porque no Yo no voy « pedir, naíiiralmcnte.
en tanta* ofras ocasiones, una adver- d
macion
x
que
dentro
de
íjsta
informaquisiír.) para todos lo? partides, clón se la oíga; cuando Iç* elementos se le ocurrió al legislador de la Restència de eeta naturaleza habría de yò
e! míA n^ lo necé«1!-·. porque !o interesados piden. no nada extraordi- tauraci^n que para ineneateres de tan„que la Comísión de Gobemasión »e
bastar, y yo creo que en circunstan para
pero lo quísiera para todos los
poca monta debieran reunirse las , revníe. porque comprendo que la Cocjas normale* y si no hublese media- teneo.
sino slmplemente que se les Cortes
dos en Espafia. que sl tuvieran nario.
con el Rey; es declr. que estos rn liión no puede revotarse. Benèvolado |o que luego habré de decir. la partí
oiga.
no
m
e
parece
muy
natural
que
ima homogeneidad y una disciplina ei Senado no tengg por conveniente expedientes debieran ser resueltos por ment!, por las razones que sean. per
Comísión de Gobernaclón me habría tan
grandes. podrien con may ir fa- resolver etíe problema a rajatabla. las Diptituclones provlnciales después exlgehclas, por amabiUdad que qatM
tenido esia atención. esta cOrtesfa, cllidad
resolver en muchas ocasiones como vulgarmenté se d'ce. que no de oir a los Interesados. (El seftor guardar a la minoria albista, la Co*
eonstantemente guardada entre com- problema?
vitales para el paK y aun corre tanta prisa: que problemas da Royo VillanOva (D. Antonio): Sí .no misión dló esta dktamen: pero lo qua
pafieros: pero me enteré el jueves de qué soy" parlldario
de la maiízación mucha mayor importància habra en hay Diptnaclones en Barcelona, nl en si pedlria, y 1110 parece que no ea una
la semana slguiente de que el miér- en «xtremo. creo que
de esa
ya las babéís suprimido; os cosa absurda, nj nlngiln dispàraje, es
coles anterior se había reunido la mafización debe haoerdemro
que la segregación de un bar- Cataluíla:
unldsl y die- Espafía
las habeis tragado. como el Ayunta- que esta dlscusión quedarà suspeudida
Comision de Goberoación. habla dado clpltna; pero confleso. seAores
no
del
Ayuntamientò
de
Franquesas
senado- del Vallés.
miento de Sarrià.) No se precipite ml
«u dictamen favorable a este proyec- res, que me «jdranó muchisimo
que se hublera podida oir a
que'
quendo amigo el seflor Royo Villano- hasla
*o de ley y que el jueves, dia 6. se ha en este momento la minoria albista
los.
muchos
interesados que estàn
Wa'leído ya el dii iamen en el Senado.bayà podido llegar a tener la fuerza Pre-Msamente. seflorís senadores, en va .que tiempo habrà para que pue- abrumando a telégramas
al saltar pre.
y aunque al enterarme de ello en suflètente para imponerlo en ette pre- la órdou del dia del Sènado figurada intervenir, ya que estoy poniendo sidente del Senado, a la Comísión
de
Barcelona envié un telegrama pidian- ciso instante. porque cuandj tantos (iba 3 decir desde tiéfnpo inmemorial.tela suflclente para que me pueda Gobernaclón y a este modesto senacomesiàr.
dogue ee me admitiera la presenta- otros
que seria una exageraclónK pedor, pues todos los dias tengo que
as'inios psrece que d?bían me- claro
cióD de un voto particular 'y «ste recer la
figura desde bàcé muchos meseb.
contestar cuatro o cinco telegrames y
atfnción del Senado. cuando ro
telfàrama. en rigor, debio lligar al tanios otros
un dictamen sobre la supresión de
olras tantas comunicaclones en que
problema» debenan ser un
Palació del í-enado mucho antes de traiado'. en esta
Aj-untamientó dè la provincià da Dice la ley claramente esto; pero me.PÍden
oidos slmplemente los
Camara. decien de- Castellón
las veinticuàtro horas hecesanas pa- jarse
de la Plana Doranle sema- ademàs artade que cuando haya dí- elementoesean
interesados.
toaos a un lado. Blmtlementa nas y semanas
ri que, segün ei Reglamento, pjdie- para tratar
I)a estade en la ordenvergencias entre los interesados. es- Ya supongo que algunos de Jos sede este trravlsiftio proble- del dia un dictamen
ra admitiríe un voto particular), es ma dp Ja segregación
segrega - tàs divergències seran resueltàs por
de un barrlo ción de un pueblo de sobré
lo clerto que eri los lérminos estilc- d-' Franquesa* del Vallés
la j rovmrla de medio de una ley. Y nosotros ;qtlé úores senadores que creo que se pro.
àgre- Huelva, que fné apróbado
tos del Reglamento por que todos nos garl-j al Ayuntamiento de para
en deSniti- pedimos? Qué vengo a pediros a ponen conlestarme ademas del seflor
regimos. y. que yo he de ser el pri- del Vallés. Me diréis que seGranollers
va por la Comición de Gobernacion. vosotros, sertores senadores, en este Royo. recogeran latadlcaciónque h«
de: después
m»ro en acalar, no se podia adml- un problema entre una y otratraïa
larga discusion. porque momento? Slmplemente que ante todohecbo antes de la Diputaclón provinmino-, díjo yde
lir el voto particular, porque, claro
consió que lòdoi los elemen- se iramite este expediente y se vea sl cial de Barcelona, y diràn: «es quo no
no Se «rata de algo mas, por- ee
Mté. el Reglamento no admlte anun- ría;
politícós de la pròvinria de Huel- puede haber o no conformidad entre existe Diputaclón provincial». ^Cómo
que nosotros. que somos una minoria tos
cios de presentaclón. sino que, cou Biuy
va, senadores, diputadós a Cortes, Jos Interesados. y que cuando esta qw 00 existe Diputaclón provincial
reduclda en nninoro, por màs diputados
arreglo a él. ha de hacerse la pre- que pongamos
provinriale*', Ayuntamlen- conformidad aparezea claramente que en Barcelona» Legalmente, para lódos
toda ;iuesUa l iena vo- toslmeresados.
*entación materiar de loe votos par- luntàd para tomar
todos èslalvin confor- 110 existe. entonces con todos los tér- efectoH admlnlstratlvos, existe la
parte
e
n
las
delltlculares.
en la segregación, y sin esto no minos del problema, con los antece-1los
Diputaclón provincial de Barcelona:
beracíoncs. nosotros no hemos de en- mes
el dlclamf>n. y en cuanto al dontes debidamente expueetos por ca-pero
adviertan loe sertores senadores
tablar nua lucha entre minoria y mi- p.isuba
da
parte
inlcreeada.
se
traiga
al
ParAyuntamiento
de
la
província
de
C
a
s
en los Parlamenios las luchas tellòn de la Plana, no pasó basta des- lamento, para que éste decida quién una cosa., y es que estos acuerdos da
Por causa de este Incldente. des- noria;
ser entre las mínorias y los pués de mucha dlscusión. y habléndo-de las parte Interesadas tlene ra- la Diputaclón provincial do Baroeloti.»
agradable para ml, no he podido pre- deben
pero es ,que al oponenios
fueron tomados por unanimidad, y
sentar el voto particular, y debí acu- Gobiernos;
presentado un voto particular, este zón.
dictamen, no lo haccraos .por- se
ahora diré màs: que e^la Diputaclón
dir e tirt amigo que no forma parte aqueeste
dictamen
no
ha
sido
sometldo
lodadictamen, si en vez de ser vta a la del ibera ción. nt a la aproba- E»:o no solamente lo dice la ley Mu. provincial de Barcelona estén todas
de la Cpmisión de. Gobernaclón. per- esta este
una
Crtmara
que
neccsariamenlé
de la Restauración. sino que lo las tnatizaclones politicas de Cataluquè, segiin una interpretación que se ba de pilar porraóvlleb; Mitioos. dón del Senado. porque se ha con- nlclpal
una aoloridad que para el senor rta, Allí estàn, ademàs da mis ami(ualqjiUr dia discuiiremos. en todo fuera un tribunal, sl fuera siquiera siderado siempre qué ei geftado tenia diio
y Villanovà ha sído muy gran- gos. los conservadores, los libetales
caso se supone que los Individuos deun iïuado. tengo el conve'icimiento muchos otros asunto* mas importaa- Royo
una aatondad que el.saílor Royo monàrquicos, los republicanw de los
una Çomisión. que uenen el derecho d-» que obtendrfa un vereil·-W cfratri- les de qué ecuparsé que éste que, sm •de.
y Villan*va nos ha citado varias ve- diferenf^s matices. porque son murp-iximó de presentar votos parucuia- Ho ardiciamen qne eoroéié I* Cómt- molèstia para nadie. tenia müs el ces
aquí, que cre© que hoy, pari to- chos los matices que en Catalurta tia.
res. no tienen. en cambto. el derecho sión de Gobernaclón
caràcter de. asunto de cairlquismo ru dos los
partid«s llberales. consens to- ne el rapuWloanistno. estan lo* nilsminimo de presentar enmlendas, lo
ral. Pero ya he dicho an'es que la Aavfa totlof
los prestigiós qn* quizà mos elementos de la Unión monar ;ir
due no tne explico; en virtyd de "sia
voluntad de la minoria albteta es om- algutios de los
que perteneremos a
Imét^retaclón del Reglamento, que , De qué *• trata. pues? De una prompotente en estos ·í«eraenlo^.
nacional Todos estos elem-?
Jos demàs le hayamos discutido en su ca
*íaiO en tsie moment", para que no poslción d» ley presentada, e.i uso de
estàn
en la Diputaclón pr^v n if 1»
tíempo
Esto
k.
d:!o
aquel
cèlebre
Real
parezca tina cuestión personal, pero su perfectsimo derecho. pot uii di- Yo no fé la (j^ponaneía qu» pue- deri»!^. que qouà ms'amente se Ua- BarcetoBa:
n" obstante TUfum^)
Tie yo creo cpt? és equivocada, he P'jtaílo;" en el Gonzreso. en m#n»o» da tener. numéritamente. !a mineria m.- de deecenlraüzacioh adin'ntslra- do ello* se p^ro,
atrevió a oponerse artm*.
debido pedir a un compartero que pre-de
petición tan justa conto la de Mfe
la cual se propone que un deter albista: es muy jrrap^e eu !mpor<an
•twara una Sfljntóijila y t giro* com- jBu?.\ítq
ftarriode un Jiuefelo de VP- cia mtelQCtudl por todos los nueo-^tiv^, que deitó t í ü ú A é W m ' m i t fuera ctda ui* Diputaclón provincial
r>g»r.

LA V E O DE

CATALUJtiXA

cta que autoraara la raoton de ^
^VJcelons en un asunto qae por
propoíïclón iactdenial, que 90 ha d»
j . i«y e? de *u exflíuf rom^étendecir màs sino que se suspenda «j..,
ía. No <*ft.iOf*, yo.B« X M voy a ha.. . :: para qüe ee &bni una
ELS DARRERS LL·IBREÇ S O R T I T S
' T nrtguna ilosión rfpiwct^ a u
fo ijjldnjpOf el tenr.'-','ÍÍOM
ettsa qu*» daAendd. Ya comnmn'lo
dias. y cort esto ne moSstaré mà5,
que, a pesar de que segurament* los
Senado; ç e a o d n su opiotdo. y
mismos compaflems de la Comisíón
todo caso me rendiré a elfa.
de Gibernaclón (los pfecos que me
- El se·w PRESEDENTE: No esp«,
pueden cecucbar en estos momentos.
raba yo este tn^idente. El sefior !>,.
porqtM los demis esiàn assentes del
WltCf
Scott
(Do»
volums)
Xenofont
ÍDo» volums)
rin y 4MK»a me pone en una dir,,
salón. q jed«n convenexdft «le )«• rePremiat en el concurs de
cultad. No se puede dax cuenta <!»
zcinamienlos que ües expongo, -ien^n
I cEditorial Catalana, S. A·>
las propesteiooes tncldentales
tí convenci miento también de que no
cuando son presentadas aotas de en.
se pnede provocar una cuestlón potrar en el orden del dia No vam^
lítica con una minaria de et>ia ima dajarla para abafla&a: pero coic^
portància. Pero tw de declr * est%
lo que & S. dtt>ea es una votació*
minoria: Es que *sto es un criteris de
puede pedliCa.
minoria? iEs que la izquierda liberal
Josep
M.*
de
Sagarra
«*e que. en cuestiònes de régUMen
El sedor DüBA^i Y \"E.VTïKA: ^
municipal, f ha de hacer tabla rasa
sólo aoato, siao que reconozca 14 ^j.
de las leyes anteriores y ba de preí.
periondad de Va Prasidendia en e! cecinfllr de todos los reqcísitos que «d.
noolmíealo del Beglameoto. cxnn
ge la legislacidn municipal ant*rior
taatiaxuas otras cosas; pero si oo ra
en eJ dia en que gobierne. para saccerdo mal, bay un araculo. que
tlsfacer en cada caso las exlgenclas
be ser el 176 del Reglamento, qui
Josep Caraer
de aquelles de «us amlgos que tenoe que duranle uoa d^-nislOn se pu».
gan interts «n segregar o ien supride presentar una proposlcíOn incidee
mir un Wrmino munlcipalT iEs el ert.
La literatura catolona a l'abast de tothom :: Les grans obres de la literatura universal traduïdes directamet tal, y .orno me pareoe que «stam^
friff
esta minoria, el do ofreceren una dMeualdn. puesto que ba 1».
nos maílana. que ciiando se tr»te de
blade on seftor senador y le ha conEscriviu
tot
seguit
demanant
catàlegs
los Inti'reses politleos da un amigo,
taetado otro. creo que procede la «pu.
ba de preocupar!» poco el crlterio de
Dución de eae articulo.
« E D I T O R I A L C A T A L A N A , S. A.», E S C U D E L L E R S , 10 B I S
ta lev Municipal de 1877 o el de don
El seftor PRESIDENTE: Se va j
Sefísmuodi» MWM, de Mt». perquè
dar
lectora del articulo para satisfan,
por encima de esto ba de pesar el
de 6. S.. y >•» vorà COIBO rdeteo tan legitimo como se qui era aiención aceroa de la cmvetrten^la prueba dfícumenUl ai con prneba tes- el dlputado ifor el distrito. porque an- cida
cerresnonde
al oaso «ocuea.
pero el qu<? no hemos de sometemos. de anticipar^e a las próximtas. casi 'iíical Pero <?? endent* que ha ha- tecedewes para jurgar 00 los hay en El seftor SEQtETARIO
Otawroi:
de un dipuiado. de asegurar so prò- necesar!»* transïormadlones de una btdo una exigeQcia de una imnorla; el expedient*: razones técoicas no te- Wce «sí :
xima «lecclónT ÍES este el porvmlr de phrte del réí^lmen de la pri>pleda>3. no «habré habido esta exigència «n néis ninguna. SOlo twifls eso: las pa- «Si duran» una dtaCuafSn se Sió;",
eete partidoT Cuando este partido eny Vsv&ntó cou esto una t«mj>e.Mad el itntoo d*l seíior Royo Vllíanova^ labras de un dt{raítad6. Puede bastar se alguna pt·opo;.:• idcntal r,
minoria en una C^mara. nos ofrequlzà no íuea-oa b'en com- n; del Sr. Fím-ind^ Caro. tü en el para eso la palabra de un dipuiado? que teaga por objato fljar el curs'
ee estos ejetnplos. trista porvenlr nos porque
prefldidas tm pa^bras- jAfli! Es qoe dè los detnis iadivisbos de la Comi- Si lo coMMerals osí. votad de la ma- que deba daríe a los negoc·c·f, «:
a^uarda cuando tenga mayoria y es el
seflor Chaipapriele. ciiando no se sií-n. sefün se me diee; pero es un nera que quariis:fiemyo oreo que Senado. ejtbdo a3 autor de eU-,
cale la gobernación de! Estado con traiaba
de interes«s polític ÓS de sus íterbo evidénte que muchls moi dlc- estos aauntos merecen la pen? de me-acordarà lo que juzgue oportur.la conflanza del Rey.
'òmpriendia c6mo la nereü- tíimíne*. que Hr.-an màs Uémpo figu- ditaries por Is importància que rie- E". dlscurso del autor, pa este OJM,
En estos momenios. se&r>res sena- antlgos.
de la polític* reqiriere anuclpw- raodo en la orden d£l dfa no ce han inen, no por el momanto actual, no se ceflirà estrkMaente al objeto ^
dores, figura «o el orden dal dia un dad
y pP8ví;nl.r discutido anteà que éste; por a\go ha- {por !a circunfiíancia de que hoy pne- la prnposlcldn. sia entrar de pir.:
proyerlo de ley en que distloguldos se a los acontecúuleatoí
justas y legkim&s del orà sido. Cuando ha balúdo un am- da ganar la èlecclOn en el distrito na manera e-n la c. .•L&tl·ja pnní. .
y Bpreciabilísimofi compafte.ros nues- .aspireciones
pero • utituio ft« trat-a de un peílo tan grande en qua esta dicta- e» dlputado tal y maílana el dipuia- Ei sefior DURAN Y VENTOSA: M.
tros han puesto lode su fe. toda SII pueblo:
asunto de esta naturaleza. «entonees ir.ea se discuta. a&una razón babfi do cual, stno por làs reper^uslones paraie qua eslaanco en un caso dó
«cttrtdad. totlo tu noble dieseo de ser- le
íthpona muy po-o eetf r^lígro habido. Este wnpeno no lo ba lenJ- a que aates he hetílo rçfeirencia.
aplixaclón esiníta de ese actículc;
vir a su Pàtria Me refiero nl proyecst va « crear, de anadir un agra- do el seflor Royo Vlllaaova. no lo E: sefior Chapaprieta dacia: «No os pero yo comprendo que uoa voto^.
1A de profllaxis de las «nfermedades qua
vio més a las a^iracimves de los oa- ha tealdo el teflor Femdndez Caro. rmis, seflores tan adores, detespo- nominai no ha de tener ma» reíu'..
evitables tpje. como jantos otr^?. y tatotes,
4 los qua no sOio no se les no io he tenido yo; algulen io haira sib:;;dades del pca^enír; no os tiaís tado que molestar a los seflore» «.
«>mo vulg»nnenu se dice. «sU mu-quíere
de las eventualldadàs del pervenir. nadores. y no quiero pedirls. Lo qc.
reconoccr
nrnrnay^rextea^ i«3idc
ritodos» de risa en la ordén del dia.:.:6n de sus facultades
para. cosocer De -odos modo*. como tode* eaa- No dejéts de hacer caso de las aspi- yo quiere sab^r es ai hay tan tos
y no bay esperanra algima de qu* de lo que consuler&n suyo,
que mor en el «ecreto y todos lo sa hemos, raciones de los puotlos. no las to- nadores que pactsapaa de nu
pueda discutlrse, no ya durante este les vlea» « pnvar. en unoino
«aso tan no vale la pena que insistamoí «n méis a broma, porque son cos as muynída que ella pue<to prevalei - r, ^
periodo parlamentaria, eino nt qulzés se
insigmdeante cam& óste. de aqueüo este particular. Ya antes he reodldo 'seriat, y dignes de ser pensada*, por- que celebraria y que podria di-n
durant» la vida de esta* Cories Que que.
ce^ún la pròpia ley esp·flola. el tributo de nu admiraciOn. cómo que
i son las genaraoiohè» futiuas tes traree en votactón ordinària. Si ^
ai nifif TOU^T* de vtruelas, que las debian
oonocer y resolver. .^Vale estoadversano, « les que han «abtdo ba- que han de tocar los resultadoa.· Es- mos de quedarnos solos los amjoi
gàberaclones futura*, por falta de hi- la pena?
Lo someto al conocimiento cer valer tan eft/vazmeot* lo que to es Co que ye os dígo. fiítUtfacéis
de 1* minoria regKrfMusU, eUgiene ve»n depauperaree al pueblo del Senado.
ahora. aparenMsaenie. los uitereses Ttrà clareoíente, ya que somet tnny
espectalmente a la pru- creian mterese» de sos em)gos
espaftol. imports poc©: pers 1» que dència de iosyque
dingen la mtaorla Si seúor Royo Nuilenova ha hedhe de unos amigo?; pero aca&o tooaréis pocos. y yo me retjdirí a la op •
el tiempo es m-cesario es para tegrre- albista. Coa esto servírMs
los amo- una alu&tón que ae.-puado delar pt- las cC'nsa:uenc!as ai dia de maúa- de los m*s, como es l^gico ••c ;Í
KV una barriada de «n pueble de la gos; peío ao ei pafc: y cona est"
ptb- sar; aquélla que se referís -a la ajrr»- na Yo, por nu parte, decKno toda asamblea deliberan».
rrtiwnxia de Rarcelona. para satisía- odimíenK» se (haoen combiiwíiioffies
resprítjíabiUdad Os be advertido El sefior PBE^IDENTE: Se \-\ \
c#r a laralnorlAalbista, Pero pense- nueado eon nereserlas; p»ro de esta gaciún d^l Ayuntamiento de Sarna, la
desde baca dos aúos que formo pao-tedair
que.
como
tanta»
otras
«gregaclones
mns. penòad todo», pe.isad. e&j>e
a la proposiciím
no lo dudéis, jamas se !w y segpegiac'on*» que se habrtn deore- de esta Càmara. y ya no tendréis di> E! lectura
menfe los indlvlduos de la minoria manera,
sefior
5
das
raspe-to
a
cual
es
mi
ceai
sighecho
Pàtria.
tado en Espefla deade quertR*la ley níflcvlón; ibe abogado eiemrpre s fa- Dice asl: ECRETABIO Aftanerc ;
eibista en que hay elgo més. y qu*.
Munim pa.', se "ruzo con arreglo a esa vor de mií ideales, poro siempce
los que estan llamados en un plazo
«EI senador que íusar'-bf, apoyaamas o «oeiins hreve « ocupar ton al- El V'ft»r "DWMÍN V VEXT<WA··'«b:ley. Pere es que en este oaso lo queeo
ose en ei articulo iTò do! Reglamenajubtente de armènia; ah ora d
foí, sitiales de la gobernación del Es- quiero vel ver. seflores senadores y se-se bace es. ne dirí yo que paser por creounque
del Senado.rtanee! honor ü-?
ambienta de armnaia to
tado no deben oJ%idar que estos pro- flor Royo VillaBova. f^tTt Jo que baencím* de i i lejt, pUestoque uca ley debe «er este
mular
stguienta propoítciOa locl«nnuln
para
unos
y
otros.
blemas aparentemente ni mi os. estàs ya ocorrldo en la Coma-'on de Go- se modjfloa r»or OtTs, -però sí pres- poique no basta que une eienta esos deníal;laPar*
que el Sonado. si lo «•
ruestinnes que vietas aquí. tratadas bemacifVn Mfr 'hego "-arco d», tod'- y cindir, en <on'r» do lo que se ha he- deseos y el otro aprovecho todas las tiraà convetüente.
se sm-a acordar M
tntre nosòtros, porpeen no tener una mn parc···e que de '•iertias cosa* •nr· cho OMÍ veces, de trio «Tpedient*.
eerfa diacusldn por d turrmpa^a cercanar tol^s sque- suspenda
importància grnnde. ,1a tienen mucha t«nemos para què 'hablar. IDlílcU- porqu". lacluíé esss íotegrafías a qu" ocssiones
de qutnce dias. durante los c.oal*
Uos legiWmos deredhos de orgin.f no
p«r las rBperciisiones en 4a oplnión mente me convencerà, no otítame, bacía aluítOO el seíior Rov.> VíHano- mos
>
=
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y
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que
es
lo
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de
que
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ticular. poique en el expedients que toal.
aíritado. No olvldéis. seflores senado
taieaUw
loteresados.
la tj^putacioa
res. espwaalmwi·te los de la mlnorj.-i se huMeraa ih^ho perfectameote oar- obra en el Senado. no bay màs que
{a-òvuKial
respedír»
y cuautoi orsüuaca, porque quien menes culpa t'e-go de, todo "st* asunto, y sobre todo lo eígulen'e: la proposi nón presen- CoiAo no quiero molestar màs la
lo juzguea coavenien:?
b« d« todo esto es la Comislón de de la necesldad de una urgència tan tada por tí seflor D'^putado <M dl»- atenc;óa de Jos seboves criadores, ganianos
Paiacio del Senado, 13 de Julio d»
Cobemaclón, no olvtdéis que Catalu- grande que no permitiera siquler» Irlto, «1 a'·uerdo de !^ Càmara apro- y por o*ra parte no me hago tlusio- t'Hi.
— Rt ardo Ramos — Durají y
nes
respecto
al
resultado
de
la
voóir
a
un
senador
que
hacía
do*
di
a
»»
bando
est»
prapostcltta
de
ley,
una
fla es un pafs constantem"mte, aglVentosa
>
ta*)
On
de
esta
rmmroda.
que
e
^
ule-a
había
mantíhado
a
Barcelona.
ofre~
comunicadOn. basfan'e .-üistoïa. dt-tado. y en eítos ülttmos meses, màs
tement*
la
ComisiOn
no
puMe
e
apV. s*flor PiREàiDENTE Tten* to
egltado que nuoca por aspiradonrs ciendo volver on seguida, y que de- cho sea con todos !os tespetos d«qué Yoeotros. prei-lsamfinfe. porqun no seaba inten-enir en la diòcusión del bldos a la Presidenoia del Coíyrreso, tar. pueste que estd en contradtociOn palabra el stftqr Duran v Ventos-i
las compartís, d^b^is tener màs culda- asunto. entre aaüges. 'ntre • ompuie- que dlce que se remüe 'la proposi- absoluta con el dictamen, la retiro; El sefior rMJBAN Y XWfOSA
doi en fratariss de manera adecuada. ros. en el seno de la Cünr-sióu Cla- ción 'ton ei erp^dientf, y eo e} ex- pero como yo deeearia conooer en qutaro molestar al Senado, y '"n."
RUUA un espírifu determinado fn Ca- ro es que eato no se justifica ni con pedieate ne hay ma£ que las hetjas una u otm i or rua la voloatad de la me pare^e que es evidents que todos
que acampaflan à la proposkion., y Càmara, yo rogari» a la Preeiden- los rAzcnainlentos que he expuefo
taluha. y este esplritn se concentra en
antes ib«n enranwnados s la P·*"-"
luego una sèrie df í«le?rainas de prola aspiracirtn a conocer el pneblo caClón que la proposwiOn eo^i*'^'', w'
testas sia un Mfi telegrama, lelafetalà n de sus negoclos pmplos, se va
nuwno 3 mayores <iónstdera«"!oo'^
nema, ••c·nfninicaci·m n! nada. de nlne enCooirar ahnra con que'pf-r una
y sAJo deseo que en vetaclOn ofi'ínteresado ca que se
misèria de polltioa de campanarlo. el
gún »!«m naroen.
ftana se ,
Ift d Senado 5?^r»
tw de Cateluú 1
Parlamento espanoi IP va a dar la tec.
apruebe « e Espefla.
diga que
fíàa de no permiürle ni siqniera el
ÍU ar^çítafion
n: dal rtf s opn la que
preposicíóo.
conocimiento de aquelles de ens neí -. cont
El jeftor PRbSïPBNTE- Le* »«»•
que obra en el expoclos proptos que lo sfm por rerono.
Esto CÍ 1c tco íoíografias
dores
que aprueben la p r ^ w o
las
tencimlento espllclto de la legislacldn
pedjente.. Royo Vtllanova porque
se
pondrà»
en plé; los que 1»
muoicipaJ y que la» Cortes ifspaflolas BIBLIOTECA
1 drí el Ml se las habrà proporcioobaoeri
peM»aneoeran
aeotad·v
Ic habisn dado. Nos encontramos en
algun am irmenle: peto eu a! ei\OIU»>M.1«
la
vota<-tdn
en: «el*
nno de aqnieüos casos en que. scgtln CATALANA
nado part iguraíi. y todos !<« de- ENCICLOPEDIA
ma. no lué tonada «D constdírafi00
la ley actual, es un negocio exrluslvo
pedicixte
CATALANA
te proposu-ión mojdentai.
mà& casos de agregar jAne?. segr^ade la competència de los catalen··s. y
El seftor PURUN Y VENTOSA: riciOnes, et»-., lodos se han Jteoho -on
eo estos momenios vanimos « declr
do la palabraasos elemeotos a que antes me refeque para saiisfacer im c-otnpromfso,
E seflor PRESIDENTE: U w"8
ria.
nn capricho. una conveniència do uno
su seflorta
t
solo. vamos ^ entregar el asunto el
Ho
quiero
molestar
rflpHtendo
toCi seftor DURAN Y VENTOSA: Ef
conocinuento^e las Cortes; vamos a
da mj argumentar i On: sòlo insistc
vista de qae la valuotad de la
custraer el conoclmnento de este neen esio que os decia antes: ;et pomar* me pareíe evídeniemenM
(wio propio de un organismo enfasiWe qu» vosotros pod&is juzgar con
prssad». no quieno molestar » 'o*
lan. y vais a haosrlo absorber por el
per
concieiDicía eiarta de que. los limites
flores senadoreï. mmilmeate i*
Textos
extrets
deia
llibres,
escrits
Perlammio espaflol. que oo td«ne inentre a! Aliaucipio de Granellero y «1 i discursos de N'Enric Prat de la vfttarldn de >as emnlaadas qa*
J . Rota i RavE.siós
Mares oi compatencia alguna par» elío.
barrio de L!adon0 son los que dioe Riba. Tria, sistematttzacid i pròleg prasen^flas. y que esta \T6to DO MEs esto convtnienie y prudeate pam
«sta
proposteúVD de l*yT jEs posiMe
bian de ser «probada*: en w ^
los Mite reses de los uaos y de Jos
per A. Roviaa j Vcpsnj
que
lo eapaiar Etttoneas. .'por qué
secuMcia retiro las eftmíeo*»
eroeT
luzgàis la cuestten cuando decis que
El siríi^r PRESIDENTE: 0«d«3
Haoe muy po os dlas. ei Sr. Oi»los dos t&minos municfpaie» estan
UTÍSÜ»*
.
psprieta, dir^iendote pMcísamente
soparados por una linsa que pasarA
h-ji mas debaw. y beoba U ^
e ano d« los aectores de! Senado que
por a-f4 v por allà, por tal torroprwçunia por «i **MT ^ ^T,
en deterodnAdas ruestumes sustentaProu S 59 ptes.
carrU. tal <-arreters, ^ no. *" ? Lo
Relligat en tela 2 Ptes. tuna
ric
Haa*ro)
fu* aproUado « *
b*n rjpuuone» propws, le liamiba la
sab&sT Lo saMts wflo por lo que -tic"
lam«.

ELS DEU MIL

EL TALISMÀ

POEMES I CANÇONS
LA CREACIÓ DE
' VA I ALTRES CONTES

AHM
I ES ATÜD
IES

Nacionalisme

L A V E U DE CATALUNY/Í

P^g. 7. — Dimecres. 19 \julioi 4e

^

N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
Assassinat de Lenín?

de ia dheussió del pressupost del Tre-S u ï c i d i d e l s a s s a s s i n s d e R a t h e n a u
sor.
Ha acordat també ta Cambra que figuri a l'ordre del dia per a demà la in-Halle Sur Saale. 18. — Els assassins de Rathenau foren ahir nit desEitocolm, 18. — Eí -orrííponyat «iíl íMari «yimuMÍ Ta^eWaff" a terpel·lació del senyor ModigUani re- coberts a l castell d'Assleck, prop de Coesen, on s'havien amagat. E n
flf^» *!* g«« sap i t font abiolulament segur* qw U n i n ha «$tat tic- ferent a la poHtica interior del Govern.
«Rar a ésser detinguts le suïcidaren. — Havas.
'tima d un atemptat la nit del 3 de juliol, quan estava en camí cap al —Havas.
berlin, IS. — í.a premsa d'anit passada publica extenses informOr
Cauca.
dons sobre els preparatius de l'assassinat de Rathenau.
Accident d'automòbil
E l Í « Í cadàver ha estat firat al riu Don, havent mort víctima d'un
Casablanca. 18-—Ahir a la tarda un E l primer pla de què es té noticia fou degut a Hans StubernOueK,
tmínetzinament.
autocar que conduïa viatgers va toparcl qual proposava assassinar o Rathenau al Reichstag, però les obcontra un parapet al pont sobra el riu
£. assassí es, segons l'rsmental corresponsal, un dels membres del
Ued-Malmd, en el trojecte de Cosa- jeccions de Gunter feren abandonar el projecte.
partit radieni, que es troba cclualment en el poder a Múseou.—Havas.
blanca a Rabat. Els ocupants van cau- Et dia 16 de juny se celebrà m a conferència a casa de la senyora
re al riu. resultont set morts i onze fe-Techow, estant ella absent, Atsisliren a la reunió Gunter, Hans,
^
L a v a g a d e l s m i n a i r e s a l s E s t a t s U n i t s rits.—Havas.
Techow, Fischer i Kem. Una altra entrevista tingué Uoe el dia 20, en
w a'.hínijl·.p. 18.— E/í propietaris de mines de carbó bituminós es
Pels marins morts al Zap- un cafè de la barriada Steglit:.
reuniren, acceptant en principi la proposició d'arbitratge de Hardin-g.
Pocs dies abans de l'ossassinat els quatre còmplices es dirigirett
peion d'Atenes.
Una delrgarió dels minaires vindrà a Washington per a donar
en
l'automòbil
de Kucliermeister a les immediacions de Berlin, i al
Tolon, 18.—Avui s'ha celebrat una
missa de rèquiem en sufragi dels ma-bosc de Grunevald prarlicaren exercicis de tir Fischer i Kem. Els
compte d? Uur decisió a la Casa Blanca.
rins francesos morts al Zappeion d'A*altres guardaven el cotxe. E s convingui aleshores que Wemer Tachou;
Als eireots governanientaU ts creu que l'Adtninutració està elabo- tenes—Havas.
rant un pla preveient l'eiplotadó directa de les mines durant 48 hogermà de Hans guiaria en el moment de l'atemptat.—Havas.
Llops a la Dordogne
ris, sota la protecció de les tropes federals. — Havas.
Berlín, 18— Alguns turistes que recorrien la regió de Kossen s'haBordeus, 18.—S'assenyala l'aparició vien adonat en passar a llarga distància de l'antic castell de Saaleck
d'una colla de llops a la regió de Dorel Consell de nnwüfiUMi p^r a dis- dogne, els quals han causat enormes que a la torre hi brillava tm Ifutn.
Les sessionsdel Reichstag rà
Com que el seu actual propietari, l'escriptor Stein, està de viaiget
cutir la cessió de la moratòria aoUlestralls als remats.—Ha vasB«r"UD, 18. — El Reichstag ha apro-citada per Alemanya
la noticia despertà sospites. Alguns agents, vestits de paisà, es dirigivat Ja Qei ú* poslcia crumnai sense £1 Covem treballarà en iviabora- La data de l'entrevista ren al castell, però trobaren tancada la porta de la torre. Els que Ai
fap modiflcací* a las proposicions r* cio duu projecte susceptable de sa- Poincaré - Lloyd George
<lMt44« p»*" les comissions orres- tisfer tots els aliats.
hacia a dins, que eren precisament els autors de l'assassinat de RatheParis, 18. — L'Agència Havas estanau, cregueren qüe els que arribaven venien en llur ajuda i feren Uur.
Alguns penódwt. diuen que aquest assabentada
e el senyor Poincaré
També ha aprovat una esmena dalt.projecte tindrà per base el pordó úel cuinunlcatqu
oficialment aquesta nit apa.úió a la torre, rritlant- nVt'ica Ehrardl» Però així que es donaBodailstea majorrtansfixantl apIKa- deute frannès amb i-u.w ;•. a Angla- ha
al Govern de Lindres. què no pot as-ren compte de llur error, es tancaren de nou.
íiO de la llei d'emprèstit forçós a terra i la reducció de l'import total senyalar
data en què s'hagi d'entre;<.. fortimes a partir de tres milions de les reparacions degudes ptl Reich vlstaree la
Pels volis de les set de la tarda là policia forçà la porta de la torré(
a
m
b
el senyor Lloyd Georen lloc de cinc mílion?.
Respecte 1 l'anunciada entrevista pe. abans d'estar
assabentat
d
e
l'inforIen
entrar trobaren, a poques passes de la porta, els assassins morts de
La fricció !ndepend«nt ha aprova', entre Poiocaré l Uoyd George diu me del Comitè de garanties, el qual
pfj. 39 vots tonira 17 la llei Je pro el Lorresponsal de «L« Matin», que subministrarà
bates al cap.
eventualment
una
b
a
s
e
estudiaran un nou procediment, a fiseriosa per a les converses referents
tèCi'ló de la Ropública.
L'escriptor Stein fs considerat com a còmplice de l'assassinat per.
a una pau definitiva a
Es creiJ que a partir d avui. dia líí.d'arribar
les Reparaclouí.
i que probablement s'acon- a La
diversos indicis. — Havas.
començaran les vacacions. — lUvas. Orient
del senyor Poincaré resseguirà que turcs i grecs celebrin pectereserva
al moment mes oportú t favnuna
conferncla
a
la
Turquia
euroLa propietat territorial pea.
rablo. no exclou de cap manera l'ede l'entrevista, que sem- La Conrerèncía de La Haia Serviu-vos, senyor, acceptar, ela
a Mèxic
Segons el mateix corresponsal, la ventualitat
meus respectes, etc— Signat. Lilvíibla
tan
desitjable
a Londres com a
Mxlc, 18. — Segons informes fl-quesüó de Tànger sera discutida pro- Parts. — Havas.
noff.»
La
Haia,
18.
—
A
m
b
motiu
d
e
la
InId'dlgn'W d'espanyols presllgl.isi'S rr bablement en una reunió de tècnics.
m a conseqüència d'aquesta carvitació del president de la comissió ta,Coaquesta
Isklents squi, cal ^Ufioar la notícia — Havas.'
ha Ungut Uoc la renoratUbl er « assistir demà a la re-unió de la tarda
Ipobllcada fa uns dies pels perlodka
comissió no russa, amb el
unió de la sots-comissió d» béns pri- fi de deliberar
CANVIS OÍ L'CSTRANOIR
«peik-, *egons la qual era precís El tipus del descompte al
sobre sl és procedent
el president de la comissió rus o no la decisió de
luncíar a la nacionalitat per adFacilitat» per la casa «ULCR I TO- vats,«nyor
reunir-ee amb la
Lltwlnoff. ha dirigit is se- comissió russa, d'acord
quírn terres ? Mèxic. Aquesta supoBanc d'Holanda
RRA GERMANS, Rambla dels Esta- ea.
amb la degüent
carta
al
president
de
la
coSKÍÓ 46 completament infandada
Amsterdam, 18 — El Banc d'Holan-dis, 13. I Bonsuccés. 1.
manda de la delegació bolxevisla.-»
missió
no
russa.
DE COMPRA:
Tampoc éi cart que els terrenys, ax-da ba reduït el tipus de dewompte PRECS
«Vista la vostra carta del 17 del cor-Havas.
BiHIeta: Francesos. 54'50
f-oitats als otçaAyols fossin pagats en mig per cént — Havas.
rent
*m permeto fer ressaltar que la La Hala, 18.—A la sessió celebrada
» Anglesos, 2S'W
amb bons. pnlx que aquests ai timmeva car-i de la mateixa data no *s aquesta
tarda per la comissió no russa,
Els
grecs
a
Turquia
•
Italians,
2975
«ols han arribat a imptimir-so. p»:ref?ria dnicainent a les qüestions que el pèrit romanès,
parlant en nom dels
» Belgues, 51 "00
què. mancats de garantia, ningü hl Constantinable. 18 — Els alts dícOrresporcn
a
la
competència
de
tal
Estats limítrofes amb Rússia, ha solici• Suïssos. 12375
bauila donat cap valor. - Hava^ mUsaris aliats han declarat que la
c
qual
suts-comiísió.
sinó
a
totes
les
de la comissió que consanlís a ce» Portuguesos OMO
incautació que les autoritats gregues
q^tions que constitueixen l'objectiu tat
lebrar una sessió plenària amb els rus*
»
Al
e
manya,
r30
feren
a
les
aigües
territorials
del
general
d
e
la
Conferència
d
e
La
Haia.
La festa nacional belga vapor •mébòll», no ha estat motiva» Austríacs, CW
qüestions que constitueixen l'objecliu sos.
Bnissekfts, 18. — La, fe'-la nacionalda,
pèrits francesos, belgues i italians
»
Holandesos,
2
3
i
per
tant
el
dit
vapor
haurà
d'èscedent de la sots-comissió, fiu diver- haEl
belga, que se celebrava el dia i d'a- ter posat en llibertat.—Havas.
n acceptat, però amb la condició que
»
Russos.
O
X
»
ses
indicacions
en
aquest
sentit
i
fins
gost, ba estat traslladada aquest any
russos haurien d'ésser escoltats
» Grecs, OODO
vaijT fer ressaltar en la meva carta queels
un fet nou que desmenteixi llurs
al dia 11 de novembre, per trobar-sc Descobriment d'àrmes
la tomad.i de tots els treballs a les sobre
» Suecs l'SO
la primera Uafa en e! pjnode mér
sots comioions. «ense l'examen preli-anteriors declaracions.
»
N
o
m
e
g
a
C
'
9
3
a Alemanya
ü.tens d* va' úoions. — Havas.
minar de . qüestions en conjunt pels Els president defatcomissió ha que9 Dinamarca. l'SO
representants de les dues comissions, dat encarregat de comunicar aquesta
• Romania. A"25
Siuttgart, 18 — La Comissió In! secse una detcrtni·iia·uó prèvia sobrenir al senyor Litvinoff aquella decisió,
» Turquia, ODO
'O
ieraliada de control descobrí un diEls esports a Londres
les qüestions fonamentals, no pot con però subratllant el caràcter suprem de
pòsit
d'armes,
incautant-se
d
e
5
0
0
»
Estats-ünils,
6'
3
7
Londres, 18. — L'equip augiès, que ameiraliadores. — Havas.
diiir dls resultats que desitgem tots la mateixa i posant de manifest quan
s
Canadà,
500
havia de Jugar els dies 2* 1 25 de Ber in, 18. — L'n grup de scoialUels niie. nesgracladament, hem eslat errònies resulten les afirmacions dels
>
Argentins,
2
*
2
5
1 jíitual contra l'equip espanyol, ba tse que Observaren, a Potsdani, el
ensenya's j.er l'experiència i sabem russos referent als procediments que
»
Uruguais,
5
'
0
0
renunciat
que cap <>ots-comlssl6 podria arribar ha de seguir la Conferència.—Havas.
»
Xilens.
0
6
5
traíllat
d'armes
I
municions
des
d
e
L'espanyol beneficiarà del •WI.UÍ- l'antiga caserna dels guàrdies de
a conclusions de conjunt, sense fer
» Brasilers, 0*65
over». — Havas.
conec-siotts a les altres sots-comissions.
corps a un lloc desconegut, entraren
» Bolivians, Vi5
en virtut óe les prescripcions de Gè- Explosió d'un magatzem
a la caserna i descobriren un gran
» rernaas. I9'i5
nova.
La Comissió belga a Xile nombre de peces d'ametrailadora.
»
Paraguais,
O
'
I
O
de mà, una Important quanSantiago .1» Xile. 18. - La confe- granades
>
Venezuela,
O
D
O
'
O
La delegació russa ha vingut a La de productes químics
titat de municions, mil baionetes, dos
rènota donada pel president de 1« co- mil
> Japonesos, 280 ,
l·laya amb l'esperança de trobar-se Nova York. 18.-S'han produït dimarmites individuals i nombroci'csló belga ha obtingut gran èxit. sos objectes
amb la copilasió no russa. Peró no so> Algerins, 53'00
explosions en un dipòsit on es
d'equip.
—
Havas.
lament encara no s'hi ha trobat, sinóverses
Els (tlarte dediquen calf rosws elogis
» Egipte, iï'lO
creu
q
u
e hi havia emmagatzemada una
que nonuS ha pogut canviar impres- gran quantitat
a I csmeutat president.
» Filipines. 2*70
»lon? amb una sots-comissió incom- tes químics. de pólvora o de producA la wnferncía hl assistiren nom- Els assassins del mariscal
petent per a estudiar les qüestions A conseqüència de l'explosió han rebrosos membres del Congrés 1 del
Wilson
CANVIS DE OiVISlsS XEO NO OO-que Interes.'en a la conferència.
Senat, | personalitats de l'alta soOFICIALMENT FÀCíLL La jeleg.-cló russa crea que seria sultat 2 morts i 30 ferits.-Havas.
cietat xilena—Havas.
Lsndres, IS. — Els assassins del ma-TITZAT8
TAT8 PEL BANC DE CATALUNYA possible convocar al conjtmt de le
riscal Wilson, anomenats Dunn i O SuTUMa i l'orgue executiu de Llei de protecció
Els deutes d'Anglaterra llivan han estat condemnats a mort.—Portugal
03*4B
ptes. peso.
escut comissió
la
conüss.'ó
uo russa Però, amb gran
Argentina
3
1
5
w*fifcjngton, 18- — Al departamentHavas.
a per Is nostra part. la dea la República
Holanda
2*51 • florí. estranye
dEbtat s'ha rebut un telegrama del
ega<i6 rossa sap avui, per la seva de
1*68 > corona lvostè,
coronel Barvey. ai-. Uaxidoi ar.ià Es- Simons, president del Tri- Suècia
que el tal orgue executiu no Berlín. 18. — El Reichstag ha adopNoruega
1W » »
«ats Unite \ Londres, anunciant ottsxistoix, per la qual cosa només em tat, per tres cents vots contra cent
bunal
de
l'Imperi.
Txecoeslovèquia
14*75
»lOOcoron.
elaímeni qui la delegació britànica
queda p^gar. on conseqüència, que dos. 1 quatre abstencions, el projecto
Polònia
0*15 > 100 marcs es
encarregada de discutir els d«utes
reuneixi una assemblea plenària de de llei de protecció a la Hepübllca,
Berlín, IS.—L'exmmistre senyor Si- R
o
m
a
n
i
a
0
*
0
0
>
1
0
0
leis.
Ics dues comissions, per a elaborar després d'una llarga discussió en la
d'Anglaterra vindrà a Washington a mons ha estat nomenat president del Hongria
0
*
0
0
»
l
O
O
c
o
r
o
n
les liuies essencials de les bases d'un
primers de ^etjmbre. — Havas.
Intervingué el nacionalista BaTribunal de l'Iniper!.—Havas.
Barcelona. 18 de juliol de 1922.acord relatiu a totes las qüestions quequal
zllle, que dirigí fons atacs a la Repúfiguren en l'ordre del dia de la conblloa, provocant, amb això. violents
El Rei d'Espanya
Metges espanyols
Terència
Borsa de
Pavia
protestes de les esquerres.
a Dauville
a Perpinyà
La delegació russa peísisteix en També adoptà la Cambra le llei re••«ris. 18, — .Le Petit Paxisien. Perpinyà, 18.—Ha arribat la caravacreure que aqueixes bases podeu ésserferent als deures dels funcionaris pftli ccmutuqoea de Dauville que el rel na de metges espanyols, acompanyada 4 per 100 Interior Espanyol 000*00 trobades pt1 camí proposat per ella. blics envers la Republicà la llei
d'Espanya anirà a aquebta pobiacW d'alguns periodistes. Els metges ea 4 » 100 Exterior »
I és més rtàctic l més racional fer-ho concernent a la policia Judicial de
'» me» d'agost prtxim, - ^n pasiariproposen visitar totes lea estacions Accions Nord d'Espanya
l'Imperi t la llet eonoedint un crèdit
OOOO
' O oixi.
setanta cinc milions perftla denns dies, — Havas.
1 Alacant
582*00 La vostra Invitació, per a assistir a de
termals dels Pireneus.—Havas.
» Andalusos
GOOC
' ü la sessió de la sots-comissió primera, fensa de la República
Renda russa 5 per 100
000*00 d'un caràcter determinat, que la de- Últimament, 1 després d'aprovar un
El Consell de iMinistres
A la Cambra italiana
> » 4 1 [2 per 100 (O
l OQ
' O més, estem aubordlnnts a declaracions projecte augmentant d» oi oc mil a
d'Anglaterra
OOOO
' O d'un caràcter detenulnat, que la de deu mil marcs la indemnitzxció narRoma, 18.—A la Cambra dels Dipu-Brasil 4 per 100
legació njpsa hauria de sostenir, sen- lamenUrlft als diputats, llegí un DePerfe, 18. — segons el corrtspca- tats ha estat aprovada una proposidóBanc Espanyol Rio Plats
ooot»
se que se II proposin obligacions con cret donaui par clausuradet les
eal <u cL* Matin* a I^cdres, als :ir-presentada pels demòcrates i accepta- Renda francesa 3 per 100
57*35 exetes, per aii{a pa((.
»lQftà del Rtichilag. — Havas.
càit polRtcs cs & u que avui e» reunida pel Govern, demanant I* suspensióAccions Rw Tinto
1.375

^iaecres, 19 de juliol à é 1922
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Igualtat i Llibertat
H

I ha a Madrid i en altres indrets de les terres d'Espanya algues diaris i alguns pelítics qui, no copsant tota la realitat
del fet català, baldament vulguin expressar i sentir una simpatia cordial envers les a5piracions de Catalunya, exterioritzen llur
sorpresa genuïna davant els clams d'alliberament i autonomia de
la nostra terrn, dient que no pot ésser considerat oprimit un poble
sotmès a les mateixes lleis que l'altre poble al qual suposa opressor seu. No podent crenre, doncs, que el poble català se senti
oprimit, atribueixen la seva inquietud al mal govern que pateix,
com el pateixen tots e's aitres pobles peninsulars. I cn 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 piet no és un glet de bon govern, sinó de
govern propi. E s clar, però, que la circumstància que el govern
que patim no sigui un bon govern agrenja el fet de no sentirnos regits per nosaltres mateixos i n'augmenta el desig.
Precisament l'opressió rau en adnesta igualtat. E s evident
que 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 ^octrinària, 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 justícl·i en castellà, és evident 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.

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
que és compatible amb la llibertat i amb la justícia,
fflimuimiiiiiimimiíniíiiniiiimiwniiiiniiiiiiiimn^^
nqciós a tots els altars, resultant que.
ultra la corona referida, mancava
també la corona del Nen Jesús, una
1 altra descasíssím valor, per ser de
metall ordinari. S lgnora el (jue contenia la caixeta, calculant-se que no
devia passar d'unes 150 pessetes.
La policia fa diligències per veure
si pc* descobrir els autors de la mall-eta.
Ha estat detingut el vigilant nocturn de l'església de Betlem, per si
estigués complicat en el robatori
comès.
Ha declarat que després de donar
un tom per toia l'església e« posà al
chor. i, quan va voler donar el segon
tom. no el va poder fer perquè havien tancat la porta del chor. no podent sortir fins a les cinc, en que
arribà el sagristà. 1 Junts trobaren
les eines que havien servit per al
robatori.

A primera hora dei mati va ésser
trobada oberta una de les portes de
l'església de Betlem que donen a la
Rambla.
Avisada la delegació de policia de
l'Hospiíal. alguns inspectors anaren
a l esRlésla 1 practicaren un reconelxement. comprovani que s'bavia comès un robatori. Es creu el més probable que els lladres es van quedar
a '.a nit a l'interior del temple, i després, per sorUr. descargolaren el pany
de la porta referida.
EI vigilant que cada nit queda a
l'Interior de l'església manifestà que
no havia vist ningú, però que havia
seMlt soroll, si bé no bl' va donar
Importància.
De moment es notà que havia desaparegut la corona de la imatge de
la Mare de Déu dels Desemparats
A terra íou trobada una caixeta d'almolnes arrencada, reventadà 1 buida,
1 d una altra caixeta els lladres arrencaren una xapa de ferro, però no la
van poder obrir.
La disíingulda família del senyor
Els malfactors van deixar abando- Sans i Buhlgas, secretari de la Mannades una escarpra i altres eines de
comunitat de Catalunya. Iia sortit
robar.
Més tard es practicà un examen ou- I cap a Sardanyola, on passarà l'esüu.

L e s

Idees

les

I m a t g e s

... Es qy/·íron que s'e&cila. violentment, en Us pregoneses del nostre
deierminlsmr rartal al coniatte de ta
pretsi* estraníjeTti — r,i més tlevgera
que sigvi a roUes — duna llet, d'una
paraula, d'un g^ft que hom reconeix
hosllLs consubsianctaljnsnt. Àdhuc
ela méi meselU, dirterr.. solen ser-hi
sensthtes. Els a patriotes i els mateixos anlipatrmes sfn ressenten generalment — tuíffud' no vulguis —
0771.6 una extraordinària acuitat
Es el pum neuràlgic nacionalista
de què ens parla -V. M(*urice Barris
1 no són. certament, en aqrust çps,
le? idees, els sentimenls, ni Us sensacions personals d'un individu c/imer Us que s'tmten. d'ésser noientades o burlades
Hom sent, dintre seu. la inenarrable fiblada de lamor propi ferit de
tota una raça.

L a igualtat veritable fóra aquella que assegurés a tots els pobles peninsulars els mateixes drets, és a dir, que si el castellà tenia, com a exemple, ei dret a rebre l'ensenyament i l'administració de justícia en castellà, ei català tingués el mateix dret a rebre
l'ensenyament i l'administració de justícia en català.
Quan els diaris i els polítics castellans o de llengua castellana
expressen llur sorpresa en sentir que Catalunya parla d'opressió,
conviudria que meditíssin i <s fixessin una mica cn la que fóra
llur 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 ies mateixes cificultats d'ordre legal i material per a expressar-se i rebre l'ensenyanient en castellà, que troba el català a la
Universitat de Barcelona pei 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 necessitar intèrpret per a entendre's amb els que han d'administrar-li justícia, com succeeix al català que compareix davant
eis tribunals a Catalunya ; si. en sentir-ae morir un castellà a
Castella, no pogués manifestat lliurement, sense entrebancs de cap
mena, la seva darrera voluntat en la seva pròpia llengua...
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Municipi
PROJECTES
Al Negociat d'Urbanització i Reforma, hl ha exposat el proiecle d um
íicació de numeració dels careew d'Astúries 1 Ehmarajjda, en paesar a ésser
carrer d'AstÜrl·a.
Don Antoni Hunado sol-Iiciía cobrir
i utilitzar la part superior d'una secció del llit del Torrent de Santa Catarina" o de Casa Campafta, afeonrant
amb la séva propietat.
A totes dues obres » hi poden fer
objeccions

La "Unión Monàrquica Naciona
a Sant Boi
E l f r a c à s d e l e s m a n i o b r e s c o n t r a l a L l i g a . — U n a esp l è n d i d a m a n i f e s t a c i ó de catalanitat de la vila.
Br tMSia moit diferent a com ostt.
va anunciada, tingué lloc diumenge
l acte de coalició contra la •Ulga Regionílista». organitzat per la Federa
ció Samboian», 0 sigui la. «L'n ón Monàrquica Nacional».
Sant Boi, vila essencialment cata
lana. volia palesar d'unà manera
evident là seva protesta., 1 a tal fl
han onejat per places 1 carrers, bal
cons. 1 finestres banderes, catalanes 1
draps barrats. demostració virlosa del
seu amor i catalanitat
Tingué lloc. l'acte susdit, a l'era
emplaçada a la propietat de don Fram
cesc Castelles.
A les dues fou celebrat l'àpat amb
una assistència ben poc nombrosa (150
comensals), havent-bi seients . preparats per a uns uu^'cents quaranta
Seguidament tingué lloc el mlupg
de coalició, quedant formada la pre
sidència amb els senyors Carles
Creuet. Francesc Torres. "Pere Alvanz. Bonaventura Julià, ex-alcalde de
Siipes, J. Albareda. ex-alealde de Sant
Fel.u dc Llobregat. 1 el doctor Mani
Facef.
Fou concedida la paraula a un se
nyor que es deia representant de les
Joventuts Republicanes de Cornellà:
L'alcalde de Sant Pere de Ribes, se.
nyor Ricart, manifestà que és obrersodal-agrari.
Atorgada la paraula al doctor Martí
Facet. diu que s'ofereix als republicans del districte de Sant Feliu.
En J. Albareda protesta que la vila
de Sant Bol els bagl rebut amb un
vessar de draps barrats 1 banderes
catalanes. 1 rtega que ells vagin contra Cvalinya, donant lloc aquestes
manifestacións a una alteració momentànla d'ordre públic, degut a qu*
un assistent a l'acte. foraster precisament, digués que estava el poble en
el seu perfecte dret «n fer aquella
demostració de catalanitat, veient-se
materialment acorralat, peis assistents,
que amb cadires volien atropellar-lo.
El senyor Jiilià digué, que encara
fora alcalde st no hagués estat per
la Comissió Provincial.

Don Pere Alvarez demanà una um.i
contra la Lliga.
En Carles Crebuet remarca que l'ai.
sència dels capitostos significa la confiança dels directors en els dirigits
El diputat per Granollers, senyor
Terres, parlà dels celebres comptis
de la Mancomunitat, dient . el de seín.
pre. Tribunal de Compti '
reguladores, autonomia municipal (amis
alcaldes de Reial Ordre), stc.
Acabà recomanant «continulfat 1 peseverança». volent plagiar la Lliga
Ha estat molt comentada l'absèacu
dels radicals de Barcelona, que ha.
vien de parlar al míting, on l'entusiasme no ha estat, realment, tindescripuble» .
EI fracàs no ha pogut ésser més'sorollós i l'esplèndida manifestació d*
catalanitat amb què la vila rebé als
senyors de la «U. M H.» resultà molt
eÉjalent.
: «La Vanguardia» relata l'incident
esmentat en la forma següent, qua
resulta un model d'humorisme.
•El séflor Albareda. ex alcalde de
San Febu, començó diciendo que los
elementosregionaUsiasde San Balid:Uo habian colocado «n sus balcon»
a bandera catalana, para hacer cre?r
a los incautos' que'lós organizador?*
del acto que se celebraba son enemigos de Cataluda.
En este momento, un mdivlduo sí
tundo entre P! publico, interrumpií
a! orador grltando: «St que sou ín«nucs de Catalunya!» Varlos de los
concurrentes, rodearon al intruso v
pretpndieron arrojarle a una alberca
pròxima, imerponléndose el seftor Terres para impedirlo No obstante. -'.
Indivtdoo que interrumpió fué àrrojado vlolentameote del local
El obrero Oliveras, de Hospiia"*-.
que se halla entre el pdWico. pr?
gunta si algtl·len. entre los asaisientes al acto que no esté conforme con
las Ideas expuestas por los oradora,
quiere sublr a la tribuna aceptanto
una controversln CON TODO CFSlRO DE GARANTIAS PERSONALF.S.

SUBHASTA D'UN SOLAR
DE LA REFORMA
S'ba assenyalat el dia 26 de l'actual per a la celebració de la subhas
ta del solar lletra E. illa núm. 7. secció primera d« la Granvla Layelafla,
pel preu de 1*5.7M'88 pessetes
El eolar està tocant als carrers de
la Platcrla i d'Adolf Max i els so- •nnimiiainiaiiiiiiiiiiiMimiuiinimmiíiinimmiíinni^
lars D. i C de la dita illa.
siasme que hl ha en aquella ciutat, deu pessetes per Infracció de les Orque els obliga o bé a dissoldre's o bé denances municipals.
FESTA ESCOLAR
L'Alcaldia ha eslàt imitada al re- a reduir les despeses, i canviar de lo- 0
LA BIBLIOTECA POPULAR DE VICH
partiment de premia als alumnes que cal.
Després d'algun debat, s'acordà conconcorren a les escoles franceses i
Ei Consell Permanent en !a seva
que se celebrarà el pròxim Jiumenge, vocar una reimió general, avisant última rreunló aprovà el projecte,
amb
tres
dies
per
endavant,
per
tal
ai mati, al Teatre de Novetats;
de pehdre acords, en cas que la Junta pressupost i plec de condicions de les
obres de construcció de la Biblioteca
VISITA A LES COLÒNIES DE MAR actual cregui procedent la dissolu- Popular de la cintat de Vlch. i acorL'alcalde farà avui una visita als ció.
dà l'anunci de subhasta de les dites
serveis da banys de mar que té esAGRESSIÓ
obres.
tablerts l'Ajuntament, al Club Nauuc
Ahir
tarda
va
ser
auxiliat
al
disde Barcelona en l'Escola de Mar.
L'acompanyarà la Comissió de Cul- pensari de Sant Marti. Ciri! Mas Men- UN FILM DE PRODUCCIÓ NACIONAL
gual. de 35 anys. espardenyer. el qual
tura.
Els presidents de la Mancomunitat
tenia fortes contusions .al cap, esquena 1 braç esquerre, per haver-lo agre- i Diputació provincial, han estat indit a bastonades, segons va dir, dos vitats a la projecció de prova de ia
homes als quals no coneix, i que ana- pel-licula «La Sardanista», de la casa editorial cinematogràfica -Bobir
ven vestits de blau
EI fet v» passar a l'encreuament de Films-, que amb aquesta pe^ïí^Ii»•
la Riera d'Horta amb ei camí de la Inaugura. U producció d'una s*r;i
d'assumptes tlpks de Catalunya.
Verneda.
El pacient, que digué Ignorar els
ELS MUTILATS DE LA GUERRA
CONFLICTE ACABAT
motius de l'agressió, va Ingressar a
Han tornat al treball els 30 carre- l'Hospital Olnlc.
El Consell Permanent de la Mancoters de l'agència de transports Piemunitat de Catalunya ha acordat, a
ra, que l'abandonaren per qüesüons
VACA ACABADA
l'objecte de conèixer el nombre
de regim de treball.
Els 50 obrers que el dilluns abando- noms i situació econòmica dels catanaren el treball en la fàbrica de bàs- lans que havent servit en l'exèrcis
MULTES
cules de Pibernat. carrer del Parla- d'Africa des dels successos de juliol de 1P2L .hagin sofert muulacio
El governador ha Imposat les mul- ment, han reprès la feina tota.
a conseqüència de fets d'armes o vites següents per vendre Uet en mac^ituds de la campanya feta al Males condicions
rroc, pregar a tota els Ajuntanwois
De 100 pessetes: Josep Puig. Amde Gaialunva que trameun a la-.»;
ple, 15; Lluís Marangas. Amàlia, 35;
cretaria del Consell una relació deis
- Vendrell. Baixada Cervantes. 6;
mutilats que hi hagi en el terme muPau Canals, de Corbera del Llobrenicipal respectiu, havent-se cursat *
gat; Celestí Rovellat. Girona. I2.t: Joels oportuns anuncis amb exprés^
COMISSIÓ PROVINCIAL
sep Luis, Boig. 15; Miquel Sala. Bàrde totes les dades pertinents al «fbara. 16 bis: Ramon Blanxan Peu
La Comissió Provincial ha despatde la Creu. 16; Josep Maurell. Palo- xat els següents assumptes de la Sec- a la Direcció dels Bullletins úfl"a.«
ue les quatre «prorlnclee» cata-ane-ma. 5; Francesc Oller. Toledo. 22.
ció d'interessos generals (Foment):
De 200 pessetes: Jaume Balart, Sant
Així mateix, per a completar is
Autorització sol-llcliada per la S. A.
Pau. 100; Isabel Moya, Giné i Parta- Funicular de Gelida, perquè l'enginyer lació de muülats, als efectes
gàs. 63. tegon. segona; Joan Ponsech, de la Companyia 1 personal a les acords que en son dia P ^ " ^ ' "
Universitat, 181; Llorenç Romagucra. seves ordres puguin practicar els es- s'ha demanar, nota dels «pi* -í" '
Lleó 1; Josep Vllà. Vlià i Vi!à, 89.
acollits al? estabUraohts de Benen^"
tudis deflmuus del dit ferrocarril.
De 300 pessetes: Frarcesc Porterin.
Recurs d'alçada interposat per don ela a càrrec dc la Mancomuniwplaçf-. Sant Just. taula; Joan Ven- Magí Blanch contra tres multes do
>!reU. P'.'.ma de Sant Just
50 pessetes cada una que 11 imposà
la tinència d'alcaldia dei districte
EL SINDICAT LLIURE A TERRASSA VIU per engegar barnnades a la peE l .Butlletí Oficial. * l , . d S
publica l'extracte de la « ^ P ^ à i
A Terrassa v» celebrar una reunió drera que explotava el recurrent
la Junta local de la Unió de Sindicals
ídem Ídem. Interposat per don Vi- ca d'aquesta Diputació. co^P0™1
lliures, presidida per Josep Frencbs. cens Sanjaime Expósito sontra Is pro- al dia 25 del passat mes de mmi assistint-hi 18 associate delegats E l vidència de l'Alcaldia de Terrassa
president es va doldre del poc entu- per la qual U imposà la multa de
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feançoner Popular de Catalunya
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Concurs - Any
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li OrfeA CataU. amb d fl d mtan0 Data en què s ha fet
rtr l'aplega de maierials p«r a
III. Cantaire, recitador o execubri del Cançoner Popular de Cv tant (nómí. edat. condtcid scclal. llocs
tunat, a tots els amador» de !a àa naixement i de residència actual,
j«tí> popular de terres de lleuguu etcètera).
Ujjana íCataliiaya. Balears. ValènIV De qui i lloc on va apendre la
a BOMUOI adreça la present convo- cançó o tonada.
•àaa de concurs, la qual es regiri
V. Altres dades (origen de la canel següent cartell:
çó o tonada: diades «à què es canta
0 s'executa; gestes, temes o íestmtats
Prenia
que commemora o acompanya; instruments que s'usen, «tc )
|pr«n: de l·'100 pes*"*s al recull de
Segona — En els reculls de ballets
Lnc^ns populars catalanes, Inèditi-s 1 danses serà condició indispensable
Ino prea^ades en cap altre concurs, en les avui encara vivents, descriure
rarlants de les }a conegudes, qui tètnicament els moviments i evoluer llur importància en qualitat t cions, acompanyant-ne els correspoJuantbat en sigui mereixedor a Ini nents gràücs.
|#! jarat
Tercera. — Els reculls hauran d»
] Dos premis de 500 pessetes cada un portar im lema i ésser tramesos a
reculls que segueixin en unpcr- lOrfeó Català (carrer Alt de Sant
al-guanyador del premi acte- Peïe. nüm 13). a nòm de Joan Punil,
prevere, secretari dè l'Obra del Cantor.
1 Premi .de 500 pessetes al recull de çoner Popular d« Catalunya Terme
»ltets, danses í «omparses popu'.dis d'admissió: Per tot el dia 31 de dete, inèdites i t:o premiïdc-s sembre de 1922
aKre- concurs, que per llur
Quarta. — Per tàl de conèixer «Is
sportdncla en qualitat 1 quantitat autors premiats quan es publiqui el
i sigui mereixedor a juí del jurat. Veredicte, aquests hauran de tramePremí de 250 peesetes al recull nvSs tre còpia del fragment que a« demani
^undiis i. important de cants i .MO- del recull, acompanyada del seu nom
ireUes d intants i-jocs infann'.s amb! 1 residència.
nnada. inèdits 1 no premiats en cap
Cinquena. — Els reculls premiats
Itre concurs, o: vanants dels ja co- o distingits amb accèssit rejtaran de
propietat de l'Obra del Cançoner PoPr?ml de 250 pessetes al recull ni*s pular de Catalunya, al qual seran in^b»nd6e i important de tocades t crl- corporats en lot o en part i en ià disrlpiques i tota mena de múï'.ca posició i forma que convingui a
ular que no siguin cançons, dan- l'esmentada Obn. Les peces de cada
o ballet* i siguin inèdites i no reíull portaran dintre el Cançoner el
Premiades en cap altre concurs, o nom del teíi col-lector.
de les Ja conegudes.
Sisena. — Els premis i accèssits poMil pessetes a distribuir en accès- dran
reVolllr-se de mans del senyor
kts entre els reculls de tota mena tresorer
de l'Orfeó Català, dintre -H
^ue. no bavent estat premiats, uie- més segilent
a la publicació del Veeixin distinció a )ui del jurat
redicte En el cas fl'éssér dos els
autors d'un.recull distingit, el premi
o accèssit els serà remès col-lectivamcm.
iFrimere. — D'acord amb les N'orSetena. — Els reculls no premiats
ts generals per a la recollida de seran
a llurs autors dintre
ans i tota mena de música popu- *1 mestornats
següent
a la publicació del
que acompanyen aquest cartalt, 1
mitjançant presèntaoló de!
1fique els reculls que es presentin Veredicte,
concure reuneixin - les condicions lema l la primera peça del recull.
EI jurat estarà formal T*T reprecessànes. convé que toies les peces
Be cada recull vagin acompanyades sentants de les entitats Centre ExcurJe les dades que a contlriuacid s'es- sionista de Catalunya, Institut d'Es•:üquen. les quals hauran de con- tudis Catalans. Arxiu d'Elnografla 1
lignincar-se fldement i reridica^ ome- Folklorp de Catalunya i de l'Obra del
Jent-Be només en els casos dè'tMtíre Cançoner Populnr de Catalunya.
Barcelona. I de juny de 1922
desconeixement i fent-ho constar
Joaquim Cabot, president de l'Or^ una manera explicita.
feó Català. — Pasqual Boada, seEl bon compliment d'aquesta 'nn- cretari.
Idició serA estimat pel jurat com a
| q ia':itat avaluadora dels treballs
NORMES GENERALS PER * LA REÈl següent qilesiinnari a què es reCOLLIDA DE CANÇONS I DE TOTA
fereix la present base ha estat «poK
MENA DE MUSICA POPULAR.
I tat a l'Obra del Cançoner Popular de
[Catalunya per l'Antín d'Etnografl·i
Per tol de no rompre la unitat es
l Folklore de Catalunya
piritual i la Integritat de la cançó
1. Localitat i comarca de la re- l'opular. es recomana la col·laboraCÍÜ intfma entre dos recercadors encol·lecció.

V E U DE CA1 ALÜNXtt

carregats de recollir simultànlameot
l'un la lletra i l'altre la tonada. .
Sempre que sigui poesRile. cal copiar U cançó sence'rament; això ès.
que en rflcoUir-ne la tonada en sigui
ensems copiada toia fa Üetrà i Mceversa Per la mateixa raó és interèssantíssim de recollir' totes les variants que se'n trobin, tant de la melodia com del tew, per mínimes que
siguin i per poca iipportèncla que
aparentment ofereixin En la còpia
del text de les variants no caldrà escriure sinó els versos diferents, indicant la eorrespondtoda delf malei
xos amb e!s de la eanço-patr-^ peer
mitjA de nilmero» Quant a les melodies de les vanabts. han de copiar-se
senceres En «i fas de trtber se només la tonada o la lletra d'una cançó, caldrà també recolliria i iratnetre-la.

les ^oret. del rru Kama. a tres milles
de Perm. Produïen una graa quan19 JULIOL 1922
89
utat de material de guerra.
TOBOLSK Ciutat a la riba dreta del
tivj Irtysh. prop de la desembocadura del PÍU Tobol Havia estat una
ciutat molt unponant, patò despnés
que fou construït el íerrocarril transíbena va perdre la ««va importàn'·ia,
car niétava molt Uuny del íerro«•arrH.
ÍSV.U.··ÍKy LA IMATGE DE U SA>TA
VEBGC. Una santa imaíge molt antiga, donada al Tsar Aleix Mbineilo
rilat S segon Tsar de la dinastia
dels Bpmanc.vsi pel patriarca d'Antioquifi En honor a aquesia imatgeP«r
l'EfflpijTadriu Isabel Petrovna va eriRobert Wilton
gir mga església a Tsarskoefie'o.
FABWCE DE VERKH IS^TSR RaU(&
EXPLlCACaO DELS NOMS RUSSOS
CITATS F.N E L S TESTIMONIAT^ com a mitja milla d'Ehaterinburg.
GES.
EL DOCl'MENT DE LA r RESIDÈNCIA < OBL SOSIET DE L'UR-UKRESTT. Una presó a Retrògrad on
CERTIFUC-ANT L'ARRCBADA
eren confinats els presos polítics.
DE (L'EMPERADOR A
C £,, c Comitè Executiu Central
EK-^TEiRL\BURG
del Congrés de Diputats de Treballadors. Soldat5 1 Pagesos de Tota
Is Rússia. La institució més impor- EL GOTEKK DC TBEBALLAOOPS I PAGESOS
OE u REPCSUC* FEDEBAIIVA
^wt a- la República de! Soviet
fírSSA DELS SOVIETS
CHBEZTTCHAIKA. Un Comitè d'InvesHgacló Extreordinan Una institució
de policia secreta política de la Re- iSotííf Oels Diputats del* Treballadors, Pagetos i Soldats del iistrtc.
pública del Soviet, que existeix a
te dVral.
totes les poblacions caps de dlstrlcMitjançant'aquesta institució, els
PrtsitUo
olxevistes, segons llur programa, imatan el regnat del Terror,
EKATEBINEMBCBG. 3« d'otrtï, 1519
Minis DE SISSEBT Rauen 3 cmquanEl (Ha 30 d'abril de 1918, jo. el sotamilles d'EliaterfnbUTg, i produel·
stgnait. President del Soviet dels Ol**n bronze, ferro, marbre 1 or.
TtUEBs DE MoroviUKm, Rauen a putats dds TreboUadois, ela Pageíos
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ELS DARRERS DE
IS
DELS ROMAROVS

p à g . g. — Dimecres, 19 de juliol de 1922

que pot ésser pausat, mogudet i apresa*: cançons de melodia desenrotUada lliurement (de treball quiet o arítmic. com fer puntes, collir . llve», engranar panotxes. eto. on tenen cabuda les romancasqoes, flns 'ese referents als herois populars 1 a crims
esgarrifosos, tiptques dels rotllos' ú»
carrer; de colla, de caràcter polític,
satíric o amorós: de captaire, morals;
de costums patriòtiques, religioses, le
beure de casori, serenates, eir ; de
droda, que també són de cos'unis
però regulades pel Calendari, com
nadales, arnavalesques.. camaiflles
passions: i de gresca, com par..: is
i escamlmems, pornogràfiques i escatològiques) en les quals el ritme no
és. en general, de quadratura per««stem.

Govern civil

HOSPITAL EN PROJECTE
• = -.! hMtada per lon Juli Roben Caíourneau. l'autonlzacid necesíàtia
per a ir--.'al-Iar uu HospMal p'rtlcu;;r generil en una finca de la seva
|.ropieta> d'uada a Pant Ma·tí de
p-ov^.isaU (Barti de la Mun·anya»,
tocant ..': c-írr^rs d'ï Fonò?rar, de
Pema. d^i Telègraf de Br'iSsel-te,
es fa pü··.'io perquè,puguin ai le^ai se
en aques'a Ins-^ecdó prcvin-ial de
i·i->ilat flns el Jla 31 de .'actua!, fot
el qiie e* ctegu^ oetiiner.l en pio o
en contr- del funcionament del dit
En la recollida de cançons ! espe- establiment.
cialment en la recerca que es fa<'t
en terres frontereres o en boca üà
LIMA ELÈCTRICA
Com és natural, en jrífòllir JDB cançonaires procedents de les ma'-;cançó, ha d'ésser copiada fidelment, xes, cal tenir en compte que, encira
D'ordre del governador s'anunc.a al
tant en la lletra cóm en la melodia. que la lletra no sigui en iot o en nvt públic que la Societat Espanyola Hiprosemant-Ia tal cóm el póble'la diu caialana, han de recollir-se absoluta- dràulica del Freser, ha presentat un
I canta, amb les seves possibles im- ment totes les cançons: tan' perquè "projecto de línia eltetrtca que.
perfeccions i tot, de tal manera que les melodies poden ésser adaptaoms sortint de la linm de la dlfa Compamal, per cap raó ni conveniència, re» d'sllres d'esteses per Catalunya, com nyia que va de Kibçs a Vici), travesno sigui en ella ril cànviat nl còrre- tan bé per a esbrinar les transforma- > ra la carretera de Barcelona a Rigif. afegit ni completat per aquell cions què. en sentit musical o ll'cra- bes en terme de Ma?les de. Sant Hipòqui I ha recollida; el qual, però. po- rl, la influència forana pot ocasionar. lit de Voltregà 1 acabarà a la fàdrà anotar separadament èls adverbrica denominada «Hllaturas Voltretiments o aclaracions que judiqui de
gà .
necessitat '
La dita línia de derivació la sol·licita, construir la Hidràulica del FreEif necessari, en rei'ollir una cançó
L
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ser per al sumin isire de l'esmentada
destinada al present Concurs, anotarfàbrica i afectarà fultra la carretera
ne les circumstàncies, eòta iéé era:
els moviments idepresea, a pec a
Ahir tarda cridava l'atenció un nom- esmentada), a terrés de domini púpoc. etc . i »:is matiso* en què es brós grup de persones a l'entorn d'un blic, a dues línjes d*'conducció da
canta; la Icoalitat on ha estat recolli- arbre d»! carrer de València, en- baixa tensió dels senyors Pericas.
da: edaf. sexe i procedència del can- creuamem. amb la rOiagonarl, tothom Boixeda i Companyia, Unies telefòtaire; motius ocasionals de la cançó; amb la mirada en l'aire com st pas- nlque.s de la htancbmunifal de Cataen els jo s infamils. la manera com sés un aeroplà.
, lunya. i a I** línies de propietat pares juguen, en els ballets, danses i
El que mirav? aquella gent no era ticular dels veïns de Masies de Sant
comparses I en 1*5 tocades í crides cop avió. sinó un home que s'haviíi . Hipòlit de Voltregà. Carme Collejl,
típiques, les diades o èpoques en' enfilat 3 un arbre 1 sàMava de branca vídua de Sardanyons 1 Josep Gaqui1 rs fan, la »«va significació tra- en branca amb el dalit d'un esqutrolj llifa,
dicional, la forma com són presenta- I tothom hi deia la seva respecta
L'expediem i projecte de referència
dfs i seexecuten i els instruments del que fca aquell àgil individu.
estaran de manifest a l i Secció d'Oque s'hi ut'litzen; és a dir, totes aque—Es un nou esport — aflrmava un bres publiques iPelayo, 11. tercer),
lles circumstàncies que poden ajudar
durant trepta dies,.podent els que es
.
a mostrar-nos en la sova puresa i intej-tigciii.
aviat déu ésser que ba resolt creguin afectats per la dita petició
viva realitat la nostra musica po- U —M'Í
crisi dels lloguers insial-lant-se a presentar a l'Alcaldia de Masies de
pular.
l'arbre, com els indis de l'Amèrica — Sant Hipòlit de Voltre;à. o en el
Govern civil Ics reclamacions que
deia un altve.Per a anotar leí cançons i tota ifiacreguin procedents,
I
un
tercer
opinava
que
era
un
de
na de música popular, remarquem-noURtó
Monàrquica
k»(
recercava
vament que no n hi ha prou amb .a els prohoms que van prometre assistir
D'AIGl'ES
fidelitat de la lletra i en la lonadn,
ia epopeia de Sant poi, i
sinó que per tenir el docnmint fólk- anol'esplèndi
E
l
NegocW
d'AiRues fa patíic que
s'hi van acostar
lòríc complet, han d'ésser acompadon Joan Vives Gtsbert demana l'a
Ja
tela
estona
que
durava
la
cosa
nyades de totes les circumstàncies
prolltament per a producció dc força
ara tet just' esmeh'adcs. les quals ?ón quan una -parella de seguretat que motnu destinada a usos industrials
baixava
per
la
Diagonal
va
observar
•la norma deis actes de Ja vida del
i a regats, de Ti litres per secon d»l
poble, la batuta què guia les ac- aquella aglomeració i s'hi va atan- rierol de Maria Odena, afluent, del
tivitats subjectes- a rimie i les cau- sar. L'home volàtil, encara no va vcu- riu. Novn. terme municipal d'Odena.
ses que influeixen 1 condicionen l'e- re els uniformes dels guàrdies, es
S'obre un termini da 1 ren;a dics
va deixar anar de dalt a baix com perquè
moció estètica T·r·pu'.nr.
el peticionari el seu
una pedra, i en tocant -1 terra, va projecte presenti
al Govern c>vil, havent d'adAixò fa que trobem; cançons rull- arrencar a córrer més lleuper que vertir que en el dH termini s'admemenlàries ícançone-es de i per a .n- una guilla. Els guàrdlea el van per- ttaa tots els que tinguin igual obfants, de jocs. imeciivcs. fomiuletes, seguir. I flns von disparar a l'aire Jebte que la peiició anunciada o sietcètera, i íes què els grans caoieti per tal !e fer-lo deturar, però l'alrre guin Incompatibles amb la dita pellp«r a distreure'ls, adormir-los i sn- redoblà la velocitat, i aviat va desapa- ció.
nyar-losi qUe aón la me* senzilla, rèixrr.
•
•
"
expressió musical, sovint uòmés quj
De los indagacions que van fer els
EL GOVERNADOR A CANÀRIES
un recitat accentuat amb cadeuça 11' guàrdies és va posar en clar. més
nal; cançóns de ritme per?l«tent (de ' tard. que e] fugitiu s'havja enfilat a
Al Govern civil s'ha rebu? un telebres, de camí, de treball mogut i rlt- rwbie p<>r a veure si agafava un ca- grama del senyor Martínez Anido,
mat. dc balls i comparses) en quà nari qu? et devia haver escapat d'al- da'at a Cadiz, dient que embarca cap
l'etakient predominant és el ntme. guna casa veina.
a les illes Canàries.

1 els Soidaís dal <Mslric*e d» I L'ral,
Alexandre Jordieviits Bèióboródnv, ba
íebm, del Comissari ,dcl Comitc Executiu de Tota la Rússia. Baslliui Ba^.Uievitx Yakovle\-. ie* persones segiienií. traslladades dc la clntal i}a
Tobqlsk: Ui l'es-Tsar, Nicolau Alexandrovitx Romanbv f2i; 1 tx Tsanoa, Alexandra Feodorovna Romanova; (3) l'ex-Gran Duquessa Maria Mcolaievna Romapova — totè* les quals
ban d'esser retingudes cova vi^.
eia a la ciutat d'Ekate.rinburg.
(Sl;/ni/i A. iBo.OBfiRflDOV
Membre del Comitè Executiu del
Oistri-Me 1
(Sigttati D PlD|£0*SKX
ILL·ISTA ALFABÈTICA DE KCMS
AESILTA, capità. Comandava el Prl·
mer Regiment de Fusellers a Tsarskoe-Selo, Comandà ei destacament de
les guàrdies do Tobplsk.
APHAKSIN. comie. En esclatar la .Revolució, el comte Aipraksln fou agregat al seguici de l'Emperadriu. I encarregat dels seus a^ers. particulars.
AVDEIEV, Alexandre. Havia estat many*. "I desprès fou Comissari 3 F.katerinburg, des del mes de maig al de
Juny do I91S.
BEKCKENDOBFF. comte Fou Oran Marlí<al de la Cort Imperial.
BELOBOBODOV, Alexandre. President
dal Sovleí Provínfial de Diputats
dels Treballadors i Soldats de l'Ural.
Per ordres que íoren donades mltjançanUhi ell, la 'família imperial fou
assassinada.
BOTKIN. F.ugaoí Sergíevitx. Metge
E l doctor Botkin romangué amb la

fiíLtABD Meifre de francès de les
Gr^i's Du^desset i el Tsare rtx So.
orna amb la família Inif-erial a-T"bolpk 1 acompanyà, fl, TsaievWs a
Ekaterinburg. ofl fon rellewi del servei a l a família imperial.
HAniioriOv, Ivan Cuiner de la lamilia imperidl Fou mort, a trets amb
la lemília impciai
lENnRtKOtA. \iia?tàsia Ba»ilievna,
cranlessa C^mi.f·'ra d honor t ^ ' 0 nal de i ÈverndTln, q<i, ai>. amb
OíMttt·v, v Anna La cambre.ra íavo- l'Emperadriu a lob;!sk. F.D arosollarlie de'l'Emperadriu. Romangtiè, amb 4a a Perm.
l'Jffmp^fadrlu a Tsarskoe-Sílo, .Tobolsk
HnnoíO. Margarida Carahrerii .1 h v
1 Ehaterlnburg. 1 'ou mona a irei.^ nor de le^ Grans Duquesses, Fou aramb la •família inipenai
restada a Tobqlak.
HKtsov Un caDellI de Tobolsk qui
DEBEVBNKO. \' «dimií Nicolaievitj;
Met^te qui sojorn.i amb la fanà'.lia im- í-ibstifuí el P. VasilleV.
ÍIOHRtAKOi'. President del Soviet de
perlaV a Tobol k
DMITBIEV.
i!-.:-.-an e:->pecwl, tra- Tobolsk. Esdevingué Comissari per a
la famiUa imiierial després de la dimès a Tobolsk pel soviet d'Omak
DOLGORIKI. Alexandre Bawlievirx. missió de Yako\lev
KEREXSRI, Alexandre Feodorovíix
Príncep. Mertféal de la Coit Imperial; qui sojornà amb la lamilia ira Ministre de Justícia, i President del
Consell de ministres del Govern iPro«
penal a TobolskDOMODZIANZ, ol'eres De nissaga ar- VfcÍOM.l
KOsiLtNían. iEugeni Estevenrmènia. Fou escollit pel ISo«et de
Tsarskoc-Selo pèr ajudant dei coro-j Coronel. Fou nomenat Comandant da
la guarnició de Tsarekoe-Selo, i desnel KobiHnski,
DCTUIAN, Comissari per a la famí- prés íou Comandant del Palau. Eslia imperial Fou tramès d'Omsk es- cortà la íomíllà imperiai a loboisk.
i fou el Comandant de aes guàrdies
tant pel Soviet' de la Sib&ria.
EBZSERG, Isateï. La cambrera de flns que la famiUa Imperial fou tr iç.
les Grans Duíiueàsés. ?ou vepiíada d- Uadada a Ekaterinburg.
la familía imperial durant ti viatge,
KOBNILOV. Lavr Jordlevitx Famós
a Ekaterinburg.
general i patriota rus. t nom promiGIBBES. Sidney. MesUe d'anglès de nent eo la història de !a Revolució
les 6rans Duquesses i el Tsarevltx russa. Durant éís primer» dies da
S'iwii a la íamllía imperial a Tobolsk la Bevoluciú fon nomenat comoadanl
i romangua amb ells flns a Uur arribada a Ekateninburg.

família ómperial des del moment de
llur arreri flns a l'hora da llur assas
«tatat, Fou mort a creïs amb ia f um
M uÀperial.
BvxHOEvot», baronei-sa. Solia Cambrera d'honor personal de l'Empera(Jrhí. qui l'acompanyà a Tobolsk.
DEHN. Júlia, senyora Esposa del
primer cxflc.iai d"! tyacht* deriEmp-;rvl'-r, «-Standart' La senyora Detin
O. una amiga- intima de l'Cmpera·
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COMUNICAT OFICIAL OCL MARROC
Mavlrld. 19. W30 matinada.
E l comunicat de Guerra d'aquesta
nit. diu alzl:
«El general encarregat del despatx
comunica al ministre de l a Guerra el
següent
Seo-se novetat als territoris de Ceu
ta i Tetuàn.
Al territori de Lararix. a l a posi
c i ó de Rokba-el-Gofat, de Benl-Aros,
sembla ésser que anit passada a l
sembla que anit passada alguns malfactors s'acostaren l calaren foc al
paller del dlpóeit d l o t e n d è n c i a . i
produlnt-se un incendi, a favor del
qual tirotejaren la poelcló, l a qual
respongué, sense conseqüències. E l
paller fou destruït.
E n territori de Melilla, forces de regulars indígenes t del batalló d'Anda
lusia. encarregats de protegir l a construcció del camí de Dar-Ouebdanl a
Amvar oriental, loren bosUUtzades
per 1 enemic des de cases d'Amu-Boa
sa, veleot-se obligat aquest a retirar so pels nostres foca, teenint per
la nostra part un caporaj de regulars
mon i un sergent i un soldat, ferits.
1 del batalló d'Andalusia, el aargent
Benlgue EcÉiandla. el caporal Alfons
Carrasco i «Is soldats Miquel S a l a i
Francesc Guerra Gallego, ferits.

lat, anundanl-se que la discussió serà molt breu. puix totes les minories
es mostren propicies a donar laoilitate.
L a darrers Impressió é s qua el dissabte vinenv seran clausurades les
Cambres.
CA CONFERENCIA D E GINEBRA
Aquest mati ha arribat s Madrid
l'cx-mlnistre senyor Alcalà Zamora,
do tornada de Ginebra, on ha representat Espanya, en la •.•ouferèn··ia sobre reducció dels armamente m lltars
H a visitat el ministre d'Estat per
a tionar-li compte del resultat de la
conferència.
LA MARINA MERCANT
Com anunciarem, l a comissió de
navilers ha visitat a última hora e
I3 tarda cl cap del Govern per a demanar ü que es discuteixi ubans de
tanoar-se les Corts, ei projecte de bestreta reintegrauie a l a marina mercant.
£1 Senyor Sànctoez Guerra dls ha
promès parlar amb el president del
Congrés 1 buecar la manera que e l
T>roject« sigui aprovat també al Senat. "
Els comissionats han quedat satisfets de loferiment del cap del Govern.
E L R E I A FRANÇA
Amb Feterència a noticies de l'estrsng*r s'assegurava avni çue el Rei
passarà una cúria temporada a la
plaiDja francesa de Tivmvllle.

No ha variat en general la situació
política.
Al Peuyal. l'enemic faa fet avui mati HOMENATGE AL GENERAL BARRERA
un dispar de canó. el qual ha estal
A les si» de l a tarda s'ha efeclu -t
contestat de eegulda per l a plaça, al Dipòfií <le la Guerra la remesa
no continuant e l foc. Senee novetat al general Barrera d'un pergamí i
en el personal l material.»
una agulla de brUlants. representant
l'emblema del cos d'Est-t Major, que
EN LERROUX
els caps i ofloiaJ* "de l'esmentat w>s
E l senyor Lerrouz segueix manté donen a l'actua] sots-secretari general
nint en les seves converses, oom tan Barrera:
tes vegades bo ha ifet en ele seus dls
Hi han assistit el senyor Sànchez
cursos, la teoria contrària a l'abandó
Guerra, el capità general Weyier I aldel Marroc.
Avui es dolla als passadissos dol guns getieraJs.
H a ofert ^homenatge el coronel
Congrés que guanyés terreny l'escola
afcandonlsta. 1 tia exclamat amb 'ro Alix, i e4 general Barrera ha expressat
e! seu reconeixement fent vots pernia
— E l millor serà que abandonem el què desaparegui l'actual estat anàrMarroc, 'Catalunya 1 tot el que ens quic que sembla envaiMio tot 1 qu^
s'nnetxln totes lés voluntats per al
sobri.
major engrandíment de! cos a què
E l senyor Nougués, que escoltava l a nanciat breus paraules d'adhesió a
conversa, 11 ba dit al cap dels radi- pertanyen l li>€r al bé de l a pàtria.
cals
1B1 senyor Sàncfliej! Guerra ha pro—Això mateix sostenia en aquells
mítings republicans dels nostres bons l'acte I d'elogi per al general Barrera, el trual. ufltra les sèves virtuts
temps.
—E6 veritat - ha replicat el senyor professionals, lia pogut apreciar dots
parianienlàrles que poden ésser-li
Lerrou.x. — Tot seguèix igual.
molt útils m é s endavant.
E L GENERAL AGUILERA
E L FLUID E L E C T R I C
EU president del Consell Suprem de
S'h» reunit la Junta provin-ial de
Guerra I Marina, general AgOilera.
h a acollit amb especial entusiasme ei Subsíílàncies per a tractar de la pujn
document que l i trameteren els es- del preu del floM elèctric.
critors i afenelstes, del que donàrem
Gairebé tol» e.te rapreseotants que
compte, I es proposa contestar-lo» Intepren la dita Junta han votat en
amb la mateixa efusió.
contra del pretès augment.
Demà es coneixerà la resposta del
NOTA BURSATIL
general Aguilera, l a qual, segon» es
L a Borsa no canvia d'aspecte.
diu. serà una nota vibrant d'enteresa
E l Deute regulador cedeix 5 cènjudicial i d'amor a la justícia.
tims en l a majoria dels seus liloic.
E L MINISTRE OEL T R E B A L L
quedant l a partida a 83'50. E l s AmorAvui han començat a funcionar el* titzables 5 per 100 milloren de 10 a 90
serveis ai nou edifici del minisieri del cèntims.
E n valors industrials i de crèdit gaiTreball.
E l nnlnislre i el eots-seeielarl han rebé no es produeixen modtflcaoións.
E l s francs estan molt ferms I purebut nombroses visites de senadors
1 diputats.
E L PRESIDENT D E L SENAT
E l Rei, després de despatxar amb
el cap del Govern, ha rebot el president del Senat, senyor Sànchez de
To-'a. qui ha anat a donar les gràcies a S. M. pel pèsam que 11 trameté
amb motiu de la mort de l a seva
filla, la marquesa de Lema.
E L R E I A SANTANDER
A dos quarts de dotze del matí. el
monarca, acompanyat del m a r q u è s
de Viana, ha sortit del Palau, en automòbil, per la porta de la Casa de
Camp. en direcció a Santander.
S. M. ha estat acomiadat pel cap
superior de la Reial Casa,, marques
de la Turrecilla, l'intendent del P a lau, comte d'Aibar, 1 altres funclooaris palstins.
L E S TASQUES PARLAMENTARIES
L a comissió de Pressuposto* del Senat s'ha reunit aquesta tarda, a les
tres. per a examinar l'articulat d»
la llei de Pressupostos
H a enllestí i el dictamen, que ha estat llegit al Senat a darrera hora.
L a sessió d'aquesta tarda s'ha prorrogat, esperant que restarà aprovat
el dictamen,
£ • U de demà as d & u t i r à l'articu-

ma militar que s'havia de resoldre
militarment i 00 d'altra manera.
Al-ludlBt ai trameument. de crescuts
cuclts peninsular», com se u trameté
ren després del desastre de l'any «I
tlm. i responem a peticions seves, ha
manifestat que la presència d'aquests
L'ALT COMISSARI
E l ÍD M M re de l a Guerra ha firmat grans contingents l a justificava la-neuna R. ú.. que publicarà d e m à el cessitat de guarnir amb excés els een
Diari ÚCixioi. concedim a l'Alt Co- ties de població per a donar la seasn
rn iasari d'Espanya a i Marroc, general cló de confiança l allunyar temors.
Si la repatriació seguís, es posaria
de divisió d on Ricand Burguete. el
comandament é n cap de totes ies for- de manilest la necessitat d'aquesti
trametlments. puix en llocs com a Me
ces de l'exèrcit de l'AMca.
lilla, no tardaria en reveiar-s hi àd
hue el pànic.
E L TEMPS
Es pari» d'Instaurar el protectorat,
E l bon teinps <»> genera; a Espanya.
L a temperatura màxima.d'ahir fou abans d'aixó — h a afegit — sal
3 ï graus a Còrdova l la mínima d'a- Implantar «l Maghzem.
vui h a estat de 6 a Burgos
LA REINA AMÈLIA
A Madrid, l a màxima d'àhlr fou de
A l ministeri d'Estat 110 s'ha rebut
SO'S i la mínima d'avui 16'i
cap noticia que confirmi la malaltia
Temps probable per a demà. bo.
de l'ex-reina Amèlia de Portugal, de
què es parla en algun diari.
SECRETARIA PARTICULAR
E l senyor Sànchez Guerra ha en- E L PRESIDENT D E L'ARGENTINA
Sant Sebastià. — S'assegura, que el
carregat .le la seVa Secretària particular, com a ministre de la Guerra, president electe de la República Ar
al comandant d'infanteria, don Joan genfina. doctor Alvear, vindrà des
de Paris a Sant Sebastià, on s'embarde Castro.
carà amb un vaixell de guerra amb
E L PRESIDENT D E L CONGRES
el ministre d'Estat, i es traslladarà a
E l president del uougrès. al qual Santander.
aquesta tarda s'ha preguntat sobre la
Alli complimentarà a S. M.
marxa dels debats parlamentaris amb
—L'Ex president del Consell, don
mires al tancament da les Cambres, ha Antíni Màura, estigué a l uenterrabi»,
dit que no tenia molta seguretat de per s veure el seu fill.
què llurs tasques acabessin aquesta
DE SANTANDER
setmana.
Santander. — A causa de l a pluja,
r.n realitat — deia — no depèn del
Congrés, s i n ó del Senat, el qual por- la Beina ha ordenat l a suspensió de
ta retrassat el treball per haver ha- l'excursió al sanatori de Pedrosa. sorgut d'esperar ets dictàmens del Con- tí n< únicament a donar v n passeig
pel Sardinero. a peu.
grés.
Ele restants membres de l a família
E | comte de Bugallal no sabia el
règim que «'establirà per a examinar reial no van sortir del Palau.
1 expedient Plcassot que està esperant S'han rebut noticies que el Rel arrid'uu moment a l'alt re, puix si bé s'ha barà a les vuit. havent Indicat a les
pariat d'una comissió que sigui po- autoritats que s'abstinguin d'anar ai
nent, no s'ha dit si queda u 110 a dis- Paí au fins. demà.
posició de tots els diputats per a ésser
El capità general, senyor Moltó, esexaminadu.
perarà el Rei per a complímeatanlo.
Avui ha tornat l a visita a les autoL a CoinissliS del Congrés depurado
ra de les responsabilitats d'Aírica, ritats locals.
serà elegida demà.
E n el correu de Madrid van ambar
Alguns panitü han designul j a llur deu oficials l dotze solduts ferits. «Is
representi^ut a la dita Comissió. Pels quals han iogressai a l'hospital "nou.
soclaltsl.·s hi auirà "l senyor Prieto;
E s reben moltes adhesions al banpels rnaurius. el seuyor Lequerka, i quet en honor de l a duquessa de la
el senyor Alcalí Zamora, pel seu Victòria.
grup.
LA VAGA DE BISCAIA
EN MAURA
Bilbao. — Al frontó d« Javalvide.
Diu »L« Època» que segons una car- s'ha celebrat aquest matí l'assemblea
ta del senyor Maura. rebuda pel se- obrera otelaMúrgica, per a tracter
nyor Rovira, eetà disposat a interve- de l a fórmula d'arranjament proponir en el debat sobre el projecte de sada pels delegats del Govern
ferroce-frils, donat el cas que hi liagl
Hi van assistir uns 1.500 obrers
el ferm propòsit de despatxar-lo.
V a presidir la drta assemblea. AleSI ojs estractés d'escoltar l'opinió xandre Larrea. que ha començat per
dels caps. parlamentaris, s'abstindm ffr reterèmia als últims tràmits de
el senyor Maura d'empeudre el viat- la negociació.
ge, tota vegada que el seu criteri està
Al finel de la seva peroracló, ha escondensat en manifestacions seves que
ban servil per a redactar el dictamen posat el parer del comitè de v»ga, otiè
és ni de no accepler l esmentada fórque ara es discuteix
mula.
DEFUNCIÓ
D e s p í h a u intervingut nombrosos
Ha mort a Madrid, el marquès de oradors l tots s'han mostrat partidaris d'acceptar l'opinio drl comitè 1
Gorbea.
rebutjar, per tant, l a fórmula presenE L GENERAL BERENGUER
tada pels delegats del Govern.
E l general 'Berenguer, que, com
E l president ha preguntat si algú
abans dèiem, ha àstat rnolta estona tenia de fer alguna manifestació en
al Congrés, parlava en un grup sobre pro de la, formula. I edm que no hà
la campanya d'Àfrica, i deia que al tingut cap contesta, ha preguntat si
Marroc hi havia plantejat un proble-1 s'acordava rebutjar-la, a la qual cosa
gen 7S cèntims. 1 les lliures, pel contrari, en baixen 11 E l s dòiars passen de S ' t ü s 6>JB. I els mnrcs es
coUucn només en bitllet a 163; el
xec esU ofert a l'M.
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vaa.contestar la majoria deli re,..l
en sentit afirmatiu.
L'aote s tta acabat amb ^ran 0t1 .
També a la Casa de» Poble i . j T
tan, s'ha celebrat, a las Onie ft| - . V i
l'assemblea de metai-lúrglos diq . ^ l
zona írtbrll, a la qual hl han coiwl
rregut uns 4 OOó Obrers.
1
E s van pronunciar nombre-'. .
cursos. I es va acordar rebutj^rl
absolut la fórmula proposada pe^ £ j
legats del Govern.
1
També es v a acordar sotmetre >
votació per paperetes, sl la coma
de vaga havia de seguir gestió,
dels patrons algiin.i millora en J;
n^l. però abans d'aquesta votació
publicarà un manifest «o el qu^ " I
convocarà una nova assemblea
Per unanimitat, ep va acordar es^i
r a r aquesta votació.
DE SANT SEBASTIÀ
Sent Sebastià — E I goví-r . -.v i
celebrat « n a conferència telef^ni^l
amb í l sofc-profect* de França ^ I
el règim actua! de passaports tt%\
terers.
També ban tractat de les milio.^
que han d'ésser íntroduMps ?r règim, amb #1 fl de facilitar
de la frontera dels turistes fria:?;;
i espanyols.
DE SEVILLA
Sevilla. — Al poble de TOíina. . j I
obrers agrícoles, que estaven ea van
han entrat la majoria al treball
A l'Algaba es va produir un IcceMi
que va destruir diverses garbe. 4.
blat I ordi.
Al mateix poble, un altre Intenj
de la mateixa clatae, va ocsM-nu
pèrdues per valor de 5.000 pessetw
A COBRIR BAIXES
Bilbao. — Aquest matí, ha sortn •»
a Madrid, amb destinació al Msrr^
una expedició de 38 soldats 1 caporjí,
de Garellano, que van a cobnr in;
xes.
Dinou d'aquests són de quota.
Foren acotnliidats per les auioritats I llurs famílies.
E L «CIRALDA»
M -.'atra. — Es espera de l'Alt Cmt >
sarl. ee^tirix en aqtipst pon el vapfl'r
«Glralda», que el conduirà a l'Amí»
NOTES DE CADIZ
Madrid, 19, 2 maiinidl
Cadlz. — A Sant Franíesc s'han
lebrats funerals pels artillers ^ qu'la, morts a Tetnim, Josep V;:. .
Josep Disz Merello.
L'Ajuntament els costeja un mau
eoleu
Ha entrat el canoner •Marqués*
la Victòria», per a netejar foiií
De Canàries ha arribat el •Díiíia·
amb molí passatge i càrrega
D'Amèrica ha arribat l'ílníanta I.-*
bel», de PinillOb, amb 83 passalgín.
entre ells l'artista Rafel Llllf. qu? ••!
4 nitroelona. el cònsol cubà i mo;b
comerciants i pelotaris.
—Els vapors que eren aquí p^r '
repetriar tropes, han mancat a diver
sos ports, amb càrrega, per desistírte per ara de la repatriació.
LA LLAGOSTA
Os'-'a — La plaga de 1» Ilagosís m
envaït, arransanl-lo. el partit de Bir
bastre
Ha destruït els frul·ls I les honeí
NOTES PORTUGUESES
Lv^boa
S l i a n reunit els parlaíD«at a i i s d e í partit lliberal amb • Mecií'l·
resoldre quina ha d"é-sar llur aHilirt
durant l a discussió deia projeclee i '
IFnaoce». — Jlavas.

Avís:

A tou els nostra» aubserlpton >
amics advertim que L A VEU DE <>
IALUNYA agraeix cordialment '«J
indicacions que li puguin ésser .e»!
1 les col-laboraíions espontinies. ^
podem. però. m retornar els ongnals nl mantenir corresp^edènca
sobre las suggesuons dels m m '
amic» l lector», encara que vinr»"
inclosos a les cartes els segells pw •
les r e s p o s t » .
Tots ells compendran que Uur propi intert» en» obliga s « o ««n'fi"
el temp» sinó en el servei d«l P"6110
1 que en» fóra materUlment Impo*
slble sostenir correspondència
cada subscnptoi' sobre apreciacioos
clrcumsundala de política 0 de conducta.
Això no vol dir. però. <r" 00
» g n u m totes los indicacions qae
preuin ésacr fetes amb esperi! r-*
trlóttc i que no aprofitem.
guts. te» •ugaestlons qu« »iíu!a ü
0 facubies.
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Heu Í aquí com f n eon' çjpíar-'» •
d'Itàlia
sl mateixa, en un rajíòs, l'ànima ;ïé C r ò n i q u e s
la ciutat, a sí mateix* r
ÍU, •ipre?
«•da 1 febrosa plena de la Ir.qület»
1 tronfolladora rtvacitat de . * BoVftDtUl.
I;a aleshores upa rialla —tal uT»a
sirena, emmirallant-se en el llao — l
joguinosa i ferm» ial'a 3 l'altre cajrer.
11
A Roma fa molta calor i la ciuut grec. 1 tro vessant la placa guanya
RATU. MARQUINA
no està pa» organitzada per a l'estiu. k» portes de Sant Pere. De vegades
r j . . r w r ^ l O i » » . . -CoctM» d un U vida matehta i'hi sent felif.
B. A. Juny. J9tt
La temperatura, i sobretot la llum és un vol de capellauets novciU. ves:
£,\f «nanvol q u i . «> nr-mera vl&t- 1 Bé està. que la iníanfessa hi troh.
hlaaca 1 dolenta li lleven moll* en- tits de color de cafè amb llet 0 de
u p-^^uaia.' res- ' i l'Escola aquesta tupenor jerarquia
cisos. Roma, en general iot Itàlia, color morat que arriba a les grans
8 B'Jínr.s w n
que ü havia f«l aquest gust 1 aquesta riquesa. Al rap l
éo un país tardttfal o primaveraL portes. De vegades és un automòbil
a la fl l'editiol d'una escola es com
L'hivem tampoc 11 va massa bé, per- luxosissirn, lolrat de vermell, amb'nq
L ' I n s t i t u t
què diuen que plou molt. I ora, * cardenal com una caso.
oauyfcakjo<!* teabft > £a aquell U pnsmera pedra fl'ana pàtria. I uíia
l'esflu. Roma fa pensar, conétaniment
1 —d:&ixò fa bastants anys — pàtria que «Ixt edifica 1«* seves esArribem a Sant Pere. Pasn-m l'atri.
d
e
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amb Madrid. No s'h* d'oblidar que Darrera utia columna, els cicerones
fraM en. b«a « a c l a ; tota una coles pot aspirar * ésser, amb t l
me: ' No ««i í-er«ax eu ella altra temps, 'Universitat.
Divendres passat va deure's el cur. Roma no súlament és la ciutat de U 1 els venedors de medalles Juguen a
^ ja q"* , * r * •-'•r:;;"·' ^ e r - a i tioNomés cal que a la porta del Oran set que e! doctor B. C*rr*$co Formi- grandiositat 1 de les mides olímpi- la morra. A la portd ens rílresoa el
_ flBOr psícolàgií* que. b#n Temple no hi hagi geperu'
gua^a ba donat * l'Instuut de Ftslo. ques, sinó que és una ciutat, plena vam acjnuiat que ve de l'eígWSla,
U «D un temperament com el del
logfa sobre -tls estudis del Meiahx de color, de qualitath rlquiestmea. de E l gran femple ens sobta per la sefe g n a homoasia íauiiago Riui ! Carrer tCorrUmtes*. — Vi carrer d* llsme als instats Units», consiíiuint le^ tone plens de vida 1 d'escalfor. Ara. va grandiositat i la seva enorníe riJ, »o bo
tant per 1 la temp»- Rivkdani* divideix la ciutat en duas lliçons d'aquest cursat la primera ex- això desapareix 1 tot sembla xupat quesa, jicrò no en* excita pas la febre
Umal falsa inteUettaal vl un comú: meitats. Ve a ésser com l esplas dor- posició pilblica que ha lei ei doctor 1 sec.
fle la religiositat Ens costaria molt
ella. £n aquell tamps, donc«, la sal o com 1* clenxa de la matronj Carrasco d'algunes de los impressions
Molts altres Jncoriveniepts de Tes- lenlr-hl un moment de recolllmenf,
un* detmiíió exacta. Bue- Té al costal 1 Avinguda de Maig — dels seus estudia a l Amèrica del flu romé es poden notar. Es deu pro- UJI d'aquells moments d'en^ocio eú
í Air«» «ía baixa da fioslr*. Les que ha ret-tat m a » * petit* —com la Nord.
duir en aquests temps una certa re- què sembla que al cor 11 neixen ales.
ÇÍ /-rm ^'un sol pi* 1 •'Is carrers barcelonina Rambla de Catalunya - i
laxació de l'autoritat municipal, per- Lòs estàturs barroques ens cauen soA
la
primera
lliçó
al
conferenciant
Jsrgavün t esiemen seasa aixer.ar el Passeig de Grücla. Té. doncs, naquè en els barri* arlstocrdtice es pro- bre, els g ' m sepulcres no ons diuen
cap. La gitsi «xtan^ió que avu- turalmaou i en Just* correspondèn- exposà els fets principals en què es- ] jecten un xic els costums dels bar- res. la rlfiuesa no ens fa monrc nl
ipa J* <íutat troba el seu origen cia, un* dreta i una esquerra de L'Ei- tan basats els conexements j les doc- ris miserablee. en quant a higiene. I menac Queden Ifs mides grandiores
aquella m«»» es.pe>Jal<le «ímitruí xampla. El carrer de tCorrlentes» ve trines actuals sobre el metabolisme els barris miserables de Roma són '. sublims del Bramante 1 de Mlqueens baixes. <l ua sol pis. i que ewn a éeser com ua carrer d'.vribau. Ja es- 0 ciència de la nutrició,
enormement i dcfialUvamcnt mise langelo. Però aquestos mides mes ans
A la segona UíçA féu un breu »e- tan
« i m p l » que aiieí. com ho era. tem ^ntíeos, no? Vol dir que el carrer
rab'.esl Hi ha poques coses a Europ* parlen a la intel·ligència que al cor.
•um
de
la
història
dels
estudia
metaencara aegueüf esfanWio, l a rtut^t de «Comentes» és per ell mateix com
tan dramàtiques i tan desesperades Çé sabem pròu que tot això és conaicix*
una ciutat a part, dintre de l'altra bòlics a Europa 1 Amèrica, flne a ar- com la misèria romana. I això és seqüència de la nostía grah misèria,
ribar a la constitució de les escoles degut a què Roma és una cïutst de de les nostres djetracclòns I ' T i^s
Però. a mesura que 1a ciuíat cob*- 1 duta*. Podria aquesta desaparèixer en americanes actuals, fem remarcar la , molles caritats. Aquella relaxació que coses banals d'aquest mon. de la nosi 1 fotejartora. tempM·lora l temp- 1 1* malastruga fatalitat 'l un terrairè- part gloriosa que temn en la moder- i euposavén al principi es nota sobre- tra gran falta de caritat. 1 d'humillidi. ana aAjuirini consciència de l.i mol. si sols restava en peu el car- na florida d'aquest ram del conelxe- i tot en els jardins pdblice. els quals lat. Nò doin-m pas la culpa de nf haiva pròpia gràcia, que aizl cridava rer de «Çorrlentes», eJl sol laria la ment els treballs de Laroisler, Ue- i tenen aquell aire d'abaruló, de tris- v^r trobat ep el grau templ» c^tòu le& ool>6jance5 dels <mol'.l££ims> seva vida. perquè ell sol val per una bjg. Volt, Pettenkòfler 1 Rubner a EIK tesa i d'exhauriment, que aixafen .es 11c. iotes aquelles emocli.ns 1 consolà
ptr a usar la paraula d'En Paplni— I ciutat, com el nostre benemèrit, pro ropa, 1 Atwater, Benedlct l Graham coses d'Itàlia de seguida que no s'hi clons que tantes ^"n-^ncí. santes 1
Ixej també la seva (aücen- te;c. xafarder i rialler I tnlt»fament Lusk « Amèriea. Al món nou aques- és a sobre. Aquest ahandó fa que sàvies hi han trobat, al que repre^'rma íesïojaía I comsn • beecantat carrar d'Aribau. Vol dir que ta mena d'esiudis va lololar-los ce repeteixi * Roma el que passa a senta concretament i intel-lectuald'alxccar el cap. de mirar en- en el carrer •Comentes» s'hl agombo- Atwater, deixeble de Volt 1 company Madrid, ajixò és. que hl hagi una cer- ment. La culpa és nostra per no habe, d'afermar la carnal bellesa Ja- len i aporten totes les satisracclons de Rubner. amb la coljabornció de ' t.-. contiauitat entre el cuburbi 1 el ver tramuntat encara el rioslre cr-s
t ies puntes deia peus que 1 T» 1 totès les temptacions. Botigues, bars, Rosa, n Washington, desenrotllant-se 1 començament del» camps. 1 aqiie.-:s Oantsme aesat? senyorial l sentimen'ra dei nu a les ones esperaven. «remates*. magatzems, i . a més a mís, més al Laboratori de 1* Wesleyan , camps d aquí. són com als de Madrid: tal. Constatem només que hem passa'
aparcgu»ríD els edificis rais alts, espectacloa, «alons l sales i saletes Unlvcrstty. àmb Atweter í ^ncdlct. ;1 dcsolais, erms. sense arbres, tràgíce, ten bé deu hores a Pant Pere. amb
grsns cases, els palaus do més d espectacles, més de cent, de totes fins arribar a tin gran esplendor al inútils. Un passeig pels encontoms de ei cor glaçat 1 amb la mtei l gèncta
un pts, 1 Ja avui molts carrers sén menes. Així, el carrer de «Comentes* Nutrítion Laboratory de la «Carnegle Roma és cosa poc recomanable. Com enfarfegada d'Idees generals
e llarg a l l a r j de cases altes- I
quan els altres comencen, * les ets Inslltutiorn», a Bosfon; en aquesta es- a Madrid, predisposa aquest, eubnrbl
Totes les esglésies de Roma t6t) ex
-..-av*» Güf.mes hi ha un rasca-celí de la tarda, * decandir, s'anima j au- cola, Atwater-BenedJGt. s'hi ban fet als citats àcids, a la malenconia, a
cluslvament catòliques! Gaír'b-'· tbte!
quinze plíoj que enlaira, damunt noia amb una mena de vida xlrola f •st-udis extensíssims i fonamentals so- 1 la depressió cardíaca.
bre
el
metabolisme
en
l'home
1
ta
barroques, pienee de sani; Carregats,
trepidant fatiga de la ciutat eaor- alegre que bé se l i pot permetre, dese. eK seus ulls \nRilaot. i As la pn- près de les vuit bores de feu» íe- oonrllclons nslològiques. i en els diaLes ruïnes romanes són plenes sense ia glòria d'tina ra'IIa r ua
bètics
1
altres
a'hf
han
produït
ÍJOUS
ra mirada que. en el maif bolrfls. guiUa.
llangardaixos | de sargantanes. Mlquelangclo — perdó —té la c;jl(i 1 d»
aparells progressivament més scnrllls de
ep de la ciutat el viatger que e'hl
Aqueste animals inmunds dormen so. fbt. A Roma, no faig més que pensir
fins
ambar
a
l'aparen
portntn
de
Bfc
icosti en l'encusador tràíec d'un naA la ntt, la vida de Buenos Aires
bre les lloses plane« d"Inscripcions, amb Florència.
.'iIl...
és al carrer de «Comentes, més forta, nedict, el qual ha tet pracricoble ei bullents de sol. treuen el cap trianmés cridanera, més llums nosa que portar els eetudls metabòlics a la clí- ' gular per les cedeixes de lc& pedres
Avui hem entrat al Vaticà. Hem
Blta Indepenfffntment d atpjesta ts- I del* arcs o de les columnc* tegades
Prrd, malgrat «rt, les cases baixes enlloc.
caminat a la ventar*, hem tr. accola
se'n?
constituí
una
altra
a
Nova
I i» una vida barrejada 1 congruent, Vork. a ivntorn dc to figura de dels temples. Com que el Baedeker uns patis encatlfats d'una herba s"
0 han desaparegut. Encara, per *
viure, els naturals «'eeUmén mi*. toia plena de toleràncies. HJna f à d , Gruham Lusk. deixeble de Rubner, no assenyala l a seva presència, molts ca 1 descolorida h^m passat, per in
myar-íe d[el centra, on en les ca- ; elegant i ampla aromiscuacií en la Ja qnal comptn imb ri^s centres de turistes protesten d'aquesta novetat pombrables corredors — ens h-'m Lviat
altes tenen «el estudio», i recoll.r- qual hi ha, amb aquest admirable sen- treball i producció, esfretàment lligats no registrada. Voldrien que la guia emb uns senyors que rifaven jaavisés, com els enuncia la pols qué. 1 que devien venir de v/ un el
al lluny en una casa luxosa 1 ( n t i i de Ics ponderacions que té 1* rea- entre ells Vn
el Laboratori de FI- els.
d'una ciutat 0. un mal empedrat. No Sant Pare — i demanant, hem anat
litat, una mica de trietor per als que slologta de là Corneli
6ftaWe... però halxa...
Universlty.
on
la vida alegre 1 un xic d'alegria s'han fel treballs importantíssliris so- hl ha res mé« curiós que un turista a caure a la Farmàcia del Papa. Da
1 en les barriades. 1 en el cefttï», 4 viuenals
qu» dobleguen llur <*d!ga bre el metabolisme en els animals, de Baedeker. El cicronc del Colos- farmacèutic hj ha un p.-re eeminyol
ít arreu, a grans clapes e^aloses per
deia que les mines serien Aquest fr<»re. en tcnip- dp Benet XV,
aixequen encara les cases baixes. sota el pes de la vida grisa.
•n condicions flslftlògiqnïs f pafolò- seo em visitades
si la presència d'a tenia una gran iníluèno i . f i 'Ml:
F-F «conveotlll^s». petiw mArts on
Hi ha com una melangia gtugjtio- ír^ques, destacant-se els estudis so. menys
quests animals fos anunciada. Pe- titnlc del Papa 1 formava pati d? !j
sa
en
els
ulls
pecadors,
eorondate
de
bre
Ta,-(-|6
dinàmica
especifica
de's
í'apleguen dlrerfee tamflies en l'e.bre turista caçat amb els fils del
tariJUa Intima.
dej «patlnUlo». que a Itnsems raduri 1 com un llampec de malls- alimentí 1 sobre dtabeles erperirten- «charme» d'aquest, llibre! Pobre tu- seva
.
—
Sl
uo íenlu roba no el podrr"
mtat
en
la
ingènua
etmpjicitat
d'una
'
i
l
partcreàtlca
I
fforicintca.
Llad
'R separ* | agermana. Aquests tcoricondemnat a no saDer, si nu té pas veure—ens ha dit cl frart
iré ée el <Russe|| Sige Instltute of rista
-•^ illoa». en algxms dels quals s'ob- • ulte adolc:<eaif
el llibre a la mà. ei una sopa és
terven encara les restes d'ona eirp!
Després hem narrat de diverses cft
I in', a 1 nu, quan ele espeda^les
bona 0 dolenta!
•'••'ura dels tempe mlonisJs. tre^nquen buiden la gentada «1 carrer té com
se* 1 el fr..rc ha úelxat anar.
' rittnp dels carrers moderns i el
un daingar tintinel&nt i baladrer. I , Patbology-. instal-lat al B p ^ m e Hos.
.Amb la calor costa un petit sacri— Veure aque" Papa té poc lute
«"re feiner i faMíendòs Trenquen Ja una cltóor especial que 11 pervé dels , pital. on s'han fet treballs fonamen- fici «rribnr a la plaça de Sant Pere rès.
hoía d» les íases altes l ían com un* anuncis lluminosos. I un extremíment tals de caràcter clínic, especialment o a les «stance» de Rapallò A la
— Per què'
'fentadissa d'i^oaltafs. Sdn el Bue- especial que' H prevé de la pressa dels | en els trastorns tiroldeus. diabefes i plaça no ni ba nl una 4nima. L'atgua
— Era mét in' rewaiit veur.' Tiltr:.
i ' s Aires arrtir que no ha tingut en- autos d'una terrible suççesW espe- j malalties infeccioses, èibena especial- de les fonts del costat de l'obellsc, Plus X I parla poquissim.
fsra temps de rentar-se la rara. Al cial, que l i perv* de la liünyana 1 ment impo'-fant l'estaMiment de xifres amb fi sol s'irisa l treu tots *ls coNo és pas que o! frare i"Iguís dtf
•"^tat de i erlifici atrerós. de] casal
papes ban de par
estendard dül metabolisme basal, en lors de l'arc de Saçt Martí. En el clar- amb això iiie
ti^dera. el «conventUlo» modest amb I alta palpitacn'í dels esfelf
òbscur
de
les
columnes
rondinen
le?
lar d'un cap de dia a l'altre. M^s
relació amb la Superfície del fos. En
,r"
tiuilir.i. i^trèpti t ablgarrament | Due«i o tres esglésies que té «1 <"8-- aquestes "scoies s'hi hnn format dei- mosques i els burinots La guàrdia aviat vel * dor ar ;, entén<lré que la
de les sewes: vides' estacades
ner rer s'amaguen, 3 «qn^lles bor",-, dar- xebles, alguns delí qua)s ban constí- suïssa es passèja lànguidament p^-r mori de 'ienel XV ! l'acabim'nt
* alguns esperits emmeizviai* de rJ. rera el seu 'h·'rmeiisme. rab^rne-'-.- Ex. tuit nous entres de treball, i , entre la poria del Vailcà, virolada com un cuelles krtúlie. h.jvlen carrega; i»
I
MHIA, nna r-mdemnacio de Bue- per-menlades i íivi*5. fan reum que ells. Mesns. adualmeirt al Massa- Í!-.-ir-sinat El cel és 'ot obscur de fredor S d'ombrà VH -vida d^i pobn
no ÍB n'adonen
Aires '
General. Hosrital de Bcs' - n. Ics ratlles dels íaiziot^ i de les orene- 'rar*- e.-i iiiyoi mctírroge* do ia ' T
Al cap de poques hdfto, el r.irr''r dis chusíets
Aub
de
la Harvard Medlcnl Schoo1 tes De vedades •» destaca de la tn^c'a de' VaMi A
"n* «pnreca m ho det» Valtre iia simula tnmbé 1 eniremalial i viu. fa
columnada alcin frare franciscà o alLa ^·eu i el posa! del frare ho de.
1 ^Hé^Bt f 1 tft: «Una tara en e! m a ganyota de persona sèrla I>» 1 Bootbby de la Mayo Inwitmíon, gun abat francès o algun sacerdot
boRgués
li
donen
una
a
p
a
n
è
r
n
a
fi-rstít de seda • ( i n * taca, s*nyora?
a Bochester Mn
amb una gran barba, que deu ébser uotfven
Josep Plà
bo f.r*r. Milir-r un estrip; però. mal. Però, la temptaoirt üeçueix
A la tercera lliçó va descriure els
«*» veu amb qotn» «rtcia « JW veu
principals aparells 1 mètode.- usate eiiDii'niiiiitiiMiiiiii!iiniiifliiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiuuflmHniiiiiiiiiiiiuiiMinnii;iiiiiiinnii;:iiiii^
' i* « r n morena.'
Elx pasHUgfs. — Són e] darre»- or per a l'estudi ••xperimenial d"! me- possibilitats 1 limitacions d'aquest cerca, on pot donar fruit* de qu* son
guií. I tH"™* nlanvaítuerla de la ciu- tabolisme total, i especialmeut del mètode En el ramp de la patologia mostra els fets intaressantlasims esFscnr-.- _ Sovint, d'ambulant per tat Pletòrica I pouft>ulca; "ba ^éfcat mpiabolljme batal. detenim-^ espe- flroidea la d·'termina'·ló d>e! metiibolis. brinat» per aquest mètode, referents
[•» grans vie5 de la rluttt. us ••n·lt aquests iWs de major repòs on. un cialment en la descripció de l'aparen fn* basa', és ja un mètode de treball a la lifoidea. la malària, la tubenn! « e n m algun edtficf amb aires i a , moment, la seva pròpia abundàn^a portàtil de B^ned;' I
tjftl al metge pràctt-, per quant pot k>M pulmonar, la diabetio« 1 altres ma.
Nlro- enperh. magnjílc. de rònstro?- 1 pot .-ontemplar-se «Jla mateixa. 1 a
A la quarta lliçó fetren detallats els éífeer de ^nm ajuda per « fer el díag- laltleí».
severa i rica. Sl pregunteu o fl i fe que ho fs amb delertacid;
prodíssos de dues 4elenujn»cion<· d' nòftic diferencial en certs casos duh« *rr*,'^" a l,?Sir q'i ros* diuen une*.
.i] passatge Guemes. q w és t'- m's metabolisme basal. totes duej al m a tosos. 1 és un excel lent auxiliar per
"•tres qu^íti ha en un esfut que ram- I pólit i mundà, la riquesa 1 la varie- fetx subjecte la tina amh l'aparell a seguir <°1 curs de la malaltia I coneixement, 1 uit honrat re< oiwlxeP*)» laraun» la p-rna. us assabenteu tat s'íii trjunten en una mena d» mi- uni'^real de Benedlct ,p/>i pren-ed!- controlar "l trartaíbent. tant en 'Is meni de les seves dlflculiat^ tèçn!Tie aqu»ii gran edifici
una escola niatura de ciutat recarregada 1 fas- meni de màxima precisió científica..! casos d'hiperüroldísíne com en els d« qws. i de ies limitacions actual» de
MKíc» Ee replà que do «nia: totes , tlrosa. Amples vitrines, magatzems '.n- l'altra amb l'apavH portàtil de Be- hlpotíroidisme. En proporció més pe- la seva valor pràuHra: sense atxiS. la
''í ese^es dúbM4r
m un estatja, xesos. espectacles, rascacels.. Tòl» '* nedict pel procediment d «màxima JJtj la TdettiboItiaetrlE presta serveis
ntent •magaiíi·- h
d'una niu*- variant" de les coses més noves, més senzillesa, dintre d'una f recísló sull- semblants en el camp de Pobesí'at
ondadisses I per damunt de tot»s. i clcàt per 3 la clínica
Tret d'això la nsí·tabolime'rià clfper l i
«1 ba un moment «o el qua] la mu- reglntles 1 menant-les totes, un
* la quinta lliçó expoea «i^ resul- nica, no to encara un lloc .a la mema dejs inj^nrt mtt fXirvn hi pó«a ritme de veloata^ un apr««sament tats obtinguts per l'esuidi olíníc del dicina practfca, més si que el lé',l
seria més
• ' » «c&fes 1 a la porta, un* nalla. • dí vinre, una remar d'ales d'aheUa.. mefaholi'sme basa! t America, l les mpU interessant, en el camp de la reJróniques
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La crisi de la i n d ú s t r i a suro-tapera|
( D i s c u r s o s pronunciats a l C o n g r é s per r e x - m i n i s t r e nacionalista
els
El Wiféet VENTOSA: Vo. çeflores 41»
putadúé. DO babia hsl>1ado hasta ahora. rn cl Owiçp·'·jO. de la i^hjstria
cbrchr.-·cpo·iera y de la gravèda'd de
la crisis que atraviesa, a ppsir de haberla pojulo upresiar, por la rept»eeniacicm que ostemo. porque .los organlsmoft mas autoiïzados de esta
indústria, las Cémara? (J? Comercio
de Palamóe y de San Fehu de Guíxols, .se habían dirí^ido al eellor Albert, digno dipuiado por La Bisbal,
y a inf, rogàndome que no diéramos
estado parlamentarlo a este ssmito,
ponjue temian que. al hablarse de el
püblicam*nte. no s<Slo no se consigulera pada cteciïvo. sinó que ee perju IIcara la celebra^lón de los Tratado»
cómerciales que emonces se estaban
negociando. Por eso. en compaAia del
sefior Albert, he tenldo nmcho gusto
en practicar reiterada* gestiones cerca del eertor ministre de Uacienda.
del eertor iniuistró de Estado 7 de la
Comísión que, ha int«rvenido" en , I»
rtegociación de los Tratados comerciales. para tratar de la gravioima crisis por qua afravtesa la Indústria corchoiapunera. y para demandar toda
la atencióo y todo el inlerts del Go.bierno paru acudir en su auxilio por
todos los medios posiblee. Pero toda
vez que se ba inlclado un debaie. y
mas boy, en que se ha Uegado ya a la
eslebración del Tratado comercial con
Franc;a 1 cou alguiioe oiros palses. es
inexcusable, en la representaclòn que
ostento, que tomè yo parts en esta
discusión. y que diga algo respecto de
este, problema.
Al hacarlò. voy a descartar todo aspecte polílico de^-asunto; me voy en
este pujifo a limitar a recoger una
alusíón injusta de (jue ha eido ohjeto
el ministro de Haclenda anterior à
S. S-, ol Mfior Cambó. por su actuacíón. supon:t*ii'lo que en la confecclón
de] Arancel había perjudicado a la
Indústria y a la producción corchera
A-ello eí-lu he de replicar aBrmando
que en el Àraueel que aque] Gobierno
copíecclonó, en cunito se referia a la
indústria corhc^laponera reí-ulturoti
jileaameníe tatlsfec^a». absolutamen
te satisfecha^. las peüeiones que ha
bían forinul·ido loe inieresados on
este asunto V el sefior Alvarado. con
toda eu au'óndad confirma esta àBrmación. dlcleníQ que se atendleíoh
en tu tc-ali lai la:- peii· ionf 5 fermuJada? en vtrtud de acuerdo entre productores.y fabneantes
Y.dPïcnrtada ya ^sta alu^ión. a la
que doy yo poca importanc'a. porque
no creo <juer asunto de esta gravedad
y de es'a fraiiscendèbcla. tràgico. pudiera ll^qxàrlo, prir el dolor que el
mleíuo desj'ierta en las comarcas afecladas pr,r t.iti honda orisls. pueda ser
objefo de «-searecos politicos; y voy a
habjar brevementr. por la premura
dei tiempo de que dispongo, respecto aí fondo de esie problema.
La crisis .de la luduslria corchotaponera. sefloree. diputr,'os· "bedece a
una.causa fundameij4al, a U tit]u de
consumo Ames había < oino. mercados .para la indústria corchotaponera
todos los pafses del mundo; hoy. r.af
«uralmenle. el mercado de.Hgsia ab^
eolutamente. ba desaparecido; orfos
mercade». como e! de Àustria, el de Alemama. MI do ^os Paises balkànicos y
los de las nuevas nacioualid^des c nòtituldas lespues de la ítuerra. con sa
pravísirr.j crisis econòmica muiulia!.
diímlnuvendo en prinirr término el
consumo de esos artlculos. como Tas
bebidas de lujo. que pudióramoé lía,n a r superfluas. de jas'cuales puçde
íacilhiente prescindlrse. han restmi
gido. la adquisición dç laponrs de corclii>: y. flnalruenle. acasp el mercado
infís/mportante. el de los Esiadoe Un!dos.'con 1P problbiciór. radical de las
fcebídas a'cohólicas. pràcticament-' ha
desaparecido. Con declr esto, eetà ilicho el origen y ia causa principal de
3a erlfite. que atraviesa-i la j-roduccion
y la indnstria corchotaponeía en Espafla. A estàs causas funtjamentales
huy que afcregar ofras acoideatales.
una de ellas. ia trausfòriftadón de
la pequ^na en gran indufclria. que.
naturalmen'e. ha bectio desaparecer
ei privilegio que aquella regién de la
proí-incla d* Gerona disfru'.aba ca*i
d-= modo exclusivo. por la habilld.id
manual de sus obrcrcií, que ha he·'ho
que pudieran dedicarse en todos los
prises a la fabricaci4n de tapones de corcho.
I
Y. fiusimente. come caufi accidectJ»l m.1« íumediaia y p·dxiOia. hay qòe.
Ojar ia gueu* d» i+líl** coa <Uí*-.
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reniee pafses. que, aai>iralni<:àte. vie- bricavidn. el tal uniAo se tograra. ven- «
~.
—
Es de<-tr. que la» induslrlas flij^,,!
tie a cerrar las puer'us de los mer- drlan a nacional,z^r fqrza«amente sua
E
l
vrtor
PRESIDENTE:
Si
el seflor que se esiablezcan en Espafia -^1
inadot-y f-scasos mer···idos que le que induslrlas «n Esparta. Pero boy. «in
transformar el corfJio en mn'.···». I
^ubua a ia mdiieiria corchotapoueri- que aquella unión «xUta. es este un Ventosa tuvtera ba«iante con dos 0 de dtrbs productos ert los eúales ^ l
tres
minutes
problema
tuuy
delicado.
que
suscita
Remedios contra efo* ma es. Hay
Ua matèria ttene aplicaCirin. À-Í^l
El seflor VÉNTOSA: Solo un momen. en.-ontrar por parte del Gobternfl.^Tl
•igunas i.au«as de U crisis que esca- entre los indurtriaies corchero* una
to
invertiré.
gran
dispandad
eu
cuanto
a
la
conmp. absolulamenfe 1 la ac-lón ilel
parte especlalnwnte del seflor Mia'.ïl
l·iobierno: yo he Je reronocerio sltiCe- veniència de gravar o no los deeperEl seflor PRES1DENTE: Entonccs. tro de Haclenda. la fllayor benèvol», I
dicion«'de
oórchd;
porque.
paralúada
y nobUmeme En iodo lo .iue Jiace
fiene la palabra S. S. para rectificar. ela para concederles larnayorsumítl
refdrcncía a la perturbacitSn econdmi- caei la exportacton de los tapones, el
El seflor VENTOSA: Para recoger al- estimulos y de facilidades a^iü^l
ca .çaundidl que deUrmino ei cerra- iin»co medlo que ha quedado en estos gunae de las manífestacione.-. que han ley de Pro'eccion a lae indus'nas ~
dilento :it«oluto de alcunos mercaJfB ülttmoi f.enipps de manteper la In- herho. '<.ntestando a las que tuve el culta.
y la reduccion de itros, cltiro sstà dústria y dar trabajr. a los obretos ha honor de formular ayer. el seflor Mlq;:e el Gobierno no puede tener in- sido la prodneciÀn de desperdlclos. y
Voy a pernutirmo tambieo llaa»!
fluencia Je nlnguna cías'e y u solu- naiuralman»». «i hoy «e establecrtra nisuo de Uacienda
El seflor Ministro de Hacienda sefla- la atenclon de S S sobre ci-'ii no puede venir màs que con cl un gravamen excísivo. habria e! peydirho hoy En la negoriacMn v |
restíbleciniieníO de !a nornidll·lad de ' gro <ie que loe desperdicio* què se laba como uno de los íaetores a tener ha
la vida econòmica. Lo misrno debo produjeran en Portugal nutrieran la en cueuta en eete problema la, lucha Tratado de Comercio con Alenia:ii>
decir de lus leye« seca i dictadas en Ji- indústria dé òtros paises. y que en entre los productores -t fabrícantes sin perjuicio. naiuralmeote. de ^
vereos paiee*. Pero el Gobierno pue- Eeparta su/rieran una maj-or depre Bealmcnte existe entre unos y otros r't Gobierno y el senor IUnisi;« a
de y debe ejerol'ar una acclon enèr- ciact^n los desperdlcio* que hubleran una disparidad de intereses que a ve- Haclenda examinen las convemeDci»,
gica para remediar la sotree causa* producido. Oe todo* modos. es la in- ces se manlflesia en una pugna entre dol oonjunio de la economia ^paaoit
accidentales de que he hablido iCual dústria de aglomefadoç de gran per- ellos. para tonsegair por part» de los yo creo que puede conseguirs« ^
ha de ser esta açcuSnl Yo creo que venir; hay que protegerla. estimular- primero» la exportactòn de lo que es parte de! Gobierno alemàn una gr^
'para resolver el probi;ma ún ta in- ia y defeDqerla. Y en este senudo. primera matèria para la fabricaclon suma de facillriadeí Esto tiene u;»
dnsíria i.orchotaiwi»-r£ y evuar que encuentro muy 6Ien que se haya es- de. los segundos. Sin embargo, seflor grandísima Importància, porque 'j
pnedan utros paisee 'lacionalizar la j tablecido un tipó de gravamen fomo Mini«tro de Haclenda, yo debo decir industria corchotaponera había nivji,
indoetria. con dafió t'.» hues'ra índye- 1 e! que figura én él Arancel. cbn ob
de Alemania uno de sus principjin
Tfu y de nnestro proj-jccíón. no hay jeto de que &) en 106 Edtados Unfdos que. a mi juicio. no e's este el proble- merrados. basta el punto de qu« 1
ma
En
la
forniacidn
del
flltlmo
Aran.
se
eslabfe·rieran
medidas
prohibitiva*
rnds como fundamem^i que ia címschas casas dol Bajo Ampurda, í,
titúción de la Liga aduan^ra e.ure a la tntrodacrlrtn de los aglomerados cel. los productores y los fabiicantes Palamós, do Palafrugell y de ^ |
llegaron
a
un
acuerdo
que
ay^r
maniy
de
los
otros
productos
que
se
faEspafia y Portusal, que son ms oaiciudades tienen =11,- sucuraaie» «.
ses esencialmenle prcducfoie»! de ror- bnean con Aesperdlclos de corcho. pu- festaba y corroboraba el seflor Alv» Ma.nz y otras poblaciones de Aiea*
rado.
acuerdo
que
fué
plenunece
diera
Eepade.
elevando
aque]
d«rocho en -antidad y calidad. y que y>
nia. Por eso yo, aunque lo ct'o «.
drfan. por medlo de •i·ié acci^n com- cho de ixponari/in. comeetar con una atendido en l a confecctOn de aquel neeesario.
he de estitonlar-el cf 0
binada l'em ir a mor··foüzir compie- medlda adeeuada Pero creo que el Arancel. Pero es que yo cneo que «cta'inente la iiulustria a» la frorlca-jlAn Gobierno debe jiroceder en este punto ria una equlvocaclón profunda el que Gobierno para que prwur". r
de tàponeí y de todut ias deniiíe apü- con murha prudència, oyendo ames existiera entre unos y otros esta pug- Tratado con Alemania conseguir »!
rnciones del corcho. Y con esta na a todo? los eleroeúfos ecònòroicoe in na, poryue. en realidad. el dia en n iv ·r numero posible de ven'i'u
ri«nai·.za·iOn res «liar-an lambién be teresàdos. para no ^gravar ' mas la que en Espnfla estuvl^ra absol utamen- para esta producción y para esu a.
nefleiado* los produ:" res. en u- .fa pravisima crisis que se padece en la te arruïnada la induslna de «ranefor. dustria. que tanto lo nece«tta
radfcaMo aqu( ia iadi^trl». mdorta. indústria rorchotaponera.
Y. floalmente. voy a hablar de Í!P
macion del corcho. aquel dia los pro.
I>:eniente .obiendien mejorvi? Dr?cirs
ductor» d^ corcho «ufrirtan tambíéo que prepc-nfa S S al habür d» wr
j>ara stis rrodurios,- sin que ·iiibi·"·-n
He*pecto a todas las otrae medidas las cbnsecnenclas de aquella ruina Y ÉOlucíón intermèdia que permiüfn
do «ufrir la rom-.etercia de otros tuíencaminadas
a ia uniizacion del cor- es qiue es un prdduc.fo el corcho en cl la exportacion de los despírli.-!-* •
ch 15 eslranjeros
cho para otros productos. sobre todo cual el transporta tiene una impor- re^iduos del corcho. sin perjuicio .h
en los consumos que de ellos pueda tància grandísima. y el dia en que nmguno de los factores que intenis
Ütros remellos se proponeu ió 1 iis hacer e] Eítat". la ppohibtclòn de el corcho éspaflol 110 pudiera trans- nen en esta producclón.
cuales. seíior rainisiro .de Haclenda. tapar la$ borellat con raucho o goma. íormarse en Espafla. tendria que estar
Yo he. d.- d- cir a S. S que U ÍOÍÍ I
yo no estoy absoimjinenfe tt^nfo-mt- 0 con otros proiiucios que han sldo en lucha en condiciones de desigual- cion intermèdia qw proponenfliM]
Kir.r? éyos c-ié. en píi-Tier ti-rmirc. el deolarados. por Corporaciuneo mWtras dad, dé ïmposiblee competencías con parece bieh. Decia S. 6 . como r-oluélgillente; e! gravamo-i '«obre ;s i-n- «ntiliigléniòís. creo qua el Gobierno el corcho que viniera de otras.par'es cióh intermèdia, que se obli^au 11*
porfar'ión de los priduclos íuwúrsc- puede tou ello coadyuvar a allviar del mundo, en el momento actual ta- productores de despedicios he. w l »
turndbs de corco dii .(-xtra; i.-ro. ï i l o algo la graví crisis que m atraviesa vorecido por la depreciaeion del .carn. a abastecer las necesidades 4/ v
éstéría bi^n si lo> orros [ utSB^ "0 Y sobre inde. 10 que es indispensable bio de algunos palses. eypecialmenie fabneacion nacional, y que fl tobri-h'ibi.era'i de responJer' cor m·dbtes es que te preoçupe. al concertar Tra de Atgelia 1 de Portugal, en relación le podia exportarse. Las aecsid^·ç
de represàlia; pero ao ^-odeiuos. naiu tados comercuie* con Alemaniay con
de la indústria nacional, «eiior Miralmente. prrtemer ^otiot ' * qi e st otros paiseà. de d^fend^r los intereees con al <lpo de ia pesefa,
nistra 'le Hacienda. estan desde luígc
grbyainos las impoi·.·'t.onet- do ccr- de ,1» producciórï y la 1ndiL.-1.r1a corA lo que dije ayer a S S . me he
abastertdas, porq'H
. bo i su èntTèd·» en Rjòàfiíí. !tít cj-oj chera. iiripiflieHdo que pueda prava de permitir agregar h ^ que la in- sobrjdamente
paises ee queden ci-n lo D'-ÍZO* -ru- lecer la pohüta.Iniciada en ntuçboç de doatria y la. producciOn corchotapo- tólo una pequefla parie de los rxi
k»'dòsr y no rèaivioi'ian oon ineilidí» ellos de.^cjar Ubre ia linportacloa de aera sUfren una cnei que no es com- (luns de corcho bas'a para íatisfsar
dnaiogae s la nuearr» Y ,«6iiiò-no»-: la* pr.njerài tàaterUs y gravar los parable con la cnsis de nmgüfl otro las. y por tanie. no puede regui USÍ
atendiendo solo a lae neo-si1!»"!** *
•i'ros en 'o de! cArcç.c- 'enemi s Intérfe productos tfi^nufaciurado?. con daflo ran»
de la producciOn y de la indús- la indusixia nacional la «xponar!«
prlmorfJsa; en poder exporur. ;0'que de nuestra i&dustría y eu definitiva de
tria,
porque
hay
otros
ramos
de
rlsabemos que en ipualdad de condicio- la pròpia producción nuestra.
de sobrantes, que ni puede ws'Huqueza de la economia nacional espa íirse. pòrque con ello se agraviri U
nes nüeetra preducci'n y ni·ffM'íi inflola que durante la època de la gue- crisis, m debe fomeatan» sin c-na
diiètria.habrÀ': d»! p.^alec •(• íobr? la
Porjíl diíiritó que-represento, por
vro.lucéiír: y la Induí'riq exTaniera. el pweblo ea que paso los veranos. rra han temdo un momento de pros derac'iAn a las circtmstanclas W
yo créo que toda la í^fl'Aà 'le'. G*»- estoy eo copstao^e relacion con aque- peridad. qu* despuAs ha tenn'inado mercado exterior y a la polit:-! arwl·ierno debe encà-ninAr-e i èí·ns^ ·if lla comarca; y be podido apreciar y ba ce«ado. y que tienen hoy su celaria de olros palses.' ya que MS
repercusion inevitable en un momenla] rnayor ji···-iad poiible oarJ lu Itnsolo una crisis to de crisis. Pero la Indftstrla corcho. ello se correria acaeo un p-:
pórufriftn del corcho. lo miemo en. que la cnsis no
«conónií' 1 i " la indústria; llega ya taponera ha sofrldo gravísima crisis el de fomentar y estimular la T'íK>i>afta q ie in 'óg -os pi·IWM
h'.ítt de ser roneunii.l··ro -nuectros. ,1, a la misèria fltoológica. al harnbre en la ípoca de Ja guerra, y ahpra. en cióo y el desarrollo d* la inilii5itia
Gobierno el momento de la r>az. ha viíto agra- en oiros irafses. y que desptiés rwiiTa' B.iy. en la», conciu'íom.s t-icvailas ile los obreros. Creo mie
por^àlgii'ies CAatíriSs hufitiïus IÍU'G·Í- en este respé- to 'reitero con eUo una varse Ia« dificultades que durante la ra todavia miis permanentom·'n·í frima y P'i" o:rat ei t·'l i le= ÍUIH'A-/36, indïcación que ha ^ido becha antes època de guerra t^nls que vèncer Por nosa y difícil la suuaciOn de la pfqu eme íueron oporiunamentç dinsi- de que el Sr. Wmtslro de Fomento ronsiguleme. es màs digna qqe nln- durción corchotaponera. Ter
di's tairl·lín.' otr'o rente-Vo co^ r', d-..'d llegarà a la Cambra) pue^e indu- guna ptra, absolutamente que ningti- iodo en este punto. lo esapclal es Ttampcico t*toy conúiri.e P^r (1 sç dablem^nTe <'miribuir a aliviar tsta na otra de la? ramas de r'queza de «1 seflçr Minisiro de Haciftn.la >' fl
Gobierno no adopten declsién a'?-™
plde que ee estnblezcs j n gnvantòh i.iuacii^D. precurando que "n una u
sobre la contrlbuciíin ó" I"}' que ï e ofra fòrmà. con la . realización de Espana. del estqdlo. de la atención, de que no esté perfectamente me* '-"''
la
proteccldn
y
del
e«fimulo
de
los
d^iquen a l'ï f ibricaci^n de 'os (fls- obra> piib'lcas, los b^reros de la inporque es* preNema de la pw-j^'
ròs de rorçlio. Yo creo q'-e éàtó e- dústria corcfiolaponera. aunque nó Gobiernos.
ciOn y de la induiria corchoiapsnflj
absòlütari·«>nté Inronvenieftfe. |J-»r «ncueotren campo adecuado a su acpun»o me hïbrà de penm es exiremadaroenje complejo, ««w
cuanto liirtjtaria el de^arroL'o y ia tividad y a siií especiales aptituies, tirEneleste
c'^,
^flor
Ministro de Hacaenda multitud d» asf.eçms.
evoluct^n industrial que es tiiú'spen- tengan al m^nf él medio de permaque subraye algo de lo que,.S S. ha gmente. antes de adoptar n.ními» ^ j
sable que tenpa lugir eri Esparta Es- necer cú sü pal*
ijiorirse de ham- dlcho. Yo creo que para el fonWnto tern·M'.ac·.ón que pudier» 6*r
tos discos de corcho qce van hú. eri.los
para una de los rsmas de e*18 P.
a lo qii' se llama coinunmente taprtn bré. Alço hé con,<eg^uio en este esen- de las industrias iransformadora« del riurcioo y de e»t» indústria. «' ^
corona, «i no se fabricaran aunl. iia- tido. pero és muy p'oco en relaclfin corcho. para operar esta transfonna- bierno debe coneuHar S**™ ^' ^
brlnn de fabricarse luefa de nqui. y. con la necesl·lad. y ei Gobierno debe con industrial que es Indlspemable.
pòr'cònsignientéi todo lo que fuera .hacer muchisimo in;i>; es un leber si se quiere. no vèncer lotoalníent». menios económicos Interesades,
lumiar 6ii fabricilcií'in en Espafta. In- dc humanidàd. iirgeuie y peren.irlo. pero al menos hacer mas ileyadera que cada uno pueda hacer ^ ' . ^
r r • p-.r «ti. .n.a de estàs medidas la crisis, puede «er un gran elemcnto asperto parcial de sos peculiar"
dudablementc habríé de repcrn'Ur en
defiíutiva en dafto de nuesira indús- t ircuns'in. lale» y trarisí'orins. lo que la ley de Proiecctón a las induslrlas. rechos e Intereees.
tria y de nuestra produccidiu
'lebe ser oblçfq Oè tina aíenrirtn ronetante es |à a'iopi ir.n .ic
'.rienfa- uiiimunnnniíiiiiiiíiiíiiiiiiíiiiiMHiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiuimiiiiiHinniímHiiHiiiMiiuiiini^
1 irtn única que pmit llegar 3 salvar
gregoriana, com «s de consuíliKl »
Pere hay 01 ro problema que es es- esta imU-siriii. é> ilecir.' la ronsllfualguns anys. en aquest Baii)ear
pecialtoenie delicado. que es el del ' -ón de esla Ug* aduanera hlspanogravameu que se. esi iblczca sobre los ^.•rtnguiifa. qye puede . asegurar la
Es troben aquí les família -"^íl!
desperdicios de corcho. Yo creo que snliiéiiSn dè la crisi^ de tina manera
Marquesa del TUria i la seva W"^
el jiravainen de;los desperdirio* de deflolUvft_ rei-ab.in·io para Esparta y
«Ua; la senyora vidua de l"0*',;,
BALNEARI
corelto, si hubiéramo? Uegado a la Portugal è' qjpnOíioIlQ d» la indústria,
•le VilasaM. Vila. Mani. M*n''U'
OE LA PUDA OE MONTSERRAT
linlòfl adusnera con Portugal, tejj- dqndo plcuo valír a í^ueUos priviBosch. Fernandez. Ramírez
dria una eficana incoutrastable. po- 1 legios ítífi hi «oncedido la Natur^El dia de la Mare de Dea del Car- Aymerich. Tinion». Serra«lara. ^
que Ssparta y Pof^upal s^rïan los dos • leza a ii Pr-Bii\s.;la Ibíric!)
me _«s ^-a celebrar loiosament en ra. Ragué. Alnuall. B^ebe.
úricos paises en realidad productores
mientra» t^nte. adoptando. con i aquest Çalneari.; tothom prengué pari Casals. Mico. Babecas.
?ír.
de desperdieios de' "r^rcho. per consi- ! elY eoncíeriQ
de Trfttado«. con el '•- i a l^ físia L'a'tar fou -esornat. la quens. Fontanet, Esteva. B"*1"1- gj..
S'Iieme. podrian tener un monOpóllo
rell. Darna. Miranda. Ayw"- úi:
de todas IHÍ induítria^ que utilizan i mem^ del confum" de. loe produecs il-lommS'.·jrt, esplèndida.
A !à tarda s'encerigi
-.na.-llarg» gaiio. piza. Ben.ran.
y,;.
aijuellos'desperdictof delxorcbo como , de corcho én «1 inier;or. con el estlprimera ma'erU. hatta el punio de ! mulo A U »r*iisferniación de la m •trac?.. 1 d» seguida va. començar ta : llar. Fue. Niiflez. Viver. BiM- • ,._
-.iia Hi hagu« Rosar:. tre. Fernandex de Cordob*^
Tjr \o tenro la s e í ' i n ^ d da que los d'jeina. con la e^ncsió^ de créditos. func .. ., :
, Kr f
tnlsmós imlufinaleí de .!o#. Betjidós todas aaueUas medidas que puedan j n-vena del Carme i sennó.. à-ie téu
OaUi* ou* fcpï M dgíicas a *u i v contnbijtr dè^da 4Hora a alinar la el careUA temporer, docor don Ama- Altar.' Verdaguer, B;M=. *cí
deu Pujol- Després
C4W<* la SÀlv» sugt, CeravaU».
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ES T E R R E S
A B A D E L L
mprM-nò del treball de nit de ics
KÍ del dilluns a la nit ban deixat de
cailar d^ ni's 1** Joiws obiar&i
lès indústries d'aquesta ciu^.nt ordre* Je la. Inspecció'
!i»r»r"jel Tiébail
. Mvalat ofici" <*• '« testa major
nisfló de festes ha d-^idit
telht oficial de la feia cia•l que instal·laran ai Catalufu'Varc «U seus empresaris senyon
ite 1 Mixach
> ütsítgin llotges d:aquest enI l poden, dancs,,dirigir se als do»
entat* senyors, recomanant-los
91 vulen encara obternr lloc espea afjnyrn a encarregar-i« amb
rnv'.a. car tenim entès que* n hi ha
gran demanaJísSa
idaotogla social i econòmica de
AaUienaus
tib aquest lema. rillustre caternlc del Seminari de Bareelona l
illiari de I Acadèmia Católict de
ideÜ, el dotior Uuls Carreras,
jsvere. va di>nar una Intwc-ssanb.ma conferència pública, formant
de la sèrie de cursos de socloque organitza la Joventut Caic a J aquesta ciutat. •
'
molt abans de començar es noia una gran afluència de genv a la
|a de la Biblioteca d aquella entlompünt-se completament eo ponia paraula el cufiterenclani.
li doctor Carreras, amb la seva
Wra pécudiar i justa de veure les
s, aismsegul traspassar als oients
íiL··.r que ell bevia formal de
«Hialltat de Rothenau en tots
[aeuj més complets aspe>Jies OI
d'estudiar Rathenau i de fer
il entre rauditori, aportà •- la
ttlBserfació comentaris precisos
pl-Iidors per la seré clara visió,
pecte «1 Tam&a mlnihtre alemany.
|ii glossà tes seves paraules amb cid'artitles i obres de Rathenau.
ajudaven a formar una idea
r.a de la seva valor ais con>:reria estat altament interessant 1
lic qüe aquesta conferència —
fi no pot pas extractar-se sinó es
I: incúrrer 3 fíT^ne una simple noi!a—hagués.'estat presa taqulçraCcaSl l i:
navcr-la publicada,
-n es mereixia un treball de tanta
' vaiur com el que representa el let
si ijoctor Carreras, ei qual, no cal
lr çom .contribuiria a popularitzar
Itn n'ès mereixedora aquesta ügura
lleroacional.
|t;s que assistiren a aquest acte er.
Iruren plenament satisfets, rebrn! el
«renciam gran nombte de íe-lcil'tont.
tercer curs de l'Associaoió de Mul·loa
| Darrerament l Associació de Músi
d'oquesta ciutat ha repartit als
ps e«:íS una fulla contenint le- Ua
Cobcretes de l'obra duta a terme
^ram els tres cursos de la seva vi•••i quals sún realment opulents.
[Dintre aquestes dades iòn ben re^
artables le» corresponents ai flml
JK.- 1 que son aquestes:
•Durant aquest curs s'han Interpre|! 106 obres, 3* de cant i planp, 28
plano, 15 per a chior u veus mixtes,
í arpa, S de vloiotícel-piabo. 5 trios.
|<te viuli-plano. 3 quartets, 2 d'arpairrti. 8 de planti i violoncel, i 3 de
l'ai» i violí; corresponents a 49 auVs Foren interpretadors els arttsI ' «egttepU:
ICarl Wending. Hans Mlcbaelis,,
flill^» Nester I Alfred Saal. del Ouart WeadUng: Juila Parodl i Uuisa
[•«•nàrguez. B -a; Net, Francesc Costa
üaipar Cassadi. units en trio-, els
cantaires de la' Ukrajinska Kapedmgií? per G. Klritscn*nko. .MerPlantada i Manuel Bcr^uiio. Fmil
Bernardl Gàivea, Dolors Va1 Joan PadroRicard Vives. Maf.an Pereho 1 j
Mares, del Trto
parcelona; Emili Vendrell i Blai Net.
^çquíM Tbibaud i Blai Net
Hèaitnent. aquestes dades son la ml' Ptova d-una feina íeta i son mes
F.>iuents que totes les paraules que
"^íliln d i r » .
^arslatehc l'etiseMló del i00
H0O1 aiu qu* en dctonninada enti-

tat sabedcllvnca, a la qual concorren molt distingides 1 significades
persones, des de ía uns quantes «iies
s'està abusant d'una manera intolerable KD el joc. jugant-se als prohibits, als quale. encara que no s'hl
deixi Inurvenir a menors d'edat,
se ns assegura que hi. intervenen
fprves elements joves Corre la veu
que retemment els ísmemais abuses tingueren un 41a de màxim esplendor.
. 1 no. fi pyt pas dir que això sigui
una cosa oculta 1 no avisada, car
periòdics 'com «L'Avenir» ja fa dies
que es vénen ocupant d'aquest afer
amb molt d'encert l sense. que. però,
lícr ara es vegin- senyals de rectificació. Esperem que, d'una vegada, sabré
donar-se satisfacció a la ciutat, tal
Cúm és mereixedora
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CATALANES

va recent malaltia el nostre benvolgut company Antoni de P. Avellaneneda Munau
—Aquesta setmana marxarà a Montserrat,-on passarà J'esilu. el nostre
company En Jaume Vidal i Vlfias.
—Ha estat atorgada la mà de la molt
gentil senyorefa Joaquima Fatjò ai
senyor Antoni Tambunnl
— Aquesta nit. la Banda munlcl·
pal de Sabadell donarà un concert punllc | u piava del doctor Robert.
Eli funerals per l'ànima
d'En Rioard Sampere

Durant l'ofertorl ahan repartit uns
belis recordatoris, amb uns comenta
ris mòlt escaients de mossèn Cardona, referents a Tll-lnstre difunt; davant la gran gernació que hl havia,
sols direm que l'ofettori ha durat
prop d'una hora.
Descansi en pau tan excel-lent patriota sabadellenc

M A L L O R C A
(PER CORREU AERI)
Ciutat de Mallorca, 18 de juliol.
La testa del Carme

Pel Carrer dels Oms i altres adjacents s'ha celebrat una lluïda fes»
dedicada a 'la Verge del' Carme, ta
qual «s va veure torça concorreguda,
com tots el» anys..
El dissabte, ol vespre. 1 al mig
Amb là solemnitat que era d'esdel passeig de ia Rambla; s'organttperar, ahir. dimarts, «s van celebrar
zà un ball de salo, que' va atraure
a la parròquia de Sant Feliu els fu
molta concurrència, l durà flns a les
nerals per l'ànima de don Ricard
primeres hores de. la. matinada del
Sampere ,A. C S.). A les deu Ja es
diumenge
feia impossible trobar seient a l'es
Al llarg d'ambdues voreres del carglesia, la qual s'ha anat omplint de
rer dels Oms s'bavlen col·locat mulgent a ppu dret fins a envair-: a totaltitud Je tires de paper rull, de coL'Instrtut (TOritmtacio Professional
ment. Ha estat oficiant el Rnd AHlor. 1 alguns establiments apareixien
toli Balcells, L una massa cboral, forContinuen amb tota aaiviíat els ça intel-llgent. ha cuidat molt acuraadornais amb Bors I çlantes.
treballs de preparació per a instau- dament de là part musical.
Al carrer de Sani Elies es va forrar a Sabadell un Institut d 'Oriemamar un vlstò» cel-ras, també rull,
Ocupaven
els
bancs
del
dol,
a
ia
clo (Professional, sota 1» pr&tecolò de
tot de color groc, qlle al vespre proI Institut a'Oriemació Professional de banda dels homes: «1 reverend arxiduïa formós efecte,
prest
d'aquest
districte,
mossèn
DoBarcelona.
.Tocà. Ia música als cadafals. 1 iramènec. Pugés, prevere. I els gendres
Sabém que aviat'l'Ajuntament es del difunt. B. Guasch, T. Gorlna. Ju-.
nlmació tou extraordinària, sobretot
P
l
a
d
e
l
L
l
o
b
r
e
g
a
t
preocuparà d'aqpnest arer. a fl d Im1 II Puncernau i Miquel FonoUeda; els
«1 diumenge, principal dia de la
PRAT DEL LLOBREGAT. — La nit festa.
puisar la idea amb tot l'entusiasme. cunyats del finat, mossèn Ribot i Serra
I si reïxen les esperances 1 els i J. Bàncíana; i. demés, el doctor Lluís de] passat dissabte, amb motiu del
propòsits ací Is. c<xn«nçarà el fun- Carreras i Mas. prevere A la banda final de curs, se celebrà una ruagm
Col·legi Oficial de Farmacèutic»
cionament di an imponant corpora de les dames preildien el dol les fi- flea festa escolar que mereix la pena
d'ésser
esmentada
per
la
seva
signisots
iToctubté
d'aquest
En
compliment dels Estatuts de la
ció acomençi
lleií del senyor Sumpere Maria. Fran. ficació.
Col-legiaciú obligatòria, dies enrera
mateix any
cisca i Sílvia, altra mòltes senyores
Fou presidida per l'Ajuntanunt, que es va reunr la citada - entiiat ea
i senyoretes de la família.
repartí els premis oferts als alumnes, Assemblea nombrosa, quedant censEncara més reformes de botigues •
Dels fidels què han omplert les 1 van asslslir-hi ei jutge, tots els tituida per aclamació la nova Junta
ta Rambla
naus del temple ens es impossi- professors l professores de les es- de Govern integrada pels senyors seAcfuàHnent, I seguint l'exemple, ble copsar-ne la totalitat per es- coles publiques i particulars, i uiu gülents
d'altres establiments situats a la Ram- ! mentar-los aqui Recordem hav«r. -gran concurrència que omplia de
1President, don Gabriel Fuster Agulbij. la casa Esteve Bayó, està fent hi vi« els senyors Ramon Picart, di gom a gom la sala del cinema La ló: vocal primer, don Pere Perera
grans çeformes als tlneUs de la seva putat de la Mancomunitat, delegat Moderna, on se celebrava.
Llombart: Id segon, don Rtfíel Sanpropietat, les quals, ençara.que no per L'ildiBtre president de Catalunya .-El programa —que fou Imprès en tandreu Pianos; Id. tef er, Jon Dason dirigides — com altres "ca-íes han I el de-la Diputació; En Domnec Fat la .nostra llengua 1 amb i^na s^nzllle- mià Salvà Morlà; secretari, don Mifet — per cap reconegut artista de jó, dipiïtat per la MancomvMiltat; -sa i bon gust molt'eScaiénts—'fou quel Cerdà Juan.
ferma solvència, donen la sensació l'alcalde -nacionalista de Satiadell. executat-pels alumnes de l'escola de
Comptador, don Jaume Bonnin Ford'un bon gnst i d'una bona voluntat En Domènec Saló; 1 ex-diputat a Cbrts nois que dirigeix el mestre Pere Pla teza. tresorer, don Jaume Tugorei
a contribuir a 1 embelliment general nacionalista Francesc Uonrt»; eJs re- i Reig, i l'integraven un bon nombre Martorell
gidors • nacionalistes Manuel Buxeda. de poesies i proses escollides, candel nostre primer passeig urbà
Tomàs Figueras. Josep Llobet. Josep çons escolars, peces a plano, etc , com La vaga et* mariners «TEivissa
Codina, Esteve Pujol; et president del *s de consuetud en tels festes.
•ol uo) onada
El cinema Cervantas, reformat . Gremi de fabricants don Josep Oller;
EI que el fa mes digne d'estima,
ei de ta Cambra de Comerç. Fran- per damunt de les generalitats acosSegons
telegrama
rebut
ahir veft
Pruit de la gran gernació que d un. cesc Puüt; el de l'Associació de fa
qu|mt temps encà epvaeix aquella sa- bri-.anís de teixits de llana. Ernest tumades, s la sàvia i pràctica elec- pre pel governador civil d« la pro
la d'espectacles, ha estat preds que AbeUo; èl degà del Col-legi d'Advo ció dels treballs, tots el·ls referents vzncla senyor Mlliàn. ahir quedà soel seu empresari, el senyor Parcerls- c&ks. En Llorenç Marquet; el dagd a la indústria, historia, art, ambient, lucionada la vaga de mariners, que
ses, es decidí reformar-lo ampla- del Col-legi de Procuradors, En Vi- falklore 1 esdevenidor de casa nos-' lu havia a Eivissa, mitjançant conment. engrandintne la cabuda i co- cens Traba.; per la Junta del Banc tra, tan poc estudiats i atesos per mol- veni celebrat per ambdues parts.
Vist això, s'ha disposat que les
mençant 1 embelliment del sostre i de Sabadell, el "senyor J. Samnlquei; .tes escoles que radiquen en lu nostra terra.
parelles de la benemèrita concentrales paret's del local
Vidal i Vinyas. per la Caixa de PenNo cal dir que tothom fou mútua- des a la dita ciutat, tornin a Uure
AIxl mytelx. d'aqul a poc temps, sions par a la Vellesa; el president de
efectuarà el canvi de le? actuals ca- ta Lliga Regionalista, dyrn Pere Pas ment felicitat per la part que havia Hocs. .
dires, ben incòmpdes, amb magnifi- .ual Salictis; el del Centri Català, pres en l'eihociónant vetllada, que. El nomenament de socralari
ques butaques, i ultra, esta estudiant don J Ruiz Castella, el president de segons semblai haurà donat el cop
municipal
la manera de millorar en el possible l'Assoclaclò Protectora d* l'Ensenyan de gràcia a l'execució de molts projectes
que
en
pro
de
l'ensenyament
A
la
sessió
de
l'Ajuntament,
ahir,
la pon mu§tcal. encarregant-la a un ça Catalana, don Manuel Folgttera i
. renomenat tercet.
Durant; l'ajudant del general Arlegol, 1 ia cultura d'aquest poble es vénen després de la retirada dels regidora
lliberals, republicans, socialista 1 els
don Manuel Tejido; el president de la preporant.
senyors Barceló l - Calmarl 1 MoraLli^a
d'Higiene
Escqlar.
don
DomèSardanes a la Plaça Major
goes, fou posada a votació la provinec Codina: ol regidor de l'Ajuntasió de la Secretaria, quedant elegit
Demà, d'ioiiis. dia 20,. la nostra co- ment de Turrassa, senyor J. Badi lla,
senyor Rosselló 1 Cazador. per 19
bla La Principal del Vallès donarà els nacionailwes tairassencs de l'AS^ -Ha causat sensació en el món de ti- el
vots. essent proclamat per ralcaldauna audició de sanlenes a la Pla- sociaclfr Nacionalista, amb el senyor Dances, el següent solt aparegut- en pwsídem.
ça Major, seguint les populars fes- Sanmartin: el president de rAssocia- on diari de Manresa, i que ha estat
Es va donar lectura a una altra instes qtíe ve organitzant amn gran ció de Ciém-ies Mèdiques d«l Vallès, reproduït i comentat per diversos diasenyor 1. Mir 1 Marcel; eí mestre pre
tància proposant amb caràcter d'urèxit la Jovemut Nacionalista.
sldent d« l'Associació de Musica de ris fi» Barcelona 1 Madrid.
gència el nomenament d'oficial lleSembla que es tracta d'un assumpte trat de la Corporació a tavor de don
Sabadell,
senyor
Josep
Mana
PujaPreparatius per a la festa major
das: el senyor Planar?, per l'Orfeó de que donarà molt de joc.
Pere Andreu, l passat a votació, reL'esmentat solt. diu alxLsultà també elegit per 19 vots.
Ha començat de posar-se a les. Ca- Sabadell: el secretari de l'Ajuntarebut un interessant comuniEls comentaris foren molts en veuses Consistorials ele basUmenls de ment, senyor Feliu Pascual; el pre- cat• tíeih
sobre
qüestions
econòmiques,
les
la il-lumlnacló extraordinària de la sident de l'Associació Catòlica: repre- quale fio podem publicar encara avui re el resultat de l'elecció, notant-se
festa major.' alxi com les d'ornat de sentacions dels dians «Revista de Sa- puix ens cal primerament esbrinar que de les files dels lliberals havien
badell*. - Diari, de Sabadell i sa cofaltat, ultra el senyor Pascual, qui
façanes 1 balconada principal.
mar-a.. LA VEL DE CATALUNYA, concretament alguns casos, sobre cer està malalt, el senyor Ramis i -Mut,
ta
entitat
de
crèdit
establerta
a
la
I els periòdics .Oarba» 1 •Joventut.;
quedant per tant els partidaris del
. les oolènlaa escolars
el senyor Casamitjona. pel-- docks nostr^ ciutat, dels quals ja en teníem senyor Barceló 1 Caimarl amb 17 vots
antecedents,
que
s'al-ludeixen
a
l'escontra 19 de la coalició mauro-conS'estan- fent els darrers prepara- del Gremi de Cabricants 1 l'acondicio menlat article.
servadora-weylerista.
tius a fl'dé \rametre a passar l e-i.u nament; el secretari de la Federació
Es tractí, d'una anomalia greu: Sem• fora .lep colònies de la Lliga d Hi- Patronal: representacions dels elements nacionnllsles Je Sentmanaf. bla .que algun alt funcionari de la
giene Escolar d'aquesta ciutat.
Castellar del Vallès. Sardayola. Sant dita casa facilita dades concretes so
Cugat. Ripollet, Polinyà. Palausoll-^ Lr-,- ta situació econòmica 1 operaLa fira d'estiu
tar 1 Santa Perpètua; el Rr.d. rector cions reniltrades per alguns tlfenv.
Per la demanaJissa que hl ha de de la parròquia de la Purissima Con- cosa absolutament prohibida pel Codi
llocs per a- Instal·lar les parades es cepció, don Pere Beleta, Pvre.; els te Comerç, Reglament i disposicions
IConterincta de les 9 de la nit)
prevén per a enguany una flra llüidis. reverends P f M Simui. I, Isanda. que regeixen aquestes entitats, l que,
J Teixidó i Germà Viola, per les E» demés, és de sentit ètic i comercial.
A Sant Feliu està orgaiutzada l'Asima d'estiu, o de Sant Jaume.
coles Pies; el director dels revírendsen
Icas de voler - assegurar nada de l'Orfeó Graclenc. «I qual
Sab«m que la Joventut Nacionalista PP. Missioners del iagrat Cor de uJhuc
Tèxil
professional
d'algun individu de donarà un concert al Teatre Vidal.
prepafa. per mitja del se» Foment de Maria, el fínd Josep Cardona. Pvre.: la família
Hi ha les impressions de que resulla Sardana, una popular andlclú de i elemoniï de la Joventut .Na.ionalis
Com i\if estem dippOsats a servir tarà una solemnitat.
sardahes un dels dies de la flru. ta de Sentmenat, iovemut Cataianis
Entre els que hl aniran, es paria
41a, per cert. tyen escaient l a propò- ta; Centre Excursionista d«I VaJlès; els nostres comunicants <n la defensit per a celebrar actes d'aquesta na- Acadèmia de Belles Arts; l'nló Llane- ia de llurs legítims Interessos, els dels mestres Morera 1 mossèn Mblé.
que, de moment, acudih a
turalesa
— A l'esmentada ciutat "es fan grans
ra: Mútua Sabadellenca d Accidents ac^nséllem
GèfènclR central de l'esmentada.ca- preparatius per a la festa major que
Notes personals .
del Treball; Caixa d'ÈslalvIs, Escola la
Industrial d'Arts l Oficis: Club de Na- «£, abans de procedir i la publicació se celebra els quatre primers dies del
Es troba moit millorat el nostre tació: Cantbra Agrlçola; Oettgacló a •lc le- dides comtete-» que ens oíe mes d'agost
particular amic el nacionalista En Pe- Sabadell de l'ASÓçlacló Proteelora de reïxen.»
— La Junta de l'Associació d'Emre Martí Peydro.
pleats 1 Obrers Municipals de les
1 Ensenyança Catalana, Asil d avíj
— Es al UM des de fa uns quant» dosemparats; Companyia General de
Vallès
comarques gironines, ha demanat que
dlee, encara que no de gravetat, la Crèdit: ScHola Cantoftati; Aííc:iacio
CASTELLAR DEL VAL LES — La es faci públic, que el dia Si de l'acdistingida esposa d'En Joan Marí. Na de Filadors, er-regidors, «tc. «te.
se;maha entrant la companyia «La tual acaba el termini per a poder
Jaíta- Vila, a '.a qual desltgeOi una
Valtesana· ampliarà el i*nel oae inscriu re s ai banquet que es donarà
ràpida millora
présfa entre aquesta població i Sa- a don Aftur Vhldlus S'unlra a Bla—EsU totalment restablert-de la se.
badell amb dos BOUS automòbils
nes el dia 8$. 1 es farè la reunió g »
^S'està fent l'arranjament de la
carretera que va d'aquesta ciutat »
Castellar del Vallès.
Ja era hora. perquè, tal coin vàrem
dir fa pocs dies, era' poc menys que
Intransitable.
Ara, el que ningò s'explica, é ^ o m
i esmentat arranjament ha començat
per. la part de Castellar, essent així
que l'estat desastrós es troba <\ la
sortida de Sabadell, per ésser de mes
trànsit, amb motiu d'haver-lii per
aquells indrets algunes fàbrlque- •
molins
— Han ingressat a la Caixa d Estalvis de Sabadell 55771 pessetes, procedents de 1168 imposicions, essent
24 el nombre, de nous imponents.
Shan tornat 22.16V61 pessetes, a
peticto de 55 .Interessats.
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— A l dispensari ban curat a Froacesc Prenafeta dB cremades que s'bavia fet a la cara per baver-li explotat
un cartutx de pólvora sola.
VEREDICTE
— L'obrer •la l a fàbrica delí gel. Albert Pinyol, ha tingut la desgràcia
PREMIS ORDINARIS
d'èsser agafat per la cornetja, rebent
ferides importants.
I . Fier NaturuL — UOr Madrigals
— Dijous debuta al Teatre dels de galania». L.: <A ramiga del clotet
. „ ,
Camps Elisls. la Companyia Cobefia. a cada-galta».
aiiiL i'obra «El Betazo>
AccéSiU: 138. «Al lluny de la terra».
— Durant la passada setmana les L - «Régal a la merta».
U, Englanüna
236, «Çan^ó d'eesucursals de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa 1 dístalYis, feren les se clau»,
Accàssltr 117, .Oric&-.. L - .cançó
gúents operacions, ^ntic toteí: Taposicions, 251808 pessetes. 1 Reinte- de s
l l i . Vtola — 163- «La rústega 1
gres, 17L73S pessetes..
T—'Afiir va tehir lloc la tradicional errivola pregàriaA-rcèssit: 20. «Albada eucarísllià^.
processó de la parrò^uSa del Carme,
l'o piquet del regiment de .Navarra L : . T i i f t i .
doiuva escorta d honor, i el pas de
PRÉM13 EXTRAORDINAIRIS
la comitiva fou presenciat per nombrós pUbllc.
L *-?38: «impromptu». L.: 'Du!— En una de les esglésies d'aquesta cedo».
dotat, mentre se celebrava una misJI. —158: «Petits poemes dencis»54. afcv·-i Uuls Serret Roure, casat,
I t l . —9^: «Gloneò tarragonines». L :
Jé 30 anys 11 va sobrevenir un atac «Populetus».
canMac.
Accflssu- 188. «Del •Caa·p tle TarraPortat a la sacristla, h foren submi- gona».
Cxcursió».
nistrats els auxilis d« la ciéhcla 1 els
J^•. —70: «De la muntanya» L·.:
últims Sagran.enu. morint al .,ap de •Adoració»
Els veirui del carrer Nou han hono- poca esloha.
V —174: «lAdéU, Jovóntuu.
rat amb les mateixes solemnitats de
VI — E i parteix entre la composiictnpro llur gloriós patró. Sant Boció 2&: « l a Musa»: L : «Il·lusió», i la
nayentura. Tant la passada de la v i 51: «Davallada».
Vallès
gília com l'ofici del mati i el rosail
M l —45: «L ambr es gran». 1 . :
dc la tarda ban respirat aquella fre*GRANOLLERS. — Durant la setiha- • Mütendtat»,
cor i aqiuella alegti^ de les festes na passada, la Sucunsai en aquesta
VHI. — Es partnx emre ià 59- «Al
de poble.
ciutat de la Calia de Pensions per a San tCrlst fle ma cambra-, i iu i":
El punegèric de l'ofici estigué a la Vellesa 1 dtstaivis ha rebut, pc-r •Poemes de camí», L s .üaiura 1
càrrec del R P. Doroteu de Barce- Impoilcló, la quantitat de 4a.464'73 p « - anior..
lona, caputxí, i els jocs en honor de Stítes, 1 n ha pagades per telntegrss
ÍX — Mfi: »Rapsodía grisa» ,
Ja mainada i l'homenatge a la nostra ió.©: * ) . Ha oberi 11 llibretes 1 comp»
X.·r-m: »Flonda d amor.. L : «fiotes
dastarV'i
nous.
danca foren notes gaies en ei conreté t o a u .
junt de la festa.
XI —Es parteixetdre l a £ i í : «Cançó
—-Per acabament de IÉA tasques es
de fadrb. i la 201: «Del maig devot».
culars tingué lloc al Col·legi de MM.
X l l . —321: «La bella iMmolana». L :
Eacolàples una vetllada Uterario-mu«Llegenda de w costa Devantina».
slcal, el qual acte es componia de
XH1. — Es parteeix entre la 19;
diíereota números de poesies, cants
Les festes dedicades a la Mare de •Cant a la dona eterna».. 150: «Cançó»:
populars, exercicis gimnàstica, rondes Déu del Carme van revestir enguony L.r «Dos amors», il42: «Mes amigues
infantils i l'himne a Sant Josep de extraordinaria expieodor.
les nines» L.: «Àeoords».
Calasanç, essent de remarcar les dues
Mereix consignar-se la proíessó que
XIV. —202-, «Cançons epigramàticomposicions originals de les senyo- tingué Uoc el passat diumenge la qual ques».
retes Na P. üodó 1 Na A. Llucià. res- va scmlr de l'església caMnelitane.,
XV. — 84; Del poema - Ei Comte l'Arpectivament, que elles mateixos lleRecorregué alguns carrers de U
giren' amb sentiment i natutalitat. ciutat i i a Rambla enmig d'una g^r- naa>. L·i «Cant It».
X M —34: «Horrible jornadal. L,:
Conclogué la vetllada amb un chor mtciú immensa i devota.
•4 marc iSíi'final per les alumnes i quatre mots
foren pendonistes don Cark-s de
X V i L - 1 3 $ ; -Cançó de la nit de
dt remerciament del Rnd. Mn. Barajudant de Moriiia, 1 cordo Sant Joan-. L.: 'flama l cendra».
tomeu Carner, rector de Ja Soledat. Pineda,
nistes * l regidor senyor .Monells i
X V i n . —4»; «A la Mare de Déu de
—Han celebrat exàmens els aíumnes el senyor Valia (Gaspar,!, de la Jun- Montserrat^. L í -Ròsa d abrlU.
del Conservatori de Música da l'Ate- ta de la Setmana Devota.
neu, bavem-M assistit per jurat un
A entrada de fosc la manifestació
profet'sor del Uceu, un altre mes- religiosa al temple, esent aclamada en
tre de l'EsLOla Municipal de Müsita aquest moment la Patrona del» mAd-r Barrelona, i tm clergue organre- rin^r».
ta d'una les esglésies de la comtal
ciutat.
—Diumenge passat, a les on2e del
matí, tingué reunió general reglamentària al saló de sessions de i'Ajuntament
—S ba lestejat la diada de Nostra
\Cmttitneui de les 8'30 de ta nítj
Senyora del Carme. Com cada any,
La cursa «Trofeu Armanguè»
ultra f'oltar qu« te la Verge a l'esDeanitivatnent s'ha assenyalat el dia
glésia panoquial de iSanuí Mfirta,
ban üugut lloc els cultes solemnes 29 d'octubre per a repetir Ja cursa
a l'església del sant Hospital, valetít- «Trofeu Armanguè», Aiyran a Mase concorreguts els aete» de la Co- drid els representants de l'Automòbil
munió general i ei trisugi cantat Club i elements tarragonins, presidits
Digué les lloances de la Verge del per l'alcalde. Probablement vindrà T!
AÍ! ELS MECS
Afí! oriN
Carmel el compatrici Mn. ftlcard Cos- Rei a presenciar la cursa.
CONSOL:
| POBRESPEVS:
ta. ecOTiom de l'Espèlt.
-—.fa dies que al port es nota aní- |
AMB
—L'Orteó de Noya organitzà tm dia mació e^>eclalment en la tramesa de j
de camp envers la típica font del vi a França. Aillr \-an sortir cap a |
Xaró, 1 anà després a Q&pellades Cette completament carregats els vaa oir missa, dinant m í s tard en un pors «Danttóito. 1 «Manuela Pla»,
lloc pintoresc de la dítn •ndtjsn·losa cap a Marsella el «Laguardia»,. 1 cap
Mla.A ia tardu W hagué audició de a Gènova el bergafitl «Paolo Mertco..
sardanes i un partit de futbol.
Avu: estan camgont quatre vapors
-^Segueix els dies festius, al ves- més.
pre, ia sèrie de concerts musscaia,
-r Aquesta tarda ha arribat el gover- n o p a t i r e u m é s d e l s p e u s
amb audició de sardan«sr als jardins nador civil, senyor Zurita, cessant ,
d u r a n t les calors!
del Centrt Catòlic d'Obrer:
l'interí senyor Montserrat, president
—Diuinens-e passat jugaren al camp d* rAtidiència.
Tots els que tenen els peus sensibles
d'esport de l'Ateneu *J primer equip
— Ahir i avui s'ha celebrat a l'Au- coneixen per pròpia experiència els sodel K. C, Vilafranca 1 el de l'AteneQ. diència la causa contra l'ox-alcalde friments causats per la calor: els peus
—Operacions fetes per la Sucursal dè Tortosa, don Joan B Foguet, el cremen com foc s'inflen i s'irriten, el
de la Caixa de Pensions per a la qnal va obrir les comportes del Ctoal calcat sembla més estret i es fan intoiVellesa durant el proppassat juny; per a salvar les collites, contra la vo- lerables els dolors produïts per vells
Cobraments, 337,331^46 pessetes. Paga- luntat de lempresa. H i havia molta ulls de poll I durícies: els que pateixen
ments, 5*4.770 pejsetes. Llibretes i expeetació per l'actitud de la Reial transpiració excessiva sofreixen més
comptes iious. 3&.
Companyia dè Canalització.
| encara dels efectes tan desagradables
El fiscal ha retirat l'acusació.
I d'aqucsia penosa afecció.
— L'Administració de Correus ha
Es oportú rccoroar que un bany de
obert concurs per a la conducció de peus addicionat d'un grapadet de Saila conwspondèncla dc Tàrrega al Bal- trals Kodell constitueix una protecció
nearl de Vallfogona de Riucorb, pel eficaç i una panacea contra aquestes
(ConferincUí de tes 9 *5 te la ntt)
pfea dé 1.500 pessetes l'any. Poden diverses dolenccs. Aquest bany saltraHavent acabat les oposicions a la presemor-se les sol-licHtads flns el dia tat é s medicinal i oxigenat, desapareixen amb ell. com per encant, els més
eanongia vacant per la mort de l'Ino- IS, 1 çeran obertes el dia 17.
blidable doctor don Josep Gaya, ha
— Les converses pedafògiques grans tolriniènts i deixa els peus en
estat; estoven els ulls ce poll
estat elegit en primer lloc el doctor anyals han acabat amb el major èxit. perfec:e
i les durícies de tal manera que poden
don Josep Machi Fabregat, natural de puix hi han assistit més de 150 mes- extirpar-se
aecse auxili de navaj'a, opeBenassau. diòcesi de Tortosa i pró^ tres i mestresses.
ració sempre moll périllosa.
vlncia de Castelló, Acíualment era
— A la partida de l'Oriola dei terAquest tractament tan senzill com
reçtor de Vilanova del Citi.
me d'Amposta, es van barallar ahir
- Abans d'ahir a la nit, es va ca- Joan Stibiruts Lafom 1 Manuel Rosa poc costós os curarà totes les afeclar fuc a la torre de. la Salut, darre- Sancho. EI primer engegà tres tre'.s cions dels peus. En cas contrari, el
ra de 1 estació, on tenia una cistelle- de pistola sense tocar a l'altre i . des- preparador eS compromet formalment
r,a Pascual Htrrera_ cremant-se ob- près, van continuaria baralla, trèlent- a tomar-vos-en l'Import a ia primera
Jecies per vàlua de 8 000 pessetes que se el Rosa un ganivet, l i'sltre .utillt- indicació que se if faci.
l à b l la culata de la pistola, resuJtarit
estaven assegurats.
— Diíaió, 1 passat demà, se celebra- tots dos amb Cerides.
SALTRATOS
RODELL
ran les acosiumades converses pedaHan estat detinguts 1 remesos «J
>iiat
gògiques anyals
m r a l « la casa c^osiatorial de la vila.
— A l quilòmetre 233 de la via de
M S. A., iKTiii* de Sant Mori. e i
tren Ha agníat 1 mort al veí d» Palau
de Santa Eulària, Josep Pont Pac. ne
75 anys.
— Ha estat detíhírut e! vel tTAmer.
Pere Vilalta \ Ua, masover del Mas
Puig, del terme de Sant ditnent, com
a suposat uutor de ferides inferí des
a garrotades a l stifidit belga Albert
Venmw.
— Diuen de Figueres que *1 vel
3aume Espí ba. posat a coneutement
del Jutjat, unu carta qoe Ü ba tramès des de Perpinyà Jaume Català,
amenaçant-lo perquè s'oposa que cott.
tinutn les relavions que aquell tenia
amb una filla del denunciant.
— Ahir van passar cap al Ptrenen.
uns «piants periodistes 1 metges de
Barcelona, per a visitar les estacions
climatèriques 1 íüdroteràplques. Els
va rebre a l a frontera francesa el
diputat pels Plreneus Orientals, seoy«r Brouese,
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SALTRATS
R0DELL

L L E Y D A

XIX. — Es parteix amra 1»» 39.- «L'es

L.: «Redime te captum»; 184:
Jocs Florals del Vendrell talvi».
«L'estalvi», U ; «Ov treballador a ren-

dísla». I 167: «AVanlttg·is de la Caixa
d'EStaivIs». L.: «ívú ma.versu res».
XX. —eó: .L'amor llunyana» (poeme*V L : «l aMf mirant .» (Pwe Sey f f l L ....imn.,.»
w
331 —TO: «Cançonetes del bosc.
L - «Esplais»
X?cn. —154' «CaftçO de brollador»
XXIII. —208: • \ les nenes vendreJlenquee», L - «Amb permís del meu
papa-.
XVTV —339: «A Sant Jordi. L : «He
vist Sant Jordi aquesta nltAceèssit- 62 .Oració a Sant Jordi».
L : «Oh, Jordi, mata l'aranya*.
XXV — 68: «De l'arpa vendrallenca»
L.r'·A Tol d'ocell».
XX\T —2o9; «Oerde tolen.. L : «Pobrets».
XXAII — «Idil·lis d'alba» 1-: «Matins daurat!;».
XXVffl - IS- «Cançó». L : «Oh,
Saní Jaume dels Domenys' .
ABgtl <?ulmera, president d'honor.
Ventura Gossol, president; Claudi
Ornar 1 Barrera. Artur J. Palau Ximenes. Octavi Saltor, Josep f erret í
^ssa, Frederic Montserrat, vocals,
fraucesc Rossetti, secretarL
Barcelona. 17 de fuliol de 192S

La festa tindrà lloc el dl» 26 dels
corrents, a les quatre de la tarda al
aire del «Casino Circ», essent necessari als autors pnomats •.omparéix.er
a recollit el prstfu.

Jocs Florals de Santa
Eulàlia de Vilapiscina
VEREDICTE

r m Núman» 33. Rimes ^WTp>r,-n.
camins.
~
XXVII Prem:
wayoi Vila».
Numero 228. Cançó d'estiu.
XXVIII Premi del s e i A r Rom-»
Número 24*. Penjoll de l'borta. ^
XXIX Premi del senyor Oliver «,
mero 188. El retrobar les amiguJ*
XXX Premi del senyur Vau «,
'v.
mero 192. Cançó trista.
XXXI Premi del senyor Ferrar \mero ít). L'esclàt del pnm«r am ,
XXXII
Premi del senyur C ,
marla. Número 101. L'^nnita ^ . ^
rat
..ffiy^
XXXIn Premi d'un amarBelles Lletres Número 144. Prim-.^
ral
Presideni. Lmis MUlet; vccai^
sep Granger. Alfons F Burçafi
mòüec Jnncadella. Emili Graells ,
telis; secretari. Melclor Font
La festa tmJra ilot el dia 21 a
onze del mati de la diada üe v
Jaume, a la Plaça Sactoria! ; ,
que no h l asslatem fes Sényal qi,t •
nuncia oi premi.

Dels Mossos d'Esquafe
Eis de la capital procadireD »
detenció dt Tomàs Martí MarlÈte
de 23 anys, solters, pescador d'ofo
flll de TïÜTagosa i *eL d'aquesia ch
tat, sense domicili, per haver n«
un paqwt d un carretó. 1 en v*^",
descobert el llançà, essent deimgji
El paquet contenia un ajkareii
projecció fotogràfica amb ele
s-ons. valorat en unes 75 t.tí^lfl
qut don Emili J Petrer, representi
trametia a tm comerclarr. E! ^
gnt I aparell de referència, fou ^
sat a disposició del Jutjat.
— Els d- Caldes d'Estruch df-riaj,
daren al Jutjat municipal de SÜ^
Andreu de Lla-vaneres, dos veuu. ^
haver-se Insultat de paraula 1 óin,
firomavent amb tal motiu un fon »
càndol a la via pública,
— Els de Vilassar de Mar auxiliarà
l'obrer electricista, vel d^aqutlli ^
colitat. Blasi Lü&n Lücar», aue «
tant Cent ia iristal4aclO per al iac-fc
nament d'un motor eft ona casa
ii'uri hort d'aquell terme, tlnpii ii
desgracia de caure del terrat de i
dita caseta, que te PUOS ire- míim
d'alçada, produint-se diverses coa'í
slone de pn-anatic retervat, sefc^
dictamen íacultailn

I Flor natural. Número 42. De quan
hauré una dolva amor.
Primer accèssit. Niimero 144. Cants
d'amor i de dolor.
Segon accèssit Número 137. Cantlcel-les de l'amor fugaç.
n Englantlna d'or i argent. Numera 329. El Bisbe bataller.
Primer ac.c^sit. Número W. Cançó
de l'arrogant pirata.
Segon accèssit. Número 69. Inslontània,
IH Viola d'or. Número 171. El·legia de Tespefít
Primer accèssit Número 88. La
Salve.
Segon ao.-ésslt. Número 64. L'index
del meu llibre
lercer accàsalL Número S19 Estances de la v l j a humil.
IV Premi del President de la Moncomuitat Número 56. Vida nova. ITI
sonets.
Con el E l i x i r Saiz deCarlos
V Premí de la Diputació Provinse curan las cnfermedades del
cial. Número 132, Montserralina
V! Premi de l'Ajuntament. Númee s t ó m a g o e intcstinos. aun
ro 37T. SenyoriaL
que tengan 30 aftoi de antiguc
V i l Premí del marquàs d'.^lella.
dad y no se liayan sliviado cou
>i'.mcro 131. Dos l ants.
otros tnedicamentos. Cura las
;aii Prem; dtl senyor RiSbe. Núaccdias. d o l o r y ardor de
mero 176 Jom de testa.
e s t ò m a g o . l o s \'ómitos,vérIX J^remi J ?! senyor Gararaçu. Nutigo estomacal, dispepsia.
mero 394. Fra Llorenç.
indigcstioncs, dilatacion y
X Premi del eenyur Iglesias Abelló. Numero 157. Ü cant alat del
ulcera del est6mago, hlpertemps.
c l o r h i d r i a . neurastenia gàsX I Premi del senyor Navès Númetrica, flatulencia. cólicos.
ro 265. Cançó del port.
X I I Premi del doctor Puig i Coroniiuas. Número 8. L'oració deia màriirs,
XlU Premi del senyor Manuel Santamaría. Número 57. Poemes de
pluja
XIV Premi dol Centre Moral Euladisenteria. la felidez de las
lienc. Número |BL Les oliveres.
deposiciones, el malestar y
XV Premi del Centre Català d'Horlos gases. Es uo poderoso vita 1 Santa Eulàlia. Número 67. Espegorlzador y a n t i s é p t i c o
rant un angelet.
tro intestinal. Los niflos padeccn
XVT Premi de la Societat L'Estrella. Es divideix entre la número 91.
con frecuencia diarreas maso
visió de Jony. l ' ia número 119. H
menos graves que sc curan,111
mandrós.
eluso en la època del destete y
XVll Premi del Casal Familiar.
denlicióo. ha»U el puoto de resuNúmero 106, De la vella masia.
mit a la vida a eofermos ineniisi
XVI u Premi del Casino Auxiliar
blemente perdidos Lo tecetan 1«
Euïallenc. Número 180. £1 penediment
del poeta pecador.
raédicos
XIX Premi de Na Franciscà Roig
£>e tenia tn lat frintifeln far^tc^
de Soler. Número 880. Nuvial.
XX Premi del senyor Roig 1 MatUl munie 7 Serrano. 30·«ABRIU
Uoíré. NilméTo 113. De la vida ruraL
l< nalU MUM • «»'•* '*
XXI Premi del senyor Marquet.
Número 198. La meva Joventut.
XXII Premi de la casa Planella í
Companyia Número 181. Elogi dels
obrers,
de F . M a s Sardà
x x n i Premi dels- germans Santa- F i l l s
16. Número 54. Les excel-làncies del
on
n
J b I Cenirt.
SO. Rambla del
Cenire. SO
viure a Santa Eulàlia.
VALORS
CANVI
- CUPÓ*»
XXIV Premi del senyor Pujades.
Número m . Çome de la petita cailegiala.
XXV Premi dei senyor Franch. S a b ó
« L »
O c a
Franch. Número 80. El-legia de tiFabricant:
I
.
AUCBM
•
MATAB»
buL
XXVj Premi del senyor Oliva i Sequalitat supeotf
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IDA MARÍTIMA I COMERCIAL
ut del F o r t el dl» 19

ga general i de trànsit cap a Opono, i
escales.
Cap a Palma de Mallorca hidroavió
«Barcelona», amb correspondència.

LLS ENTRAT5
Lpçr espanyol /Tlrso. de Carta™anil» càrrega geftwml 1 13 pas-

F.L REOfiAiMENT DE LA I.I.E1 DUT1UTATS
En resposta al telegrama trninès a
l'Exrm. senyor Ministre de Finances,
per la Cambra Mercuntll d'aquesta
ciutat, sol-iicliant ia propera promul·
gacló del Reglament per a ropllcació
de la Llei d'Utilitats, i una prudencial moratòria per a presentar «Is dotyo! •Czístioa Rueda*. cuments exigits per a les tarifes
primera, segona i tercera df resmenupor espanyol 'Mallorca*, de P»l- tada Llei, s'ha rebut el segttem de
Pennentat ministre: — «Contesti. t\
, amb càrrega general.
telegrama 15 actual, manifestant-'
Ipor eepunjròl «Tlto». de la mar, seu
Jl qu« quan la Llei es promulgui es
\ peix.
procedirà seguidament a reglaméntçor espanyol «Jactnto Verdaguer* lar-la.»
f S x , en llast.
l a Cambra Mercantil ha correspost
or espanyol «Mont-Seny», de
amb un altre telegrama concebut
IÍ, amb bocols bulte.
\ & T espanyol *liaro», de Gijón, en els següents termes: — «Cambra
Mercantil de Barcelona agraeix atent
£ cartókpor espanyol «Cabo Menor», de lelegrama V. E. prometent prcinpt»
fander. amb carrega general i l i reglamentació Llei d'UtílMats, atrevint-me reiterar prec •.·on(·e«sió ptòr-,
[gers.
or espanyol «Gorgonlo I», de roga per a presentació documents
al·ludits anterior telegrama. — AfítcMcia, amb càrrega general.
Ipor belga «Garonne». dAnvers, tuosoniem. President, Cabré.»
|;'ales. amb càrrega general,
MERCAT DE TÀRREGA
jll·.·bu:. eepanyol «Joven Paqulto*.
Palamós, amb càrrega general.
Tàrrega, 17 de juliol cU» I55!2
?à.ma Mallorca hidroavió -Bar
Blats blancs, a 44 pt·ss-t^-' eH M
lita». amb correspondència
«juilos ;ldem roig de força, a
Ordi. a 27 pessetes els luo litres
DESPATXATS
MOTMC, a 3^ pessetes els luu IÍUÚ
lagui espanyol «Pilar», en Ua^t.
>osl a València
/
L-jr espanyol «La Guardia», amb
Vira general, cap a Cette
yol «teume d Urgell.,
enerat, cap a Marsella.
B a n c
de
C a t a l u n y a
Ipec espanyol «Tiio», amb el seu
f. cup a la mar.
Barcelona
or fipanyoJ «Manuea Pla», amb
Cenlral: Rambla d'Estudis, 4
a (feneral, cap a Cette.
olcador espanyol •Montjoicb·,
seu «qnlp. cap a PaíaniOs.
Agències; N." 1: Creu CoberU. 8,
KEILS SORTITS
U." 2: Saut Andreu, 146
Ipor espanyol «Olesa», en llast,
N.u 3: Sslmerón. 11.
j a Tarragona
fapor espanyol «Ampuries», de
V a l o r s - Cupons Girs
II cap a Tarragona,
pj^or espanyol «Mont-Sant*. nmb
Canvi Banca
tga general, cap a Cette.
bpor danès «Eleonora Maerks», en
Apartat de Correu»: 568
fl. cap « Sfax.
Direcció leiegràfka:
apor alemany «Alicante», amb càr. general i de trànsit cap a Marse| Gènova.
C A T A L O N I A B A N K
mor italià «Occident», amb càrrehaor espwy01 ' L * Guardia·· <•«
^agona. de trànsit.
Ipor rspanjfoi .Uaudlo.. Je .Swan.
aínb carbó.
OJ*.'
aoor espanyol Ampurdanés», de
b càrrega general.
Ipor esp«u>irol -Manuela Pla., de
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N.
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00.00
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oaoo
oo.co
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IWoyaYork
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22.20
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21.94
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21.

E^Ï·Orleans
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.
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MM

TUM* u l a r t a r

22.25
21-«
21.31
21-21
21.04

Taro·r

I Qui

t 1 » a i i —Ifl·yi

16.70
18.75

TAMU

Cbrlic·Bt TAJKJA
»vnl

C0.00
uo.oo

ccoo
oaoo

BORSA D E BARCELONA

18 d e
de

juliol
1922

cotització única del Col·legi d'Agents de Canvi i Borsa I el Marcat lliura d* yaiart
SESSIONS DEL DIA.— Al matí, B la Sala de Contractaciona del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de
Nords de lilM,' a M'ifj i a 64'20, Alacaflts de6370a 63'65 i a 83'7ò, Càceres variable a 3370 i B33'75, i filipines a 185.
A l a tarda, a ta Casa Llotja. Es fa de Nords de 6-l'25 a 64*45 i a 64*40, Atacants de 6370 a 63'95, Andalucos a 51'30,
Càceres vatiable de
a »*90, Filipines de ISS'OO a IST'SO, Colonial» a 64'25, i Docs a 18'55.
cotitzaoió da vaMm tractat» al cempot 1 no t n o n u «neara aa «I Butllaii Oficial
Bareetona Traclionantf Líght Power 7 X , «1921». • a 9875.
Barcelona Traclion and Light Power 7 •jo, * a 105*00.
Barcelonesa de Sevegaciò 6
B 71*00.
Obligacions Espanyola Colonització 6 "v» ' • »5*ca
Elèctrica del Cinca 6 eu. abS'Oa
Grans Molins Bascos 6 " i , , B 88*50.
Acers Sani MarU 7 "lo, ' a 97'5a
Mines de Potassa-Súriai 7 "u, «a 101'0a
Trasatlóntica 6 X , -noves», a 10175.
SUA*
Tenerta Moderna 7 "lo, • a SS'OO.
CBBTI» M t r a a c · f »
t 19Ï4. B1K 60
• 71-00
Bono·B.· . i "lo ÍO SO
Tresor v. S •
> SegOTia
Ttr » AIIQ-IS B. Almansa
• 71-50
ProOu.Forceí U.
84-50
»
*
» U108'1S
Reg. LUrant S «I. 87 25
• almanes aa. ca* n
^•35
•
48·Ï5
HIip.
Amer.
d'B.
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92 03
»
•
noad.
far.», xec,
publica» . ssso a da E m » 51,
• 8»ni Joan. • 68-13
Londres xec yabi.oat
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Booo» • as-ss
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79-00
•
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Berua. xec . . . ' . - M W
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srss
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77 30
-5-00
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»
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B.
»
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•
F.
»
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E. 8126
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K. 6B'30
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D stoo
a to 20
f. «5-t0
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* j ' B.
a, sr uon
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>
C «'00
•
u. • 9100
K. K-90
»
f. • SS'50
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>
fi. ss-oo
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•
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i»u C
U l l ?.
MiS B.
l·l» B.
m i H.
u u u.
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IVIV li.
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l»0T
•
I»1S
Bonoa Haroriat
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k.
s
B.
»
c
BaocoiauDtiat O.
>
ivK
Calia Crèdit Coiu.

•Ha
n-ss

7» 75
• 78-75

rr 30
• 72 80
HM
Obllrscion»

roti de asro i m .
»
> nw.

> «s Ueiiiia.

Fona»Sertii».
FortaudoMoas'.

BarroostrUa t
& 55 BJ
SI OI d B·v.·U**.
D. 95 «J
•
85
75
B.
•
»>-•».
F. • ftTSO
F»iBpiona nac
Treiur T. J»;. Juliol• K-4B
19*» A 102 25 m o n lat ut. nac.
»
>
»
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•
» S^nur l!r.'4 A 030 00 » LUlda Baua
>
»
•

•

• 7S·25
1 7300
•2 50
' 75110
75 23
73'ÜS
IS 50
• TÏ-BS
WCD
• 87 00

' B70-50
STS
' 88-50

* los-oa
- B2'2S
• 85'88

trsmviM
60-23

sa»
sr-as

61»
58-73
61-50

• Frucca MM
•
*
Itfll
> Dlreotea
Oren·oa.B. C,
» Cl U.prior.
M-'CIr. 1 PortugBl
Olof «Ulion»,
»
• L·lilp.'
aotiuMsoi. I . * * " .

Carbons Borga.
K. HeiianUlibre.
CoO·tN·TBl»1/.
OOML IPa^bS'l.
A»!. Cardona O 'T,
O.Uevadiu» «f»

• ts-as

47-50
45-00

• 87 50
• 80 00
• 81-00
93 50
Mecànica Veilatura (
A. Foru* Anilalu-la S'l. ' 95'b8

81'ÍS

57-00
33 30
• 64-03
• 88 M
50-25
,
»•/. • 51 00
4 u i . K.-C bestaia • 95-23
Of·l.Ir·nTU·/f', 77-50
TTSDV. 81. AQ-irec • 93 50
• 7 »
jr^C-SMirlí,»'/,
• 102-25
r - t o u t . • 1,
85'65
y..C. c i t a t t a » ,; • SS-2&

Acciona Ba&OS

Banc Barcelona, p u .
Banc d'Kspanja,
Banc de Terraua,
CrSOiil Docks,
nclliap. Colonial

Aigas, O s » i B l s e m a t U l

85 50
TS-OO
83'50
• ui*.
• tS-OB
•
« J* * SS'ÏS
BlB^saBarac - »>° * 79-53
a s t a u n s o s » B.
n-rs
t a i n a n - ü M V. M ' B
• • BM-IS * 84-50
tfsUortiutns. .
100-BO
BnSTgla Blóct. t'U 94'50
»

• 62-M
• 83-00

arso

Varlas
F^C Nord pies.
Alacant Bla».
andalaaos,

BuIU* BspauTOli».
> *. Aracó.ord.
»
> pret.
C. Hlsp. B. Bleci. s.

• SO'OO

• stroa
• ivoo

• 198 0S

m·m
«8-rí
SI'M

• 1S0-M
-• 200·»a
• 93-un
a.
B. 123-00
Bapaoï» i n a u i u i » ! 120-30
MkKS^·l·'oa*.
• as-ss
tsBinsaiaiTsucoiu 79*as

mt.

Sstrso^srss
Banc E. Rio Plata, •225 00

> 6 " t sa*»
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí Oficial)
Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotització. Deixem constatat l'últim canvi per a goia del llegidor.

O · t t t a a c l O i r r a n o s . f w -C, suUBca, I24'£Cj boigues, 5: fu, U l n r e s , l'S'ts; l i r e s , 3 ü ' J j ; « o l a r a , 6*46:mares, I'5C

i swronaB, OW.
DARRtRA SESSIÓ. - Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de la tarda, a fi de mes: Ea fa
de Nords a 64'50, i Alacants a 6J'95.
Diiarènniee de les operacions n terme
De ta tanca d'abir a les cinc d'e ia tarda a la d'aquest mati, es puja O'IO de Nords i 0'15 d'AIacants.
De la del mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es puja u'30 de Nords, i 0*» d'AIacants.
•UUI
iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiim
Favons, a *" pessetes els tft) qui- DEL GAT. — Dissabte, nit, estrena en
los.
aquest teatre de F.L MISTERI DE
Alfala, de 11 a 12 pessetes els 100 SAINT CLOUD o EL CRIM DEL PEquilos.
OOT. •+• Diumenge, tanlu l nit, EL
Vins del pals, de 30 » 35 pes-etes
MISTERI DE SAINT CLOUD
els 100 llltes; idem d'Aragó, de 48 a
Ee despatxa a comptadurla
.Aloonol, de S40 a 965 pessetes els
100 litres.
Misteies, ile S8 a 91 pessetes els iOO
100 litres.
Anissatr; de 1*0 a 325 pessetes els
i*) litres.
OU de prlniero, a 9'50 peMetee el
quanà.
Ous, ix i'íÀ) pessetes la dotzena.

Espectacles

P

A

L

A

C

E

C I N E

SALO DE MODA

Avui, dimecres, tarda i nit. Formo- ;
sos programes. Graní estrenes. I l'exfraordinarl lllin exclusiu d'aquesta,'
empresa: SÜBLIM ABNEGACIÓ.

T e a t r e chs
N o v e t a t s
S a l ó
C a t a l u n y a
Companyia ALBA-BONAFE. —Avni.
Oran Clus ds Msds
ditneerte. nit, a les deu: Preus eco:nóniics. Butaça platea jarab entrada)
Avui, dltnerrea, )>rogran<d sele.-t-»:
i 50 ptes. La comèdia en q i w e i - • Reniel etfka1;», pt-r Doug'.aa Pair»
tes MONTMARTRE. — Demü, tarda, bante; «fj» coqueta irresistible», per
a le« cinc. Matiníe popular. MONT- la genial artlsi» Constntice Ta'mat-.i
MABTBE. Nit: Preus econòmics. La ge; «Tomoset pagès», gran broma comèdia on ires acte» EL RAYO. — Ui·.·nA, tli)"·-H, l'i-xr.
gt ia del
El divendres: Reposi-ló de KL PRE- Reial Piograma Ajiifla: •AbiK·gaMIO N'OBEL — Aviat: LOS DOS PI- ciò-, assumpte de gran Interèi, presentació insuperable. ;-.-r Eliot Oex·
ter; «Les malifetes ds Maria», per
Mabel Xorro.ind; •£! noi del colmado>, al triomf més gran da TcuBiset.

D
O
R
A
D O
T E A T R E
T I V O L I I S L
TelMon 3060 A Granausa companyia
catalana de vodeyJJ i grans espectacles CoinDaayia Velasco SarsüelesiRenstes
Aruí, dlme^ree, tanla, a les cim-:
SANTPEBF. BERGF5
Obtimeat nval EsifaB t»Ig,
TAMOA Avui, dimecres, Tard.i, a les cinc. a Gran ;\fatlrt«e Popular, l a divertida
còmica PULMONIA DOBLE
preus pupular.i. Butaca, 2 pe-^üles. historieta
i ' J preciosa obra eu do» actes, de
00.00
00.00
00,00
General, O'SÍV. FI vodevil en treà ac- gran teit, LA TIRANA. Nit. a les deu:
tes, ds gran üroiua dels senyors Por. LA REAL QANA I el formós espectaoaoo
00.00
tusach IJ'oal Aregali.
cle en dotze quadros ARCO IRIS. —
ou.oo
22-13
21.96
Demà, dijous, tarda.- Motlntie arisUNA DONA EN COMANDITA
00.00
•
SI .85
locràiica: ARCO IRIS. Iotes les nus;
00.00
21.82
Protagonista: Josep Santpere. NU. a ARCO IRIS ARCO IRIS ARCO IRIS
21.75
oaoo
21.55
les deu, U2* representació de U tragicomMla popular catalana, «vocació
de la vida btircelonlna dé l'ahy 1S40.
C Ò M I C
en tree actes i un epíleg sis quudros). T E A T R E
TAHOA
escrita per Amichatls \ Manum,
Avut. dimecred, tardat, a dos quarts
oanmrat a m « • • e n t · l · a r
de cinc. «La rosa del Albaicin»;
BAIXANT OE LA FONT CEL GAT •Él duo de la Africana* 1 *Arròs en
00.00
O LA MARIETA OE L'ULL VIU
fesols i naps*. Butaca amb entrada
CREIXENT EX1T. L'OBRA DEL WA T50. General. 0'50. Nit. a trea quarts
oaoo
Demà dUoav tarda. ULTIMA - u tar^ de deu. •Lyeistrata»; «La cara de! mt
oaoo
da d« dijoo», del grandiós èli; BAI- otetro*. 1 la revista d» grandiós èxit.
oo.cx)
00.00 XANT DE L \ FOVT DEL GAT. Nit.
és gran
Barcelona!
00.00 penúltima de nit de BAIXANT DE LA Q u e
FONT DFL GAT—Drnmdres. tardo, «n s.» quadro? d'wsumpiéi d'aciuaUa petició del públic, CARN DE DONA t j t Present Je precioses flautes a
Baralona, 18 Je juliol d* 1922. Nit. úJüma de BAIXANT OE LA FONT tota els concurrenla

T U R O
P A R K
P A R C
D E
M O D A
DelioiOBos Jardins. Diàrlunient CONCERTS PEU L \ BANDA DE CAÇADORS DF. BARCBLON-V. t ^ U nit. d »
nou a «lot/.f. SOPARS anit-n.;?»!»
per l'admirjïile OHOl'E^TRv \IP-\K£ « . a la terra-ía del Restaurant Cr^
beii» a"T50 jesfetes i a la cartn Servei d'autoftauilbus des dc U "IB*;*
de Catalunya al TunVP.irA. Entrada da passeig 50 cèntim1?.
u\OTA Demi. dijous ni», gr-jn í i v
t'tval a benefici de la Creu Roi-i
Frontó Principií
Palaei
Avui. mt. doa eacoUits pattiis.
E D E N
C O N C E R T
Asa'to. 12 — Esi'. enorme iit Carme
Ff-Tef t Marts .^nt.-ü

Avui ,1^1J i

debut de ut
cuestra Tzl

fcU ViVatitS. Or»

(Pà'g. 16. — D i m e c r e s , Ï 0 de Juliol de ï g ' a í
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Aquetu Ualnra
O P O
A<niMU
liBlnra BO
80 eonlé
eonl* nitrat
nitrat d*
de platt,
pUlà. 7
y ab
«b MB
MB QJ
d« «1
• ! eabaU w
•coierra sempre fl, brillant 7 nagre.
AquMta Unlura •'uaa aenae netaiaiUl d« eap preparació, a l U a Mil
OPO •'ba da n n u r »1 ca ball, ni abana nl després ds l'apUcadó, apUesnt«e ab na psUt raspall, com sl íos bandoüaa.

e í

O r o

. termini sense fiador, a dau
tala seuMnala. Rai. Plau* del
JIOHÏQCCÓB S, quiosc brodats.
F i n s 10.000 d u r o s
• admetran per & ampliaciíj
U'ïmportant negoci industrial.
Escriviu: TlrolawM n." 2823.
Peleyo, L

P R O P I E T A R I S
desitjo emprar hores disponibles. Solicito cobrament rebuts
lloguersfinquesBarcelona, Bk
dalona.B. complertes, Escriviu
M. Costa. Mnntro!^,9, Badalona

p e ar clinica.
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Fàbrica
Flors, Corones i Plantes
Tot al qne'sneoeasita par a fsr<lss
Antiga C a s a T . C O B T A S . F a l l a , 18 i 1», p r a l .

calzado
Chem.wrm· lUftSZVNSRItCïA-O. •WIW-V·C-TIHUI,
PPt S u c i - r ò a l
e n BADAlONA
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L l o g u e r s
! > ; _ _ _ _ de!lp?tiar dar*B l<tuU9 ris piaui. Uraob
n.» 78, onaMoL C BIEÜEB

V e n d e s

Balneari d'Aigües sulfhídriques, sulfliidralades-sòdiques, silicaíades i radioactives, que són les d Europa,
que contenen més silice coloïdal i silicat-sMic, té una
temporada oficial que comença el 1 .w de maig i acaba
en 31 d'octubre.

—Mira, espòs meu, com en pocs dies ha desaparegr
•s blancor dels meus cabells amb l'acreditat i inoíem
R H ü a i B E L L E S A a base üe noguera. çPer què DI
l'uses lú també i rebran el teu cabell i bigoti el c Icttiue
abans tenien? Venda en perfumeries.

FOHÚ&RAFS. DISCOS
Venda, canvi i lloguer
SEW-pnONO. Ample, 37

S d i c t e
Per la present es fa saber que
ol sentor don Enric Maria Josep ÜEL'LEíi. de professió couierclanL'naiural do Aachon.
de -15 anys d'edat, domiciliat a
Barcelona.
i
la sony·-reta D.' Carme L L E I DA PARREBA. aénsc professió
natural de BaldeUoa. província d'Osca, de ü anys d'edat,
domiciliada a Barcelona,
desitgen contraurà matrimoni
de conformitat amb lus disposicions Je la llei da 1 imporl
Alemany del 4 do maig do ISIO.
davant de l'iafrascrit funcionari.
Barcelona, 17 de juliol de 192.
—El Cònsol ffeneral d Alemanya, p. p., PUiter.

Unió dE
' mpresaris de Pompes Fúnebres, S. A.
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Balboa, lletra F , B a r c e l t . · - T e l . A . 1895.
Estafeta. Poble N o u , W í a d - R a s , 236. —
T e l . 238 S.
P o b l e Sec, C a m p o S a g r a d o , n ú m . 24.
T e l . 3400 A .
Sans, C a n o n g e Pibernat, 10 - T e l . 104 H
G r à c i a i S a n t G e r v a s i , M e n é n d e z Pelay o , n ú m . 133. — T e l . 757 G .
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XINXESLaPuda de Banyoles
Cn flascó patentat d'AKANTKOL los extermina per sempre- Unic producte quo os ven
a prova. — Dr. l>oa. l i . entl.
Lie venda: Banús i Soler, V.
Ferrer, Moneçal. Dalmau i
OUvere», Vidal i Ribas. Crlach
Viladot, E l Slglo 1 principals
drogueries. Diploma d Honor
Kl'Ezpo·loió d'Hlglene.
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L a F I O P d o OPO
L a F I O P d o OPO

tteS^fS?aaau

v e

Servi»

1 suBTlsa, s'sum·nU y'S perfuma,
és tònica, Tlgorlsa Iss arrels dsl cabell y s r l U totss MS aalsltís*.
L a
F l o r
d o
OPO Psr això s'usa també com • higiènica.
tonserrsl color primitiu del cabell, ja signi negre 0 sssttay; al saler dspén de més c sasnjrs splicscions.
Aquesta Untarà deixa! cabell un hermos, qns as és poMtbls disL a
F l o p
d o
OPO tingí rlo del naturaL sl la serà aplicació » fs bé.
_
-j
La aplicació d'aquests Untarà érlan fàcil 7 còmoda, qa» na hom
L i S K f XOP
C I O \JPO
tnateix pot feraebo; psr lo qus, si's vol. U persona més i s Urna ignora larUfici.
Ab l'os d'aquesta slgns't curen y erlian les p l a q n M , a s n U caiL a
F l o r
d o
OPO guda del cabell y excitsl seu creixement, 7 com «1 caMÜ adaalreïx non rigor, m a y mmréu onivo*.
Aqn··U aigua dsosa usaria totss isa
qns úesítgia
rar «i cabell hermós y al eap sà.
Bs la Antes tintura qns sis elnch mrants as pesada ^s
se sl cabell 7 ne ta aula olor. dea nssns som sl fós hsadollas.
L J s persones de tetnoerament herpèUeh deusa precisament usar squests algus, sl ao Telen perjndlew Is se Ta salat, 7 logriran tenir el cap sa 7 net ab uns sols spUeaeió esda TUÍI dies; 7 Ü s la TSgads èsilV
gea I s n r l ' "1 pól isssis lo qns dia sl prespeeu que «companys s la ampolls.
D , T«nds: principals perfumeries 7 drornaries d'Esoanya.
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SUCURSALS

Sant A n d r e u , carrer Sant A n d r e u , n ú m e ro 2 0 1 . - T e l . 264 S. M .
H o r t a , Major, 27. — T e l . 99 S; M .
Sant M a r t í , M o n t a n y a , 37. — T e l è fon 234 S. M .
Hospital C l í n i c . — T e l . 332 G .
Sarrià,
Reina Elisenda, 8. — T e l è fon 107 H .

T e n è n d e s d'Alcaldia I quarterets de

B A N Y S DE L È S J a l l i ' l r a ü ,
Aigües sulfuroses, especials per a les vies.respirflt^
ries i urinàries, banys, dutxes per a reuraatismes i «a»
de la pell.
HOTEL en el mateix establiment al preu (te 9 P^5**
tes cada dia.

la G u à r d i a M u n i c i p a l

Serveis de la Companyai Trasaliàntica
LÍNIES A ANTILLES, MÈXIC, KOVA YORK I COSTAFIHMB
E l vapor
MONTSERRAT
pwtirà el » de juUol de Barcelona, et 86 de Val*nc!«, e i a de MUaga lel 80 deCàdiícsps
Hova York, Havana i Veracrui.
E l vapor
ALFONSO X l i l
•prtirà el 17de juliol de Bilbao, el 19 de Santander, el SO de Gijón l e l a de Corufia cap •
Havana i Veracrui. Admet càrrega i passatge'per a Coatafirme 1 Pacific amb cras bord a Havana.
E l vapor
BUENOS A I R E S
Sortir* el dia 10 de Jnliol de Barcelona, el 11 de València, el 13 de Màlaea 16115 deCi^lï
P »les palmes. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Havaca, «-tr
i, Sabaniila, Curaçao, Puerto Cabello i L a Guayra. S'admet eArregs i passatge amb trastu cap a Veracraz.
LÍNIA D E BUENOS AIRES
Ei vapor
REINA VICTORIA EUGÈNIA
•ortlrà el dia 4 de juliol de Barcelona, el 5 de Milag» i el 7de Cidií esp S Sanu Crnt de T »
•srlfe. Montevideo i Buenos Aires.
LDílA D E FILIPINES
El vapor
IS LA OE PANAY
srtlrielS de juliol de Cidiz i
t de Barcelona esp « PorL·Said, Colombo. Singapore 1 Manil».
LÍNIA D E FERNANDO PÓO
EI vapor
OATALURA
irA él dia 7 de juliol de Barcelona amb escalee a Valencià i Alacant, 1 ei 13 de Càdlz capa
Palmes, Santa Crua da Tenerife, Santa Croa de L a Palma, demés escales intennadiee j Fernando Póo.

g

E

A roéideta indlcau serveis, la Companyia Trasatlluitlca Sé, establerta els eípecíalsdeli
del Mediterrani a Nova Yort i ports del Cantiibric a Sora York i laLinla de Barcelona
Filipines, lee sortides dels qoala no són' £aes i s'anunciaran oportunament a cada viatge
Aquests vapors admeten cirrega en le* condicions més favorables. 1 passatcers ala quals
toCompni-ia dóna allotjament 1 tracte esmeiac. com ba acreditat en son dilatat servei. Totsels
vapors tenen Telegrafia sonae fila.

A u f g ^ e b o i
Es wird bianàit tetanne»
macbt. das Herr HsinrWi üv
rla Jiwepb GELLtX. «Us
Staodea KauímttiU!. ÏÍMIIIÍ
aus ABC ben. 45 Jahre si t.«' jtf
baft cu Pareeluna.
und
Ftiulfin Carmen LLEIt'A i
KlíEHA, ohne Bernf. atuB».detlon. Provi ni Osca í:.'.'
tiL- L'4 Jahre alt, wuhnbaüH
Barcelona,
beabslchtigen. sich mi:«a»
der zn vorbuiratón nui iie Ei*
InOuudteheitdes Reiciuf^
f » vom 4. Mai JWu vur m
nuteneiclmetcn BoanitM
tuscblli-sun.
tE . „ Barcelona, das 17. Juli'«
-I>er Dculacte Generait.ucl
I, V.. Hliter.
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a màquina
Circulars, Sobres.
Preus sense compe^'
da. Demareuel loi»
explicatiu, de tots
altres serveis de la ca58
EMPRESA IDEAL
|
DUfrORMAd0
* Rbla. Flors. 16, ba'103
V e n t i l a d o r s

VISA. nuro^
Comandes
A p r e n e n t
llibreria fal»

DSMAMEU-LO EM PAKMACIES I C·RTItKS B'ESPECfpiCa
Bruch.

P

<l08 de 36 plOJfjW»
PHILIPS, preaf °e„,'; upaJ

R E N T A R no is D E S I N F E C T A R
A l'aigua de rentar-se les mans, tíren*
hi un raig de FENOL COMELERÀN
(perfumat), gran desinfectant, seass
ésser corrossiu ni rerinós, i quedareu
lliurats d'eacomenau-se oi íifu:, ni
verola, ni tuberculosis, ni gripp». «te.
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