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una carta sensacional del general
E l
:ONGRES
Madrid, 3, 415 tarda.
S obre la sessió a ires quaiu de
Quatre, sota la («residència del senyor
Jvarei.
Aü banc blau, el muustre de la
íovernació.
S'afrova l'acta de la sessió anteíor
Juren el càrrec dt> diputat els sebyors López Ballesteros. Riesua 1
imon.
Precs i preguntes
El senyw CBRVANTES solliclta
l'establiment d'ona nova notaria al
Idisirlcte d'Alc^aaiz.
Ell senyor IGLESIAS (don Emiiià)
plany que els frares íranciscans,
tenen a llur càrrec el convent
Sant Francesc, declarat monument
lucionail, estan realitzan't veritables
i temptats arüsües.
Madrid. 3, 515 iarda.
ia el saiyor Iglesias que es
ïibelxa la pesca d «rrastrament de
sardina, perquè «Utò originaria la
de més de 10.000 mariners que
la les costeb gallegues vóuen de la
Isairdina. Ja qoe asnb aquestes arts
| s'esgota la pesca, matant les cries.
Jura el càrrec de diputat el minls|tre d'Esiat, senyor Alba
El senyor. OORDERü s'ociipa ttel
|passat conflicte del pa a Madrid, y j s
les,.plantejà per la resistència dels |
'ubrioants « fetoaixar el preu d'aquest j
I article.
Pa IWÏ breu relat del seu origen 1
I desenroUlao>ent, fins arribar a la
clausura de diverses fàbriques, per
| no reunir condicions tècniques i d'higieiie, íMrò ara ens vist sorpresos
aïiki què aquestes fàbriques s'hau
obert sense que s'iii hagi fet cap
nrUlora
Raons tècniques, no n'in ha, però
n'hi ha d'altres de caràcter polític.
Tothom sop la forana com s'han
desenrotllat les eleocícas generals a
Madrid i ès natural que ei saiyor Sa•.rutan, candidat de les classes mercantils, es comprometés, si trlurufava, a aconseguir la reapertura d'aquestes fàbriques, cosa que, pel que
es veu, ha aconseguit.
Celebra que en aquests moments
prengui seient darrera del Govern el
governador de Madrid.
El senyor NAVARRO REVERTER:
M'hi assec, però aquí no sóc sinó nu
dipu:&t i no puc intervenir.
Ea senyor CORDERÜ: Això depèn
de la resposta que em doni el ministre.
Desitja saber quins motius l i l ha
hagut pei^a ordenar la reapertura
d'aquesUs fleques. Ja que l'Ajuntament no ha emès Informe favorable
per a això
El governador recorregué alOTics
fleqoes i pogué apreciar, com els que
l'acompanyaven, les males condicions
en què es trobaven. Com és que s'han
tornat a obrir?
Aquest problema del pa és moit
Amponant per a Madrid, puix les
pròpies autoritats hac reconegut que
és un problema patològic que necessita d'una enèrgica terapèutica.
Tracta després de l'afer del cement i r i de la PaUiriarcaJ de Sant Martí,
i parla de la deixadesa en què es
troba, amb les parets esquerdades l
Ws sepultures al descobert, fins el
punt que ies despulles humanes estan de taj taisó confoses, que ho se
ap a quin co pertanyen; la mainada,
a vohe. juga amb les cafiaveres.
La cnípe del què possa és dels mi-
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Aguilera

Tescolti

Queda a sus órdenes, Franclsco
Nega que pretenguí amb la seva i n
sap complir amb el seu deure
El Govrn es dóna compt de la aí- terveoció plantegor un problema c n - Aguilera. Su casa Juan de Mena, à tuacio difícil que se l i ha creat des- títueíoDal. encaxa que constitucionalprès die 1 exposat pel president de la icenl es pol tractar iíins del separat is EL TEMA DE LES RESPOMSABILITATS
me, i confessa que no ós separatista.
Cambra
Madrid, 3, 615 tarda.
Consïtlera una denuncia aisò de
A n a la serenitat del senyor SànEl tema de les respon sabüitate ba
ctíez de Toca, lizmtanl-se a donar portar al Parlament él que els sacercutupte al Senat d'aquest document dots inulquin més o menys accentua- absorbit l'interès polític i parlamendament amor a Cataïuiiya als nois. tari de la tarda.
Ordre del dia
Del que sobre això ha dit el senyor
Així, es diputis i senadors han acu8'aprova l acta.
Sala jo no en itnc cap coneixement. dit primerament a l'AJla Cambra per
Continua 1 ainterpeMacló del senyor
Raferet a que exphqoi l abast de a escoltar el que el saiyor Sànchez
Duran i Ventosa sobre el problema
les paraules regionaliaiue i nociona- de Toca digués sobre la oarte que
nacionalista d-.- Catalunya
tió creu nués propi d'un Ale- h trameté «1 general Aguilera. DesEl senyor SALA comença el seu lisine,però
sí se'l requereix per a aixiò prèn, els senadorss i diputats han tor
discurs, molt difícil d'entendre, pels neu,
-:- te tncanvenient en donar aquesta nat al Congrés per a presenciar lu
comentaris que eti alta veu fan els n'
iniciació del debat sobre les iwsponeaexpíteacié.
senadors.
büitats.
iEi
seyor
PICiAIVEA.
—
Aquestes
exDurant molts minutf la presidènEl senyor Ailcalà Zamora, en arripüicacions
les
considero
absolutament
cia es impotent per a restablir el
bar al Congres, ha estat preguntat
indispeasables.'
silenci
E) senyor DUAN I ^ V T O S A expli- referent a s' signaria la proposició
Sembla que l'orador refuta els conca
dootrinalment l'abast 4e ies parau- dels lliberals, perquè sia nomenada
ceptes exposats pel senyor Duran i
lefegionai-Mme i nacionalisme i afir- una comissió de diputais que emeti,
Ventosa, i diu que desítlaría que l i
Rma
que Catulunyia té lol&i les ca- informe sobre la depuració de les
expliquessin els cabdill-» 'íel regiònaresponsabilitats.
racterístiques
d'una uaciólisiue calaia l'abast que tenen lev pa— Jo — ba contestat el senyor AlcaF.s
mostra
partidan
duna
solució
rames re^'OTallsme, «inunomía -í -nad'arjuoma. La qual cosa sacunsegui- là Zamora — no conec ia proposi•.•ionultsme.
rà amo la buna voluntat de tots, puix üió, encara què, per les relerÈncies.
En v sta de la pocu atenciç» amb està segur que si es tractés de certa veig que va més lluny d'on jo anava
que rèseoUa la Cambia. requereix a manera de dafensar a Catalunya, amb la ponència que vaig defensar
la presidència que s» l i presti una anirSm umts tots els que ens anu- i a la Cambra. Jo no sóc home que
SENAT
mica d atenció.
canvií de criteri 1 continuo pensant
Bl PRESIDENT - Seíueíxl S. 8,. menem regionalistes o nacionalistes. igual qu*" llavors. Seguiré, per tant.
Madrid, 3, 515 tarda.
Es
mostra
desitjós
de
conèixer
la
,
A les quatre comença la sessió, pre- que Ja l escoltaran.
íoi n-u en que el Govern ha d'encar- I el nieu camí, sense oposar-me, és
El senyor SALA — Es qüe l'as- nlur
sidint el eonne de Homanoues.
el problema català, 1 prega al clor, a què eüs altres adoptin les resiimpte
que
estic
tractant
requ^eLx
Al banc Plau, el president del Conpresident del Consell que el més aviat solucions que els semblin més adeper
la
seva
transcendència
l'atenoio
sell I els ministre? de Gràcia i Juspossible exposi d sprocediments que quades per a la depuració d«- les icsueia, Goerra, Finances, Instrucció de lols
ha d'usar ' per' a solucionar aquest ponsabilitats.
Olu que es necessari' que els regio- problema.
pública i Treball.
A partir d'aquest moment l'espectaAls escons, gran afluència de sena- nalistes modifiquin no sols les parau- i El senyor SALA recüflça, congratu- ció creix i l'interès queda pendent d'e
dors, i les tribunes molt concorregu- les, slno els procediments, evitant que lant-se del resultat que pugui tenir que començarà a discutí r-se l'anunsacetttots exaltats inílllriu eo «Is
ciada proposició incidental que hades.
cors dels nois idees atempialòrles a aquesta ínieipeUació, en la qual el via. 4 edetnsar <1 senyor Aivarez ValPrecs i preguntes
, senyor Duran i Venlosa ha procedit
la unitat de la pàtriu.
I amb tanta bona fe; i discutint ell dés.
El senyor SANCHEZ DE TOCA diu
Aquests sacerdots íalten descarada- ; també de bona fe, entén qua s'ha
que l'assumpte és greu i sense prece- ment
a llur ubl^aeió 1 sobre això
dents que va a tractar l'obliga a una 'cridu l'atenció del ministre de "Gràcia donat una gran pas cap a hi solució'
i del problema.
gran parquedat.
1 Jusdctai
Bis regionalistes i els de* la Unió B A R C E L O N A
Dissabte al vespre — diu — vaig refífi que es defensi a Catalunya i a ' Monàrquica
coincidim en el nostra
bre, per conducte de l'ajudant Jel l'Iolonia català, però sens perjudici i
antír a Catalunya, però ena separa
president del Conseell Suprem de per a la urmal d'Espanya
A g r e s s i ó i amenaces
ço que sempre havem defensat nosGuerra i Marina, una carta que vaig
Si
n&
ve
aquesta
preparació
espialtres:
la
unUat
de
pàtria.
Anjuesta
tarda, a primera hora, anaa posar al coneixeiuent de la Cam- ritual a que em refereixo, el probleNo
és
una
denúncia
et
dir
en
©1
i
Va
·,l>3e,P.
S8^* í ^ ? ^ ^ ? ? d"vu'1
bra ^Gran sensació )
català no tinklrà solució possible,
anys. pel carrer d'Eusebi Planas, amb
La carta, que te un •membrrt del
•Recorda, fentse-lea seves, paraules Parlament que h i ha sacerdots a Ca- una euga del rontal. puiitant-la a fertalunya que inculquen en el cor dels
Consell Suprem de Guerra i Marina,
del senyor Maura, dient que a Espa- < nois ia í(iea que ia salvació de Cata- rar.
diu així:
nya el problema de la unitat naclo- \ ^ n y a radica en la seva separació d«
Li han sortit al pas dos subjectes i
«He kido su discurso, en el que fal- nal
és una realitat latent i és neces- . Espanya
llhan amenaçat amb una pistola, i li
ta descaraKlamente a la verdad, al aari legislar sobre realitats i no sobre |
_^
han pegat, cai*sant4l unes ferides
declr que el suplicaloriu para proce- fantasies.
a la cara 1 al braç dret.
sar al general Derenguer no fué enI LA CARTA DEL GENERAL AGUILERA lleus
Sembla que els esmentats subjectes
vlado por conducte reglamentarlo; y
iRequereix al Govern perquè expo- j
al mateix carrer d^Euseïii Plaesto està muy en armonia con su sl la manera en que ha d'encarrilar | Veu's aquí el text de la carta que hahlten
moral depravada. (Grans rttmors,)
el problema català, que ell continua, el general Aguilera ha dirigit al se- nas.
nyor Sànchez de Toca.
La repetleión de un acto anàlogo ariumenant pioblema espanyol,
Hi ha un membret que diu: «El Preme obligaria a proceder en forma
Madrid, 3 5*15 tarda.
Catalunya 1 Espanya-dfn ei se- sidente del Conse}o Supretmo de Gue- A v i s :
màs enèrgica, como merece un nomel mateix, tenen rra y Marina».
bre de su calaüa • (Crans rumors.) nyor Sala—que
«30 du junló de 1923. — Exctlenllsiànsies
de
pau
i
de
justícia, i estem
Avui hem limito a presentar aquest
A tots els nostres subscriptors I
Sr. D. loaquin Sànchez de Toca:
doctànent a Ju presidència de la Cam- en moments que segons sia la deci- mo
amics advertim que LA VEU DE CAMuy
Sr.
mio:
En
el
Diario
de
SeI
sló
de)
Govern
ia
nau
de
l'Estat
pobra.
TALUNYA agraeix cordialment les
drà naufragar o mantenir-se a flor. siones del Senado, del Jueves ü ile Indicacions
que l i puguin ésser fetes
El general VTlliLAfljBA. — Demano
Ofereix el seu modest concurs i este mes de Junio. he leido su dis- t les col·laboracions
espontànies. No
la paraula per a defensar un absent. i demana que per a estudiar el pro- curso, en ed que falta a la verdad.
(Grans protestes i veus de lòral) | blerna català s'uneixin tots per a ' En él se dice que el suplicatorio podem, però. nl retornar els orlgl.
El PffVESlDE-Vr DE I A CAÍMBR.^, donar solució harmònica a aquest pro- del general Berenguer no se 1c ha- nals nl mantenir correspondència
sobre les suggestions dels nostres
amb gran energia — No s'ha oKés a nva.
bia mandado a Va., en aquella èpo- amics l lectora, encara que vinguin
cop senador. El que està absent, ho
El senyor DURAN 1 VENTOSA —Cre ca president*- del Senado, con arreé s ú per la seva voluntat Jo, en ús ique després de la resposta donada pel glo a las costnmbres establecldas y inclosos a les cartes els segells per a
de les facultats que tinc, posaré l'es- president del Consell ai meu discurs, por conducto del mlnlstró de la Gue- les respostes.
Tols ells compendran que llur procrit en mans del president del Tri- la interpeUacló per m i plantejada po- j irra, empleando adjetivos muy supi interès ens obliga a no esmerçar
bunal Suprem. (Aplaudiments.) Queda dria donar-se per acabada.
! yos.
el temps sinó en el servei del públic
terminat l'incident.
mar Jo entenia i segueixo entenent 1 Como esta maldad de Vd. va iliri- 1 que ens fóra materiataieni ImposEl PRESDDKST DEL CONSELL es 1 que el marquès d'Aihucemas havia | glda contra rai persona, como presi- •ible
correspondència amb
creu en la necessitat d'intervenir, no ; ofert ocupar-se immediatament del j deute del Consejo Suprtiuo de Guerra coda sostenir
sutracriptor sobre apreciacions
obstant les paraules últimes del com- problema català.
I i Marina, maktod muy cu armunia circumstancials de política o de conte de Romanones.
Considera improcedent, encara que | con su moral depravada, be da ma docta
Declara que el Govern considera entra en ei Joc d6! sistesna parlamen- ' ni fes tacte que la repetleión de este
Això no vol dir. però, que no
moit lamentable aquest episodi i el tari, la discussió de minoria a mi- caso u otro anàlogo me obligarà a
totes le* Indicacions que ens
lamenta co mel que més
noria. Les dtecnssiona han de plan- proceder con Vd. con el mayor rltjor agraïm
ésser feies amb esperit paiPér avui es limita a aquesta de- tejar-se. al su entendre, entre les y energia que se mereoen los nom- puguin
triòtic 1 que no aprofitem, reconeclaració i Ja en son dia es veurà que minories i al Govern.
bres de su calaüa.
guts, les suaeesiiom que siguin UUM

nistres de la Governació, puix l'Ajuntament ha volgut mantes vegades
traslladar aquestes despulles humanes als ntnxüs que lia construït en la
nova necrúpoli.
Voi l'AJuatament fer una barnada
que alli es molt necessària, i . per a
això cai que se ü donin facilitats.
•Pregunta al Govern de la concentració si està disposat a rectiflcur la
injusta mesura que deixà àl carrer
230 empleats de Coireue
Sofficita i expedient de la vaga
a i carters.
Pregunta després iperquè no s'han
pagat connsSions a peisones que Ics
guanyaren.
'Demana un expodient de pagament
d'un milió 1 mig de pessetes sense
l'iniforme del Consell d'Estat
Sol·licita -aJUes dades per a poder
tractar amplament 1 assumpte del
Cu» de Correus.
Desitja saber perquè no s'autontsa la celebració del Congrés de carters. Com que se sa* que la situació
postal d'Espunya està un xic embrollada i és necessari posar les «.vses
en dar.
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MORÍ E L DIA 25 DE JUNY PROPPASSAT HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÒLICA
( A . O. s . )
El seu vidu Dr. Manuel Ribas I Perdigó, fills Cristina, Joan, Bonaventura, Josep M.a, Antoni, Maria. Margarida i Mercè, cunyat Dr. Joan Ribas, cunyades Maria Ribas I Carolina Magri, nebots, cosins, parents tols i la senyoreta Carme Piera i Comas, en recordaf als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que la tinguin present en llurs
oracions i se serveixin assistir als funerals que, per a l'etern descans de la seva ànima, ae celebraran demà, dimecres, dia 4, a dos quartsj d'onze, a l'església parroquial de
Nostra Senyora de Betlem, que els en quedaran molí agraïts.
Les misBes després de l'oflei 1 tot seguit l a del perdó
P e r respecte a l a santedat del temple el dol es dóna per despedlt
'.No es convida particularment
El mateix dia se celebraran també futiorals en sutriuri de
L'Fmin t Rvdm. Sr. Cardona! Arquebisbe de Tarragona I tota els ITlma. oela seva ànima a l'escl. •» parroquial de la Poblada
Lillet.
nyors Bisbes de Catalunya han concedit indalgèncles en la forma acostumada.
le L·ill""

Fira

de M o s t r e s de S a n t

La més important Pira de Mostres
peninsular I Exposició d'Automòbils

Sebastià

Oran setmana Automobilista i Motuciclistu del 21 a l 38 do j a l l o l ,

subvencionada pel G r a n
Kursaat dc Sant Sebastià.

Del 15 a l 31 de Juliol de 1833
Exposició Internacional a la oual
concorren oficialment els EE. Dll.
M( xirans I Prança.
Varietat <ie productes espanyols,
anglesos, betgnes, alemanys, italians, etc.
El termini d'inscripció acaba ei dia
30 de juny.

Ssnsacionais carreres d'automòbils
de turisme, molocícletea, amb sidecars, cif lecara, etc.
Copes de SS. M M . els Reis don
Alfons i donya Victòria.
Importants premis cn metàl lic.
Superba caravana per Guipúscoa,
presidida per'S. M . el Rei.
Interessants festivals estiuencs. Espectacles de totes classfes. Esplèndids
allotjaments. Facílilat de comunicacions. No deixeu de visitar Sent Sebastià

CALDES DE MALAVELLA (Provincià de Girona)

T E M P O R A D A : dc L * de maig a 30

d'octubre

Malalties de l'aparell dlgrestlu. — Artzitiame en les eeve
m ú l t i p l e s manifestaolo&a. — Dlabetes. — Oloooauria
Establiment de primer ordre, rodejat de frondosos parcs. Habitacions grans,
còmodes i ventilades. Menjadors i cafè grandiosos. Salons esplèndids I elegants per a festes i atraccions. Capella molt formosa. Llum elèctrica. Camp
por a tennis i altres deports. Garatge. Telèfoii408, Red de Girona.

ADMINISTRACIÓ: RAMBLA DE L E S FLORS, 18, ENTRESOL

G R A N SETMANA AUTOMOBILISTA I MOTOCICLISTA
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Maria Antònia Salvà

Llobera

POESIES

SELECTES

MOSAICS^ E> F ^ESCOFEt^C"
versitat 20,

Les P B S O V E T A B són un preparat en forma de pastilles ovalades, d'una combinació d o x i g e n inalterable i
completament inofensiu. Amb el desenrotllament de
l'escuma, conseqüència del desprendiment de l'ozigea,
s'aconsegueix una desinfecció ideal de la cavitat bucal
i una bellissima dentadura.
Les P E B O V E T a S es venen en totes les Perfumeries, Farmàcies i Drogueries, al preu de ptee. 3 els
flascons de 50 i ptes. 5 els flascons de 100.

À. Menzoni

masegats

aviat alleujats amb nn
aenzlll pedilnvi aaltratat

CN rpOAB LAS r«i»MAC,a5

Rudjfcrd lOpJmg

Llibre

i

S A L T R A T O S RODELL

V e r d a g u e r
POESIES

irritats

Inflats,

Aquest tractament senzill, i de
poc cost curarà els vostres mala
de peus; del contrari el preparador
es compromet formalment a reemborsar-vos l'importt sols amb una
simple comanda.

TVad. de J. Parran i Mworal

A

cansats,

Si suporteu veritables tortures,
degudes a tota classe de durícies
doloroses; si les plantes dels peus
us cremen com foc, o si sofriu altre» mals causats per la fatiga o
la pressió del calçat, preneu ud
bany de peus amb aigua calenta,
afegint-hi una embosta de Saltratos Radell». L'aigua salíratada é s
medicinal i oxigenada i fa desaparèixer tota inflor i mastgament,
tota sensació ile dolor i de coïssor;
combat aíxf mateix els efectes desagradables d'una transpiració abundant. Els ulls de poll i durícies
s'estoven de tal manera que es poden treure sense ajuda de navalla
ni estisores, operació sempre molt
perillosa.

D E L 15 a l 31 D E J D U O X . F K O Z X U

A c a b a

Petis

Vida religiosa
Avui: Sants Lleó H, papa I confessor; Trifó I companys màrtirs i Heliodor i Dat, bisbes.—Demà: Sants Laareè bisbe de Sevilla i Innocenci, màrtir.
Quaranta hores;Demà, ala Catedral
Basílica. Hores d'exposició: De dos
quarts de set del matí e dos quarts de
vuit de la tarda.
La missa de demà: Sisè dia de la ini raoctava, color veiraell.

Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
dels Dolors, al Boníuccés.
Adoració nocturna: Avui, Torn de
la Immaculada Concepció. — Demà,
Tom de Sant Josep.
Vetlles en sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn de! Sagrat Cor
i de Jc-stis, a la seva capella, Escorial,
i 155 (Gràcia).—Demà, Torn de l lraraa1 culat Cor de Maria, a la mateixa ca-

pella.

I — Mrrtania dc Sant Jaume. — La Pia• Cn» de Bast MSqocl delí Basta, establerta
i a I·-KisUsio pamKjolal de Sant Jaume d"»( rn—TB omtau ceiataactt la acu ieata

tronat cl« dies 5 I 6 del corrent, amb ela
cultefl següent* :
El dia 5, Ista de Sant Miquel deia Saats,
a lea deo del mall, ne celebrarà nn "Oiem
ne Ofici, cantat per la capella de música de
la dita ewléaia, en el qual ençalsart le»
Blòricu del tanmaturv català l'orador sagrat
Bnd P Mas i Rota, O a
A dos Quarts de art de la tarda començarà la funejd amb el re» del Sant Rosari,
TrisacI cantat 1 desprís sermó a ctrrtc de
l'esmentat orador sagrat, acabont-ee la festa
amb el cant de l'himne dedicat el Sant i
adoració de la Santa ReUquia.
El dia 6, a dos quarts de nou del mati,
ae celebrarkn a l'indicat altar dc la Pi*Cnió, on es venera Sant Miquel dels fanlt,
tres misses rrsades en sufragi dels individus difunts dc U Pis-Unlú.

Necrològica
AiWr, a la parroqtrt·l església d«í
Pi van ceWbrar'Se solemne* fuiíertí*
pel bé de l'ànlana de don Pere Abu
lla Vlflas, pefsona molt coneguda
en aquesta - ciutat.
Tant a i Oflci com a les misses bl
va assfsUr una concurrència nombroaissima, prova evident de les eíüipai.es que gaudia ei &nat i les relacions da la recrUlia. Els ctfenorls van
durar moba «stooa.
Amb tal motiu renovem la nostra
expreulo de condol a Is vfctua, filla,
germà í panentg tocs per tan sensltilo
pèrdua
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(Telegrames
I SIGNATURA OE GRACIA I JUSTÍCIA
Madrid. í, b"3o n i t
Ultra els nomenaments tSx blstes
Iguc hem donat equeata tarda, el Rei.
llia aiguat eL» tiegü^nis decreu Jc
Nomenant canoti^ei; dc IWÍ Santes
iRjlesleï Catedrals de Tarragona 1
Ijòén. a don Ramon Sabater Buseles
| i doa loan Manuel Aru^on.
RvbaJ}Uitant a favor de donya MaIria Tere#a Losadu I <jútizà!«z de VIlli^ltti·. els otgilenis títols: marquesat
lilo Sarreal. martíuesat d'Olía. marIquesat <te San FeUp del Real de Cbil i ^ . raarquesat d'Otero 1 comtat de
l^amiago je CaÜncaya.
Reliabllitww el Utol de marquès de
I Sembrano u ravor de don Aiíons AiItPMivives i de Jdoy.
Creant dues 'places de magistrats
II una d advo·.·at fiscal a 1"Audiència
|provincial-de Santa Cruz dt» Tenertíe.
Commutant la pena que els to ren
|;:iipvsade5 als ^eglienTs reclosos^Joan
loariria, Domènec Carretero Llorente.
L - u c m l Lacasia villonucva. Arcàngel
Ifuménez Viftlao. Demeiri Vívancos.
Manuel Hch Gonzalez FoUcià Càndl
Ido Blanco, Domènw E·'tunislao Rubio
Cervantes. Sergi Cabezas K-rez i Maínati OonidWz Alamo.
|LES NECOCIACIONS AMB ABD-ELKRIM
Avui s'iia tebuc a Madrid el se|gf>ent telegrama:
«Màlaga. — Per alguns passatgers
[arribats de Melilla, els quals al maIteix temps se n'assabentaren gràcies
[a una casuailltat, sabern que a la malluada d e l dissabte «s trobava didpoiai u n vaixell de guerra pr a marxar
l-ap a la badia -i .ÀUiucemas d ' w desembarcarà a la platja d'Asdir l'Amej
Je la zon» Dris-Er-Ritn.
iE» diu qu* *1 viatge obeeix a i m a ,
[Lride que lie íet .\bd-el-Krini. ««n^
l'ofaíet te d« tramar de la ipau. d« connttat al plec- de condicions que va
trametre mitjançant rindlgena AmaFrl qui com se eap evacuà detallades
conferències amb l'Alt ComiMarl i el
comandant general.
De les condicions que assenyala
Abd-el-Krim en donà compte l'Alt
I Comissari al ministre d'Estat, l aquest
delegà 3 Slfvela perquè en collaboració amb Martínez Anido contestés al
cabdill beniurrlaguel.
Les condicions que aquell ens va
eotmetre, eon tomades amb lleue modificacions.
Es diu que una de les bases que
demana el propi Aüd-el-Krlin í s la
implantació rap.Ja de la lntervenii6
civil per a poder apwclar la tasca
que en l esdewnidor desenrotllarà Espanya al Marroc.
Er Riffi. en aquesta missió, porta la
representació dej Magliiem.
Pei mateix conducte se'ns dOna la
Impressió que Abd-el-Krim desitja la
pau per a no distreure cl din«r que
se l i va trametre per a l rescat dels
captius per a manteniment de la
íiarca..
HOMENATGE A UN PERIODISTA. PETICIÓ D'INDULT
MadtidL 2. y i s nit
Ahir tou obsequiat ami) un banquet al Restaurant Mohneros. el
nostre company Emili Herrero, per a
celebrar la neva elecció de diputat
provincial.
A l'acte assistiren més de cent periodistes madrilenys, entre els quals
Hguraven diversos ditectoife de periòdics, representants de totes les
redaccions i diversos corresponsals de
periòdics d« totes les regions d'Espanya i de. l a ptemsa estrangera.
També b i assistiren alguns senadors l diputats, entre aquests els
dos primers secretaris del Congrés.
El banquet, que resultà molt animat, tou una munitestació dels grans
afectes i coidlaU jelacions que el nostre company té «11 la premsa.
-Als postres es Uegiren les adhesions
dels que no vau poder concórrer a
l'acte per obligacions ineludibles La
primera que es va l l e g i r fou del comte de Romanones. i seguiren les dels
senyors iFrancos Rodríguez. Alcalà
Zamora i altres.
Per telègraf també envlaMn llur
adbesiú el» presidents de diverses Associacions ,}« Premsa 1 les redaccions
d'imponant dians.
Pronunciaren brindífl els senyors
Atienza, redactor en cap de -El Imparcial.: Indalecl Prieto 1 el secretan dc i Associació cba la Premsa da

VEU

Madrid, s«nyor Palaclo Valdè?. qui.
en representació d'aquesta entitat, vu
remetre al senyor Herrero «1 faixi d«
diputat provinclaL
Emili Herrero donà les gràcies en
un discurs molt sentit. 1 perquè l'acte
assolis un-final digne de la simpàtica fe^ta que sc celebrava, proposà
que se soüícltés del Oovern l'Indult
del periodista Escanm pres a la pre-K»
de Bilbao i condemnat per un delicte
de premsa per la llei de Jurídicclons.
Tots els oradors foren nwlt aplaudits.
Avui. en complline?it d'aquest acond
«n entrar els ministres en Consell, el
nostre company Herrero, acompanyat
per una nombrosa comissió de periodistes, ha demanat l'indult del senyor Escartin
Quan els perlodUtes feien aquesta
petició al general Alzputu. ha orribat el ministre de Foment, don Rolel
Gassít_ qui « ha unit als seus antics
companys. soUicítant tynbè l'indult.
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mentat cos, don Víctor Rodríguez.
Oefensara l ociuiai cl senyor Sotv Rcguera,
LA GUARDIA CIVIL
Demà es pubUcatà proposta d'ascensos de l'Uotitut j e la Guàrdia. Civil.
£ n U dita proposta ascendeixen a
l empleu immediat, un tínent coronel,
un comandant. Jvs capitans, un t l
nent. tres alferes 1 set sots-aficlals. 1
ingressen dos tinents de l'Exercit,
VISITES
Aquest mati han vialtat a l ministre
de la Guerra, al -• u despatx, l'agregat mfHtar de l'AmbalJaada de Franva M . Cavaller i el c o i w e l ObregOn.
LES ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES
Vistes les reclamacions formulades
per alguns interessats, el ministre de
la GoTCrnaclO ha publicat una Reial
ordre disposant que e'amplU, fins que
aquelles siguin resoltes, sobte interpretació 1 aplicació del Reglament de
6 de març de 1919. ei termini concedit
perquè es puguin seguir venent les
especialitats fannacèutiquís en la fornia que es venia íent abans de l'esmentada data.

LES DESPESES DE LES PRESONS
iLa r·Oaceta» d'evul publica una
Reial ordre dictant inetrucclous per
al IBurament de quantitats per a «att. fer les despeses de les presons
principals l de partit, per concepte de
joaterial. iper a la deguda justificació COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
,p«r a emprar les esmentades quanDes·potx oficial de Guerra:
titats.
-I.'Aü Comissari d'Eipanya al Marroc participa 5 aquest ministeri ço
DE VALENCIÀ
que segueix:
VaL-ncla. 2 (l'SO tarda).
A la zona oriental, sense novetat.
Acaba de celtfcrar se al Centre Ca.^,la zona occidental, en reforçar
talà un gran àpat » honor del seu la línia d'Lat-Lau. les forces que 14,1president En Francesc Barado.
tíren foren hostUitzades, lw.ver.1 aconSe U ha ofert tina placa d'argent, seguit l'objecliu de deixar a Terines
amb llegenda aHu^lva.
un labor de regúlars de Ceuta, i a
La junta, mitjançant son vice-presl- Talambot i Mome-Adgos un altre ladent, X'Eduard Altamira, i el sacre- bor de regulare de Tetuàn.
tar.. Miquel Balcells, irarnet una lorLes noatrej beixes han estat un
ta abreçada a tots els catalans. — C. mort
i onza ferits IJeus. de les forces
xndlg«ne«. d« barca, mehalla i reguEL CONSELL DE MINISTRES
-Madrid. 2, lO'SO nit lats.
El ..•omaodant general ^e Ceuta paí A irfci quarts de deu ha «bandonat
el Consell el ministre d'Estat, dient ticipa que antt passada soni cap u
que havia d assistir a un àpat diplo- •Madrid repatnado. la companyia expedíctobarla d'automObili de la primàtic.
comandància
d'intendència,
Ha acabat la r«uni6 de mimttret a mera
composta de cinc oflctak l 64 de
les «10.
Tot» els m i n l a t m ban coincidit en tropa-•
ofitmar que ia major part del temps
LA FESTA DEL BOMBER
l'havien invertit en l'estudi del proAmb
nombrós públic i la presència
jecte ferroviari, que ha quedat apro- dels Reis
don íutoa* . donya Victòvat.
ria. Ja otíantessa doriya Isabel i l'alHa anunciat el senyor 0<is«ei que j calda de Madrid, se celebrà ahir a
divendres sotmetria a ia firma del Rel i rEstadlum Metropolità, la Festa dal
el Decret per a autoritzar la seva lec- I Bomber.
tura a les COIIK, ,1 que dimarts el lle- . 'Primerament se celebrà un partit
girà al Senat.
de futbol, yitre el Reclng 1 una selecContestant altres preguntes dels pe- ció del Grup B, vencent.e's del Rariodistes, ha d't el senyor Gasset que ! cing
per dos a un.
el Govern ««teva disposat a romandre i Després
la Banda Municipal intertot l'istlu amb les Corts obertes per pretà admirablement
dlverse- compoi» tractar els problemes de palpltant Blcioo».
actualitat.
Finalment, el cos de bombers efecLa nota oficiosa diu el següent:
tuà un simulacre «l'incendi d'una ca-El Coneell segui tractant de les sa resultant molt lluïda.
tasques parlamentaries, l acordà la
el cos de bombers com la Ban •
sev'a actuació «n relació a les dites daTant
Municipal, foren ovacionats.
tasques.
NOTA BUR8ATIL
Es feu un detallat estudi del projecte ferroviari, el qual quedà aproDes d'avui flns al 30 de seiembre
vat
propvinent se celebren les sessions
Esdespatxè l'expedient de les obres de Borsa al mati
d ampliació del pis tercer del Mini*Els cabals públics fstan irregulars,
ten de Finances.'
bisant la partida de 1 Interior 20 cèntims, en tancar a 70 40. descomptant
ELS BANCS i LLURS EMPLEATS
el cupó trimestral
Els directora d^s Banc; es neunlren
De les accions bancàries, les del
a les onze del mati amb el personal, Banc d'Espanva cedeixen cinc punts,
per a estudiar tes noves bases de les a 580.
associacions de banca.
Les Ihures l eia dòlars estan íarras,
A la una suspengueren la reuniO. pujant 73 i , 81 cèntims, respectiva
reprenent-la u darrera hora de la ment. en quedar a 3SrV) l 7 045. £16
tarda.
francs queden a 4V70, en baixa de 3u
ELS SERVEIS DEL COS OE CARRA- cèntim*.
BINERS
EL PERSONAL DE L'EMPRESA D'AUSegons dades facilitades al minisTOMNIBUS.
teri de Finances, les forces del Cos
Al teatre de la Casa del Poble se
de Carrabiners, durant el primer tri- celebrà la darrera matinada la Junta
mestre de l'any actual, han efectuat general de la societat «Unió de conduc
2.2W «ervels, detenint-se 786 reus. I tors-, de Madrid, en la qu^i el presiincautant-se de 498 caps de bestiar dent. Josep M Alvarez. dona ooi^te
ma)or 1 5.721 de petit, Kl 225 quilos de de la seva actitud amb relació a la
tabac: 62.574 litres d'alcohol?; 58 633 vàga del personal de l'empresa d'au"ÍUUOS de diversos gèneres: 10 em- tomnlbus i de la gestió realitzada en
barcacicinè. 13 carruatges i 48 aparells el recent conflicte entre la ^ita eTnpreper a la producció clandestina d'al- se 1 la contracta de Corteus.
cohol»
Per aclamació foren aprovades les
VISTA D'UNA CAUSA
següents conclusions:
Primera. — Haver vist amb beneD aquí a-uns quants dies celebrarà
la Sala de Justícia del Suprem da plàcit les millores obUngude: 1 lu
Guerra ia vista en audiència publica Sermesa amb què la Directiu les sosd'una causa Instruïda amb motiu dé té i defens».
la venda de diversos borracons perSegona. — Que si la societat - d *
tanyents al Cos d Intendència, en lu Veiocixat' aconsegueix de l'empresa
qual apareix com a pressumpte culpa- altres millores. -La Uxtió» na ha Je
ble el comissail de primera de l'es- posar-vlu obstacle.

ZiA V E U )

Tercera. — Sl per raó 0 causa d«
1 actual estat de coses la Societat' General d'AutómnibuS de Madrid es veu
obligada a cessar trti la indústria, la
Unlo General d« Conductor» de Carruatges 1 similars de Madrid", declina tota responsahllitiU.
1 quarta. — Que de cap manera
procedeix retirar el pensonal que actualment presta el servei d'autómnlbus, ja que aquest personal, que
constitutelx la majoria dels obrers
de l'tmpresa, esta totalment d'acord
amb les bases pactades actualment
EL PACTE AMB EL RAISUNI

Madrid. 3. 12'30 matinada
•La Correspondència de Espafla»
publica els següents telegrames:
«Tetuan. 1 de juliol, a les 18"ao. —
Adt Comissari a Director de «La Correspondència de Espafia».
Text que publica de l'anomenat
•Pacte aínb el Ralsum. is Inexacte,
lamentant que hagin sorprès la seva
bona fe, fimt-lo passar com autèntic;
1 essent inexacte el test. la seva crítica haurà d'ésser, com coimpendrà,
tan errònia com Injusta,
Donada la nostra bona amistat 1
com a home d'bonor que és, 11 agrairé que faci constar en el seu diari
aquest telegrama. — Silvela».
\ . Comissari Espanya. - - Teluan.
— Honrat amb el seu radlograma,
quo publica aquesta nit »La Correspondència de Espadà», Invoco també
la nostra bona amistat i el seu alt
Sentiment de l'honor perquè recone
gul com és cert que extracte del con
veni publicat en cl periòdic el 27 de
juny és fldeíl reflexe del projecte tramès per vostè al Govern en abril l
que fou objecte de deliberació d'aquest del 10 al 25 de maig, Adelitat
que concerneix al nombre d'articles,
que són 27. al contingut essencial de
cada un. i aol» alterat per (ïiscred ó amb què «» féu l'extracte, ometent detalls d indubtable gravetat,
per no alarmar l'opinió, com el referent a l'ú» d'armes en l'article 17.
•No he assegurat, per no estar-ne cert,
que el pacte estiguí aprovat en Iguals
termes pel Govern, però em ratlflco que el contingut del publicat per
•iLa Correspondència de Espafia» el
dia 27 ès Informació exacta del projecte de conveni proposat per l'Alt
Comissari.

es reuní dissabt», a les deu de la nit
la Reial Societat Econòmica Matrltense en juiíla solemne per a commemorar el segoti centenari del na!xement del luadador de l'esmentada
institució comte de Campomanes.
En la taula presidencial prengué
seient el ministre del Treball, y en
un escon, entre el públic, IWWMw l l
Madrid.
LA VAGA O-AUTOMNIBUS

Aquest roall s'han reunit el vaguistes de la Societat generai d'Autòmnihus en el domicili da la sacietat de xofers «La Velocitat» per a
passar llista.
Després es remeté a cada obrer
parat un socors de 50 pessetes.
La Societat «La Velocitat, ha publicat un manifest en él qtíal dona
compte de l'estat actual del conflicte
i de la carta dirigida a aquella entitat per l a comissió executiva de la
Unó General de Treballadors 1 un requeriment a tots els obrers madrilenys
perquè no utilitzin ela cotxes de ia
Societat General d'Antòninlbu»,
Demà. a dos quarts d'onze de la nit.
se celebrarà un míting organitzat per
•La Velocitat*, en ei qual pendran
part alguns vaguistes, l'advocat de
la Societat don Pere Rico i els companys Tritó Gómez l Manuel Cordero, diputat a Corts per Madrid.
EXAMEN

A l'Acadèmia Militar d'enginyers
de Guadalajara ha fet ela exàmens
d'Ingrés l'infant Lluís Alfonso, fill de
don Ferran i da la infanta Maria
Teresa.
AMPLIACIÓ DEL CONSELL

Després d'estudiada la proposició
que havia de presentar-se al Paria-,
mant, aquesta n i t el senyor Garcia
Prieto ha fet remesa del seu text al
president del Congrés, don MeXquiad«s Alvarez, i demà serà signada per
set diputats d* la majoria, figurant
com a primer firmant el senyor Alvarez \ aldés.

Va precedida d'un preàmbul en ei
qual es recorda la posició en què es
col·locaren les forces lliberals quant
a les proposicions d'acusació, i pei
tant consideren que no (poden variar
de criteri, sl bé reconeixent que existeix un ambient en l'opinió pública
més exaltant, al qual no satisfà avui
Faré públic aquest telegram* per lu proposta que aleshores féu la conrequerir-ho així la tradicional serio- centració lliberal, en les seves propagandes.
sitat d'aquest periòdic.
Li desitja, confiat en la seva Intel·liA mé», tenint en compte qu<? llagència 1 patriotisme, el» majors èxits vor* l'expedient Picaso es feu a ba• n la seva dVflcil missió. Salut. — Jo- se d"una rèsponsabillral lextlusfvasep Senan, director de d-a Corres- menr «illltar, consideren indispenpondència de Espafla*sable varcar el relatiu a l'actuació
dels governs, amb l'extensió que de
SOBRS EMBARGAMENTS
termini el Parlament. «9 temps 1 els
fPer Reial oMte que ha publicat la governs uls quals ba de pertànyer la
•Gacetaj,
mana als gutvernadors responsabilitat.
civils de- Ics províncies que facin d'inPer vinut d'oquesia proposició, as
tertnediaris entre t'.s agents executius nomena
una comissió de 21 diputats,
deis Ajuntaments ^-ue d ^ r e l í n em- que en un
de 20 dies ha de '
bargamen.s sobre béns immobles j realitzar tottermini
l'estudi, lenlnt àmplies
per tant expedeixin manaments, i els facultats d'investigació
en tot* senregistradors de la propieUt de fora tits.
del seu terme municipal, si bé de la
En el Cosell s'ha abordat el proniateixa pWinciíi. i que quan es tract i d'oficines de Ulfeient província tra- blema dei Marroc,
metin tgualment i en la mateixa forSón tan bones les i-n-presslons, que
nia els dits documents al governador extraoficialment se sap que tes proü aquesta.
posicions d'Abd-el Krim per a la pimissió són: cessió de la platja d'Aydir
1 Cap Qullates. tornant a Espanya
CONCURS AJORNAT
el material de guerra; ai'torityaLa tGaceia- publica on Reial decret tol
al Oovern espanyol per u fonidisposant que l atte del concurs de cló
fleacar Athucemes; nomenarm'ni de
íubminlstre de locoraotoTíe 1 cable cald
de la zona Oriental o favor
de trabUU amb destiuaciú a l electrlHRrirn. d'a.'oid amb el MagcackJ dei ferrocarril ttanspirenenc de d'Abd-el
l fixació d'una qii%ntltat per
Ripoll a Alx Les Therme-, que havia zhem.
de u n i r llov el dia 2 de l'aotual, se u la reconstrucció d'alguns edifirU
Aquestes proposicions no e» faran
celebrarà el dia 12. a les dotze del
públiques fins que l'Alt Comissari ho
mati.
determini concretament sl el Govern
espanyol accepta u no les propostes
ELS CARTERS
Avui han estat molts els veins de d'Abd-el-Krim.
Madrid que "han vist sorpresos emb
CARRERES OE CAVALLS
la notícia que' des d« demà els
Amb
gran animació i una enorcarter" en distribuir lü conespondè'.cia, deixaran de servir ia en el pisos, me concurrència, se celebrà ahir t'úttima sessió dt carteres de cavalls d .
deixant-la a 2eí porteries,
I ultima reunió de (primavera.
UNA BANDERA
Hi assistiren la Àeina Victoria, la
Per asslsiir a Tacte de la remesa iRHmta Isabel 1 la duquessa de Talad'una bandtra dedicada a les forces vera,
El resiütai fou el següent:
de la guardià civil que es troben de
piímeia. — Premi Prlncipessa. Miguarnició a Burgcj ha sortit per a
1 esmentada duiat rinfant don Fer- Utai. Volies, handicap. 1,000 pessítes'
ran que porta la representació d^l ui primer. 150 al segon I 100 al lerCeï Per a cavalls militars de quatre ',
Rei
a n y per amunt que no hagin gua-'
SEGON CENTENARI
nyat premi t n l i reunió.
Arribaren: primer. -La Coupé-, de
DE OAMPOMANE3
Al sak> de sessions de l'Ajuntament 1 Estela d Equitació. 1 sagon. .Boi

è

ÍPàg. 4. — Ctoarts, ? 6 r jnKbf àt 1923.
ItVil·. de la mateixa Escoia. Les
acostes es jugaren a 13 pessftes i i t
«U guanyador, río havent-hi coUocai,
L'oftctal Kirpatrich sofrí un accident
Segona. — Premi Sandover a KéLamar. 2.000 pessetes al primer i
meiut de l'excedent de !a reclamació ol segon. Per a tota classe de oaVolls de tres anys per amunt.
Arribaren: iprimer, •Royal-Ceast».
de J. Lleux; segon, «Gioestas», del
marquès de Trlano; i tercer. «Jonchery». de J Lleux.
Apostes, 12 pessetes guanyador, i
6 i 5'50 pessetes els col-looats.
Tercera. — Premi Anlivail. 10,000
fiessetes de prenris: 8.000 al primer.
1.500 ul se^on i 500 al tercer. Per a
poltres i polironques fle dos auys.
Entrà primer a la ineia •Goand
WIIW, de la Comissió Central de la
Remunta d'ariillerta; segon, •Coco,
d'Eti Francesc Cadcnas: 1 tercer. «Bncetalu», de4 marques de Trlano.
Apostes, !>í'!>0 per «1 guanyador 1
13 i 9 í)er al» col-locats.
Ouert — Premí La Rltti. Dues mil
ipe««etes al pruner. '200 al segon l 100
ai ur.'.-r per a eguet de clos anys
eh endavan'. que 110 hagin guanyat
en la reunió llevat les que assistireu
ja la carreru mu-ionttl i que estiguíti
a l^panya ilc» üel mes de febrer de
Vaài isea'.
Primer: •Damy·. del cooile, de la
Cuitera: segon: ·fiaiidc>lin>. de dou
Joeep Cache. i tercer; Sentiver-, de
la marqueta viduti de Vlurturell.
Apostes 6'1U per la quadra guanya«iora i l-i'31 1 ll'SO pels ooUocats.
Clrúpiè. — Premi Granada. — Han(Lca(p, 2.300 ipessetee: 2.000 ui primer.
ÜÚO al segon i 100 al terver, per a cayaUls i e^úes de ires anys.
.(Primer: «Caniiooso·. del marquès
d'Ui^uijo; ,s«goii: •CuUlermkta·. del
muleix, i tercer. «Dejedlda*, del comte de la Cianera.
Le» apostes es nagaren a 18 per les
quadres guanyaaores i 17T3 í 8'50 efcs
coUooats.
LÍX desfilada i-esultA Uuidíssima.
A la primera carrera fon llençat
del seu seient el jove oficial de l'Eseolo d'eijiíítnció Gutllem Kirpairich i .
OHJonelI, íUl del coronel del mateix
cogiu : caient del seu cavall l perdent el coneixement per et*òte dei
cop.
A lo infermeria 11 íoren prastaUs els
prHrters auxilis.
Ahu
— Sqgons Inforute? rebuts
tBUtitanieni d Ahnoravid 1 aocldeht
eeu propi cotxe fos portat « la casa
oti el senyor Kirpatnob haDita amb
els seus pares . la OluMt Linlul.
DETALLS O UN ACCIDENT AUTOMO.
BILISTA

Alicant. — Segons iriformes rebuts
-úlimktanent d'Almurabid l'accident
;d°eTitDmòbïl d<rl qual se n'tm donat
compte paisà de la seguem manera:
L'automòbil anava u tota marxa
Tomaven de la cursa de braus cele.braúa a Alacaut.
El* %'laitgers intentaven arribar a
MúiMa a les pranereé bores de la rrit
1 ataquesi ü podareu lauuimóbU a.
tota') velocitat.
La íateucióietfa íranquejar el pel i l l que.<vfesia,'l'io9f>uls imposat par.
la-velocitat.
Quan ambarea^e l'eiMnruaament del
Qmal de Madronee esprecópltà •.-l adc calent a vol de campana ad I00&.
d'un cüia- qiiedant dtsaruvo.t.
i'.t -••ijn'iti OL«rregué a dos quarts de
v<i.i .de la tarda.
. A3s crif; de les víctimes acudiren
diversos camperols que portaren n<v
ticle* al poble d'Amorivid d'on seguidament . nviaren sooorsoe.
.Hl anaven diversos meiges portant
aoenlk-asmeDts.
disposà el salvament essent precís reatiizar la natura del pis de
lautomòbR. que quedà boca en l'aire
extraient-se" per les obertures els ferK.--, que estaven premsats.
l\qae$ts són Martínez La Roda. Lhus
Bravo N'illasante y Maria Ribera
Amorós.
Foien traslladats en automòbil •
Ainiorand, on foren curats.
ScCMixeti : ., ifcmient, uns 1 altnes, Importants íeride*. tol» amb
commoció cerebral.
El xòfer, .Salvador López Garcia,
té trencada la cama dreta 1 cómmopió.
Resulti mort Ricard Martínez MarUnezl) d'e '!> anys, comerciant de
Sandoma, pare de I^a Roda, q-ue resultà ferit.
El succés ha produït gran Impressió' al poble d Almoravld.
NOTES DE SEVILLA

Sevilla. — La guàrdia civil va sorpendre una colla d* gitanos que es
dedicaven al robatori de cavalleries.
Els feren nombrosos dispars però
tís lladres aconseguiren fugir abantma mula, una euga i dos aséf.
iTou J l'tinguda una vella gitana
anomenada Dolors Contreras
U» guàrdia cftll va detenir a Ca-

miil Moreno qui per venjar-«e del ramader Pau Romeru, per haver estat
acomiadat del IBL>. calà foc als senv
brats.
Les pèrdues és calcufen en 1.500
pesseta.
— Prop de Tablada aterrtssà violentament per un fals viratge, -un
aparell Breguet, pertanyent a l'Escola d'aviació.
L aparell resultà destroçat.
,, Els aviadors, iUesos.
— Als molls de petita velocitat, de
l'estació de Sant Bernat, aparegué
avui mort un home anomenat Jurat
GÉltfk
El Jutjat practica diligències.

vol aprovar el projecte demanant aulorilzació a US Corts per a concertar
tractats «je cotherv. i també ès pwcis
aprovar el projecte d'OKlenació ferroviària.
Elproj^cte aprovat aquesta tarda
pel Consell de mlnKtres s'ha redactat sc*re la base de suprimir l'auxili a le» companyies, que. com se
sap. importen 1*8 milions anyals.
El mlniàtre dè Forbént proposa tres
fórmules, les quels sotmetrà al Parlament, però no vol aVancar-ne cap
iperquè podria produir alguna oscil·lació a Boren. •
INFORME D'EN PORTELA

En «i Consell iW- mixUsues s'ha llePARTIT DE FUTBOL
git l'informe previ enviat pel goverCítdiz. — En el camp de l'Espanyol nador civil de Barcelona, anunciant
es celebrà el partit de futbol entre que n'envlara un altie de m é s exl'equip Deponiu Nacional de Ma- tens.
Les noticies que tramet el senyor
drid i el propietari del camp.
Va vèncer i'uitim dels esmentats •Portela Son satisfactòries, tenint l'esperança que es pugui reduir el terro
per dos gols contra zero.
Ambdós equips foren molt aplau- risme.
Afirma el eéayor Portela que ha trodits, essem presenciat i encontre per
uua gernació que observa correcte 1 bat una assistència concreta en tots
els orgarrtsmes de la ciutat comtal. I
ordre.
que dins les lleis, emprant tots els
PROTESTA
recursos amb energia, podrà resoldre
Sanlúcar. — A mesura que van ar- al conflicte de Barceiona
ribarà els vaixells de pesca, ancoren
ARRIBADA
en. e* baix dei Poyo. per a no tornar a sortir a pescar, segons «cord
Gijón. — Ha arnoat el transatlàntic
de la societat de propietaris de dits •Alfonso XHl». procedent de lu Hçvaixells.
vatra, amb 112 peBSílgers
Aixú ès com a protesta per la prohibició de pescar mariscs, que constltueix el principal inígiís de la InD'AQUESTA
T A R D A
dústria pesquera.
Queden en atur forçós 3.OÜ0 ctorere.
Es busca una fórmula diarranjaDE PORTUGAL
ment.
Lisboa, 3. - Ha estat aixecada la
VAQA
incomunlcaeió al senyor Joan AlBilbao. — Els c/brers de la fàibrica oneida.
•AUTter&m. els quals fa quinze dies
La policia ha efectuat un registre al
dirigiren la aeva petició a 1 empresa domicili d'Angel Oaivia. havent troeo solUcitud d'un augment del 12 per bat nombroses armes 1 cartutxos.—
100 en els sous. donant un termini, Havas.
el qual acaba avui, tenen impressions
Lisboa, J. — Díuçn d'Oporio que el
optimistes.
cèlebre aviador Senyor Sacadura CaEa ctèu que accediran almenys en ] bra! ha donat allí una conferència
part, a la concessió de l'auglnieni.'
sobre el tema «tClrcuunavegució aèAihlr es /euniréu els vaguistes en la rea». — Havas.
ebarica de Biscaia d'Alts Forns, i
Lisboa, 3. — Ha estat autoritzada
acordareu nu posai-se en contacte la importació de deu m:l ion«s de
amb la gerència, mt-ntre aqueeta no blat estranger—Havas.
bo soUi&ti i exigeixin en tot cas l'aLA SITUACIÓ A BARCELONA
bonaniem dels jornada transcorreguts
mentre bagi dttrat ratur.
Muurid. 3. 2 tarda
Cl duc d'Almodóvar del Valle ha
Els minaires de Gallarta han acordat deeiarar-se en vaga eri la data manifestai avui que a Baueiona augqu» bo deterBiiniu els directors del menta la circulació dé carros
Sindical inlii«r de Un:...... i en cas de
La policia iha continua els escorçonegativa, no tornar al treball si no 1 laments J registres. révolMnt moltes
se'ls abonen els jurmtls que perden. armes,
ATROPELL

Santander. — A la sortida Au Fuente-Arce. en una corba moflt pronunciada, un automòbil de la matrícula
de Bilbao, que tomava de Torreiave
ga. atropella u dues K^-riumiotes anoiiKmudes Emília 1 JacUiVi Galva. de
6 19 ar»ys d'edat, reepecltv.uaeni.
En el mateix automòbil foren traslladades a Santander 1 Ingr^ssazen en
gravíssim tsiat a 1 Hos4>itai C'.Udc
DEL

FERROL

Ferrol. — La premsa ccal p.ibjua
una informació del seu cuiresponsal
a Madrid en la qual ela que e:i el
ministeri de Marina i l u ceiobrat una
leuntó per la Junta Superior de l'Ar
utada per a conèixer el projecte drl
oidiustre sobre la supressió de l'escila de terra tu la marina.
Eu la reunió no bi hagué unanlailtai i el ministre es proposa portar
l'assuiapte al pròxim Consell.
Entre els marins el projecte ba produït un profund disgust, puix posa
en Iguals condiciaus (is caps 1 oficials
de l'armada que treballen _ bord dels
vaixells i aquells altres que per necessitat o conveniència no voltn serveis de mar.
EN SANCHEz DE TOCA I EL GENERAL AGUILERA

SIGNATURA DE GOVERNACIÓ

El ministre òe la üovemació ha posat a la signatura els Següents decrets:
Aprovant el pressupost de 277 635
pessetes 1 el plec- de Londíclons per a
l'execució, üe les obres cumplemeniàjies de la Casa de Correus Ue Pamplona
jNomenam vucaU del Consell de vlg l l à n c ^ de la Caixa postal d'estalvis a don Pijen Pardo com a senad o r . ! don Sants Ària-; de Miranda. !
com a diputat
Concedint nonors de cap d adtul-1
nistració als caps de Telègrafs don ,
Miquel Romeo i dou-Josep Aspetu
Hurtado.
PRESA DE POSSESSIÓ

Aquest mati ba pies possessió del
càrrec el nou sots-secretan d'Estat,
senyor Espinosa de los Monleros.
D'ESTAT

•Han visitat avui el ministre d'Estat l'ambaixador. d'Itàlia I. don Amadeu Magalhaes Cutirio. representant
de Portugal.
CONTESTANT A «GAZIEL*

lEn Joaquim Montaner publica en
Madrid. 3. 2 matinada •El Sol», aquest matí. un article deAquesta nit slian tingut notícies de dicant un comentari a la qüestió susquè el senyor Sànohez d* Toca ha re- citada per •Gaziel· a »La Vanguarbut una uana del general Aguilera «Da», fobre la Catalunya devoradora
expressant-se en termes durs sobre d'bomes.
l'aictuaciu dei senyor sanebez de Toca
1N0 té raó. a judici d£n Montaner.
contra el Consell Suprem de Cuerm •Gaziel·, en els casos que cita, ni
1 Marina en el transcurs del debat j en presentar aquesta injustícia com
sobne la concessió del suplitatdri per • ix fel geaiUnament representatiu de
a processar el general Berenguer.
\ 1 esperit de Catalunya.
El senyor Sanoez de Toca. creient ] Prescindint de la quantitat de pasuna incorrecció aquest document. | sió política I social que hagi pogut
sembla que té ei propòsit de donar-me i n ^ l r . com accídeftt. en els casos
lectura demà al Senai.
d Eff Pijoan. Carner i ^Xenius-. hi
L'assumpte el coneix el Govern i el I b a que convenir en que Catalunya
preocupa profundament, per les deri- I no els ba destruït, ni els ba destrovaclons que pol tenir 1 perquè pot in- nat: en tot cas haurà demostrat un
volucrar ei plet de lea respoasaWli- 1 desviament, una indiferència poc reslats. tota vegada que cl Govern es ! pectuosa.
troba amb la dificultat de desbuiir en
A iots els països ban ocorregut caoqueats moments a l senyor Aguilem sos semblants.
de la presidència del Consell Suprem
LA aQACETAa
de Guerra i Alarma.
La «Gaceta* publica:
L A TASCA DE LES CORTS
syCstaL — Anunciant haver-se con-,
El Govern manté el criteri de tenir vingui entre els governs d'Espanya 1
obertes les Cons tot el temps que *;- Alemany» la pròrroga fins al 30 de
gui precís, doncs ei nüQttti d'Essax bete&bw pròxim, inrlnan. del *mo- j

dus vtvendi· establint el règim co- en aprovar-se aquestes bases cobrin
mencial
un sou superior al que psr a ella
De Finances. — Còpia de la Instàn- s'estipula els serà respectat,. sense
cia presentada per Gonzalo i Lavan- que per oaj^ causa la cosa pugui re'
dera, fabricants de mantega de vaca, baixar-lo-s'tu.
soUïcitant Importació temporal de
Ouarta. — Les guàrdies nocturnes
llauna en blanc.
quedaran a càrrec dels íerenos, i
D ltístriKció pública- — Conceedint les diürnes en els dfts festius les « audiència als representants interès- gelarà l'establiment, d'acord amb el
sais en els beneficis de la fundació personal dUniforme, fixant-se per
instal·lada en aquesta Cort per don nriCJos dies o dies sencers, segoíis
aquest prefereixi, però abonant per
Marian Borell i Folch.
guàrdia sencera cinc pessetes.
LES PRETENSIONS D'ABD-EL-KRIM
iCinqnena. — Bis serenòs dísfrutaDiu «EU Debaté.:
ran d'un dia de descans setmanal,
De font fidedigna sabem que Abd- suplint-los en el càrrec el* ordenanel-Krtm. desprès del descalaJsre que ces més moderns.
sofriren les seves forces el dia 5 del
• L PROCÉS BERENGUER
passat mes, demanà un armistici, i
la pau.
Madrid. 3, 415 tarda.
LI cap beniurriaguel ofereix lliuA dos quarts de deu del mati s'ha
rar el material de guerra que té al presentat, vestit d'uniforme, el geneseu poder, no posar resistència a que ral Berenguer, oi Consell Suprem de
s'ocupin el Morro, ei Cab Quilates i Guerra i Marina, prestant declaració
Aydir. tota la badia dAibucemas; per- davam del jutgvf instructor, general
met les lustaUaclons a les cabiles de Ayala, i el secretari relator. Àngel
les oficines de potioia indígena i d'in- Ruiz de la Puente.
tervenció civil, i renuncia els seus
La declaració ha acabat moments
somnis de proclamar la República abans de dos quarts de dotze, nenlehya.
gant-se el general Berenguer a fer
ADd-ei-Krim demana a canvi qu* maniife^tacions al; periodistes.
se'l nomeni caid del Rlíf. amb un
EL PROCÉS CAVALOANTI
sou qUe vingués a compensar-li dels
Abans u i les dotze, el general Caperjudicis que hagi sofen en les sevalcanti ha arribat al Consell Suve spropletats.
Fms aquí els nostres informes que prem de Guerra 1 Marina.
El jSfce insirui·ior de la.sumària
reputem segurs.
El Govern no ha fet encara cap pel comboi de Tiza; general Beilod.
declaració oficial, però les impreí- i el relator don Josep Cabezas, li hííri
sions quv hem-obtingut ahir després donat ieciura de l'ordre de processadel Consell. senrtAen confirmar les rffem. notificant-li que fins al dijoji»
noticies precedents
| no acaba el termini, per si volia dc
manar In rïvocacíó de i auto d'é MèDiu •£! Liberal*:
cessament
Per informes particulars que ens
mereixen gran cròdíi ens ha arribat
la noticia que. com a resultat de les
negociacions polítiques que Inicià
Dris Den Said. i que seguia ara el
Govern, s'ha sotmès Abd-el-Krim a C a n v i s f a c i l i t a t s p e r
la
Espanya en condicions que garantitS. A.
2aran la pau a la nostra zona del B a n c a M a r s à n s .
Marroc.
-Segons sembla, el cabdill-cap dels
PREMI DE L'OR
Deniumagwels tomarà a Espanya tot
(Preua de compra)
el material de guerra que s'apoderà
durant el passat desastre, penoetent- Alfons
riS'SO per cent
nos l'artiüatment i l'ocupació de la Isabel
132'0C a >
oadia d Albucemas. a la punta (TAy- Unces i mitges untes
HB'OO » >
dft i j e l Cab Quilates.
Quart d'unça
12ò'00 » »
128'00 > »
Ijied'unça
El Govern espanyol per , la seva part
124-00 .» »
tarà el nofnenafuent de caid de la Francs
6*65 » «
zona a - favor-d Abd-el-Krlm, o d un Dòlars
32'50 » •
moro de la seva famiha, per ell de- Lliures
signat, couipròmetent-se també a Inuiemmtzar-li del cost del que importen els danyí ocasionats a les seves
propietats
C a n v i s f a c i l i t a t s p e r fa
La noticia, nu obnant les bones C a s a S o l e r i T o r r a Q . * "
impressions que reflecteixen ei* miaíàlres sobre la qüestió del Marroc,
PREUS DE COMPRA
no ha estat confirmada oficialment.
Bttllelr Francesos, 41'60
CASAMENT DE D. JAUME 7
Anglesos, 32*05
»
Italians, 30'40
Un perio dic recull el rumor que
>
Belgues, 35'•»
>
el diu « de Juliol, diada de Sant
Suïssos. !22'ói»
Jaume, contraurà matrimoni D JauPortuguesos, 0'23
»
me ce Borbó amb una distingida daAlemanys, 001
>
ma francesa.
Austríacs, 0*01
>
EL PERSONAL DE BANCA I BORSA
Holandesos, 2'80
I
Russos. OO
'O
»
Ua quedat resolt el plet entre el
Grec», CO'O
»
Sindicat de Banca I Borsa 1 els banSuecs, 170
»
quers Ahir. despres d* laboriosa enNoiuecsj i'02
trevista, s'aprovaren les següents baDinamarca, l'IO
ses.>
Romania, 3*50
Primera—<jDeda reconegut-el Sin«
Turquia. 3*50
dicat Lhuie prolissiorEal d'empleSis
>
Estats-Unifs, 6'92
de Banca i Borea de Madrid.
»
Canadà, 6'*)
Segon.—tj'estabJeix l escala de sous
Argentins, ií'35
següent:
c
Uruguaià, 5'^5
«
Empleats de 14 anys, 60 pessetes;
Xilens, 0 oO
t
de 15. 76; de lO. 100; de 17. 150; de
Brasilers, 0*55
18, 176; de 19. 200; de 20, 285; de 21.
Bolivians, VT5
275; de 28, 300; de 23. 326; de 24 a 26.
Peruans, ,J4'00
»
330: <*? 28 a 27. 375; de 28 a 29. 400:
Paraguais'O'lO
>
de 30 a --'.l. 125; de 3B a 33. 450; de
Venezuela.Oü'oO
»
34 a 35, 476; de 36 en enaavam. 500
»
.pessetes.
»
aponesos, 2'HO
A aquests sous s augmentarà, per
Igerins, 40 60
raó d'antiguitat. 5 pessetes per cada
Eppte, 32*05
any de servei a !a Banca a partir
Filipines. 2" 7f
»
de l'edat de 2ü anys. sempre que portí tres de serveis fins a un màximum
de 590 pessetes mensuals.
pel
A partir del dia primer del corrent C a n v i s f a c i l i t a i »
mes, els empleats de nou logrès re- B a n c d e C a t a l u n y a
bran un sou inferior en dos graus al
que per la seva edat els corresponia.
Barcelona, 2 de juliol de 1923
Complets dos anys de treball passàDIVISES XECS NO COTITZADES
lan a cobrar el que els correspongui
OFICIALMENT
ii lenor de la seva edaL
Els sotsoaps de negociat rebran un Portugal
0'32 ptes. escut
sou mínim de 630 pessetes.
Argentina
2'48 » pes
Els caps de negociat de servei gua- Holanda
27B » florí
nyaran corn a mírum 680 pessetes.
Suècia
VSG5 -> corona
»
Els apoderats guanyaran 750 pesse- Noruega
i'125 »
tes.
Txecoeslovàquia 21'!5 -> 100 enes
A aquestes tres úHimes cafegories Polònia
COl -> 100 marc
100 ieis
no se Is reconeixen anys d'antiguitat. Romania
0*00
(Per al personal femení s estableix
BITLLETS
la següent escala: 14 anys. 00 pesseFrancs
41 "50
tes: 15. 75; 16, 100; 17. 125; 18 i 19,
Lires
30'10
150; 20. 175: 2a i 2£, 200: 23 i 24. 225;
Lliures esterlines 3200
26. 230.
Marcs
0'004
. Corones
O'OCB
Es fixen també els sous per als
botons, ordenances, serè nos, cobradors 1 ajudants de caixa.
Tercera. — Tots eis empleats que

Í

LA
resultant una d'éUes ««galabmda i
una altra amb un braç. baldat a cops.
Al carrer dels Enamorat», on en
pocs dies hi ha hagut dos atempta»
1 tres barallee. h hauran de canviar
Obaarvatort K a t e e r o l ó g l o d s U el nom.
Cnlvanitat de Barcelona. — Dia 2
de juliol de 1923.
—Sucre Sastre i Marqués, «apectflc
Hores d'observació: A les set. a lea contra els cucs, i purga als nens.
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar: — ALMEIfDROLIlïA B E L L E Z A
763'I. TSÍB. /SI'S.
Es la REINA de les CREMES. RejuTermòmetre sec 23H, 237. 22·.1.
veneix, embelleix i conserva el cutis.
Termòmetre humit:
20ro. 202.
Humitat (centèsimes de saturació). No conté presses. Inofensiva. Fi perfum. Venda en perfumeries.
7i."»W^l.
Direcció del vent: SSO. SSE. E.
L'automòbil 7065 va atrorpellar ahir
Velocitat del vent en metres per se- a la tarda al carrer d»1 Bailén. engon: 2. 2. 2.
rreuament amb el d'Ausies March, a
Estat del cel: Serè. Quasi serè.
Justma Villa Gibanel. de. 23 anyí.
Classe de núvols: C.St.. C.St.
oaisant-li nombroses contusions que
Temperatures extremes a Fombra: li van ésser curades al dispensari
mixlma,24'2: minima, 18'3; mínima prop rte la Ronda de Sant Pere.
del sol: 17 0.
AI de l'AlcaMia van curar a Ricard
Oscil·lació termomètrica: S'd.
Martínez Esteve, qui t«nia la clavícuTemperatura mitja: 2\ 2.
per haver-ló etroPrecipitació aquosa, des de les set la dr^'aunfrattiirada
carro al carrer de la Bodel matí del dia anterior a les set del pellat
quería.
dia de la data, O'fi mm.
Recorregut del vent en igual períoEl dia 4è Sant Pere s'efertuà a l'e?de: 70 km.
glésià nova de Santa Anna. la disObservacions particulars: Calitja.
trfttictó de premis a les criades de
El director. E. Aicobé .sf-rvei
i obreres que assisteixen a les
deu escoles que sosté rAssocdairió de
Ahir. a darrera hora. la policia
va presentar a IUI hotel del carrer Senyores de les ESCOIPS Dominicals.
Presidí l'aiiete. <>n representació del
dé Sem Pau i va interrogar on dels
hostes, qw. anava amb uniíorme de bisbe, el canongp doctor Gassia. qui
tenia • a M seva dreta les senyores
tinem d'artilleria.
presidenta i vice-presidenta do l'AsDefprés <H l'interrogatori i de íer- sociacio^
Alexandrina Escriohe
1! exhibir la documentació personal, i donya' donya
Franciscà Cunill. vidua de
se'l we emportar detingut.
Mület, i a la seva esquerra, el eenyor
Es tracta d'un subjert? que usava Luengo i éj doctor Alóe I de Dou. dijndegndement l'uniforme, sense ésser rector i visitador general de l'Assomilitar.
ciació. També hi assistiren eU direc• SemMa tpie un oficial — autèntic -- tors de les diverses escoles i les sed'Estat Major va trobar l expressat nyores del Conseil i senyoretes insindividu en un establiment públic i truotores.
va- concebre sospites que va comuniUna aïnmna féu el discurs de salucar a la policia.
«s cantaren l'Himne <je le* EsL'indivldii aquell havia aconseguit tació;
i un cant a te Mare de Déu, per
íenir a les seves ordres un soldat, coles
totes les joves, i es distribuïren els
també autèntic, al qual havia enga- premis
nyat amb l'esperança d'unes propi- llibres. consistents en peces de roba i
nes.
El senyor Luengo dirigí a les senyores i alumnes írases de felicitació, i el
doctor Gaesia enalU robra cultural i
V a n o s C a r d ú s Ssrtaaf^ moralitzadora
que porten a cap aquestes Escoles Deminicels.
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lla cada un 1 es van ese·jmeTe fu- mòbú. ftaent fl preu <lel tiqan • C prs·etrí..
>- a é i dtftlls dirign-ee M fat* M diriosamenf
rector dit Pom'll. N'Antoni Guxú, ctrrer
I es van posar, en etecte. d'acord,
Milan», 4. unprempt*. d'm» a docs dc la
però va ésser respaete de la conve- Urda.
niència d'anar al díspen&ari de Santa

Exposició

N O U S
E N

R E T O X . S
C A T A L À .

<Estm-a i Roév Sans, 41, Joieria

I n t e r n a c i o n a l Argentina.

Sant. Pau, 96. Confiteria de Çant
Pau,
Templaris. L -Al número 1. Vins
Demà. a les sis de la tarda, tindrà ! superiors. Canhons extra, eparliment
•
lloc a les oflcirws de TExposició de a domirüi·.
Baivelona un» reunió a la qual si'm
convocats els senyor* expositors
de l'Exposició InJernacional del Moneromanem -» («9 fntltal* I al»
ble I Decoració d'Interiors.
pnrtlcuiari uue tenen a o» tram*tre ns Ariictet a notes «upUcadei.
En aquest acte es donarà compte
la neeetuim abiotuta uente la
«tels acords adoptats darrerament pels
qual no em éj noulbU ier-n»
organismes directius de l'esmentat
meni elt {.rtginaU amb m i»certamen monogràfic amb referència
§9U 0 toia firma : 1 1 c M
a la seva celebració.

del Moble

V.r«4, SarampUn.
EjcírlitiM. Tiha.
EjiupeU. Influ^nxa.

BOISSON BLANCHE
' GARCIA GUZMAN

«uniiimiiuuiLtmiiiiiiiuiiiiinuiiiiiiiiiimuiiiiiirmnmiíumiiiMiniiiniiuiiiimniiiuu

S u b s c r i p c i ó

Bisbat

da

5 0 . 0 0 0

— Ahir va sortir cap a Pari» la represtotació catalana al Congrés Eocaristic naonnal
franc*», que s* celebrarà en aquella capital.
— Di&safrie vinent comeatarA al Santuari
de la Gleva, i sola la direcció del ienaiia
T- Bartomeu Arbonà, una Tanda d'exercicis
espirituals dedicats als sacerdotí— PracticaBl la vlsiu reeular a les Cases
de l'Ordre Camiliana ba arribat a Vich el
P. Francesc vido, superior general de l'Ordre dc Sani Francesc de Seli»,
L'acompanya l'es-provincial T. Àngel Ferroni.

Obituari
FUNERALS
" En IÒOJI Miré 1 Hurlró Mòri «il dm
18 de uoy. Demé, a dos quarts d'on
ze. a Pompeia.
En Joan PUinas i C'iyàs, vidu de
Va Ràaa M'otíits Mori el 27 df Juny.
Dijous, a les deu, a la parròquia d'Sent Feliu de Llobregat.
En Josep Maria R*bot i OupuJl. Mori el (fia 27 de Juny. Detmà, a les deu,
als Àngels.
Na Cftrmr Ottq» > Güell 4 ' Ribas.
Mori el dia 25 de juny. Demà. a dos
quarts d'onze, a Betlem.
'BiiAald MOTfXI. I T^nas. Morí el dia
19 de j u m , Dema. a dos quàns d'onM, a la parròquia de CampdM·àmol
Bn Rameni. Maòilfa i Gtàert. Mori
el dia 25 de juny. Demà. dgous," a la
Basrlica dé Nostrà Senyora de Mont.
serrat, narròqui.i de Torredembarra,
efigliesla'del « g r à t Cor del Tíbidalbo
i. altar del S. f-, de la Concepció.

-Estiuejants, Tabacs
per a les vacances és un aparell fotogràfic de la casa CUYAS, Portal Poden proveir-se de CAPSES D H V
de l'Angel. 11.
VANS. recentment arribades de Cuba.
de les més acreditades marques, a U
La Secció Barcelona del Sindicat RAMBLA DE LES FLORS. 16. Telède Metges de Catalunya, es dirigeix fon 3023 A.
a tots els metges associats que pos.
eeeixin automòbil, dedicat exclusivaL» Caixa d'E^tàlvis de Barcelona
ment s rexereici de la prolessfó. pre- ha ingressat B7S.639 pessetes procegant-los l'aseistència a ia reunió que. donts de 4..S<€ imposícioiis. éssent 2)1
tindrà lloc a l'estatge social (Santa el nombre de nous imporents.
Anna. 38 primer), el prepvinent diS h à n satisfet per 2.489 reintegres
jous, dia'5 de juliol, a les deu de la 820.886 30 pessetes, i per a la comANIVERSARIS
vetlla per acordar els mitjans d'ob- pra da valors per compte de qua re
En
Josep
Ponl
i OumA Mori el d'a
lenir una tarrfe. unice i rebaixada imponents. 5.106'40 pessetes.
Total 4 de johol de 1922 Demà. a dos quarts
co*>e impostos i coniribnció.
2.493 reintegres i tó.992'70 pessetes. d'orrae. a l'esglesia de Sant Antoni
Aíiaí. de Vilanova I Geltrú. •
7aÍTPIlM
PORCELLANA
PARTICIPACIONS OC DEFUNCIÓ
ïdllClICò J. Llorens. Rbla. Plors. 30.
- R e b a i x e s veritat
\/3 Tetèta f · u i • L'uah. oUbta d'Bn
Només del 1 al 15 d'aquest mes. en
CtftchH. Enwrrada
lots d'olles, casseroles. pols, etc,. etc.. BanavertTiw
a··jif'ït mati.
- Aparells
f o t o g r à f i c s en aJumim extra.
Fa Joan. Feteu [.n.portf i pon/purns
NAVERES I GELADORES
garantítza-s i econòmics, els trobaEnterrat aquesta tarda,
reu a Ja casa CUYAS Portal de l'An- Llorens Germans. Rambla Flors,'SO.
Bn Jafome Fonx i Farré. Enterrat
gel. Ü.
El governador ha imposat una m i l - aquèsta l a r d l a A'IeSla
Va Antònia Marrh i FMartfeH, >
En virtut de ]% renovació de càrrecs ta de .W pessetes a l'empresan d'un d'En Lawed dt Peràij í. AnUrrell. En
cafè
concert
del
Paral·lel,
per
donarde la Junta de Protecció a la Infànterrada aquest mati al Cernentirl Veíl
cia, la sbva Comissió Permanent iha hi Fspectaoles indecents, ima de 250
ll·lm. srnyor Isidre Cd&riígs i Sa;.-->'
.
-•a
una
arttsta
pel
mateix
quedat constituïda pels senyors seirdfaca d'aqriesia CoJedrai
güents: don Francesc D'A. Bartrina. motiu, i una de 500 pessetes a un gnsttó.
aqueeia'tarda, a! Cementin
vice-preeldent; doctor don Manuel Ar- casino industrial per haver-hi sor- Enterrat
mengol, tresorer; don Ramon Albó. près la policia una partida de «bac- VeM.
.V« F·.·'·.·'··' Pi ' Martí, vídua, en prisecretari: don Santiago dc Riba. vio»- carrà».
m.eres noces de K'Augwit Sardà í Cor
eecretari; vocals, els aenyors don Joiv.n segones d fr· Frli'i VaJ-en^Uinn
sep Borrell i Sol. don Josep Monegal,
Sucre Sastre i Marquès, espeoidoctor don Joan Viurà Carreras, mos- tic contra els cucs i purga els nens. 1 VUÍatón Enterrada aquesta tarda
al Cemenuri Nou,
sèn Josep Pedragosa. don Albert. Basfardas. don Nfiquel Barelta i don
Va Elvira Gasset i Ànsell, vídua. d'En
Es va presentar a! dispensari de
Rafel Clavwla.
BJuMlitl Bofill i Martorell.
Santa Madron*. Domènec Nebot, de
Na Feltria Sabadell i DinffO, nidu
anys. barreter. perquè U curessm una
d'En Vicem Garreta. Per voíuntat dp
ferida que tenia a l'esquena.
Va dir que l'havi» eeoomès al Pa- la difunta no e.1íia avisat lihora dc
C r l U i M s J . L · l o r e a t . R. F l t n , * ! raljpl.
amb un ganivet un tal Llo- reriterrament.
renç Boira, que se'n va anar a es• J O I E S VÍLANOVA U n i ó . 6 campar la. ídem, però por. despréa
va fsser detingut i conduií a la deLa Federació de Cooperative* de legació.
E l s Fornells de Joventut
Cases 'barates de. Catalunya i Balears,
celebrarà Junta general extraordinà- - A nn pis del Portal de Sianta Maria en el local social (Canuda. 13. dron a. un matrimoni va disputar per
Han ingreuat a la Caixa de FEDSÍOOS du.
primer), el vinent dijous, a les sis si ell retirava massa tard. L'home va rant
la darrera íetmana. per a la constracció
voler imposar la seva autorUal. pe- d'on Pavelló de Nens a l'Hospital de Sant
de la tarda.
rò la dona, per a dentostrar el cas Pau i de la Santa Creu. les «eguenH quanque en feia. va agalar la m à de mor- titats :
Per particulars i Pomell .Flors d'Ametter i va matxacar el cap del conjux ller»,
tjjn pessetes ; Pomell «Víoleles», Sç'óo ;
- P e r a c i n e s de f a m í l i a amb
entusiasme, com si fes allioli a Pomell «Angèlic de la Verge Niaa», 16; Pomell
«Flors
de Taronger», 100; Pomell «Vera
la
vora
del
Besòs.
no hi ha com la casa OUYAS, Porel Cim», MO.
ta» de l'Angel. 11.
El pobre mèrit, amb les mans al
Finí ara el total ingreííat fs de pessetes
cap. va baver tTanar al dispensari del WJS'ÒO,
La Uista de donants seri detallada ca els
carrer de Barbarà.
— Vins marca. CJariana
Suplements d'·Am/ora·. que publicarà el paXampanys. Licors. Rbla. Catalunya. 95
tronatge.
A un caifè del PanaHel, un dels
TUB dones que viuen a una maiei- mossos de la case i un client van
El PomeU de Joventut «Noílra Dona de
x» casa del carrer dels Enamorats disputar sobre quant pujava una. la Mercè» celebtari una excursió el dia só
d'ago^
a Mant-rfrrrat, anant pef Esporravan tenir aúestlons fortes i van can- cohsumadó i, per veure si es poaa- guera 1 v^aitast
le*' cove» de saUtxc-
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Lliure d'impostos vigents, i garantitzades subsidiàriament per les Companyies
lona
i

Traciioi

Energia

L ü

Elèctrica

&
de

Power

Co.

Calaliya

»La Unión Elèctrica de Catalufia, S. A », amb un capital accions da
20 milions de pessetes, completame nt •lesemborsat; ha es'ai constituïda
amb l'ofagwte d'assumir la direcció del subministre dc la producrió elèctrica rle les nues Societats productores, la «RlEGOS V FUERZA DEL
EERO, 8. A.» i la «ENERGIA ELÈCTRICA DE OATALUAA, S. A », que on
l úlnm any ha arribat a 331 milions de k. w. bs.
En remuneració de la intervenció referida, ambdues Societata productores han garantitzat a la «UNION ELÈCTRICA DE OATALUflA, S. A.».
per tot .el període de vida d'aquestes Obligacions, la percepció d un
cànon de I ' l cèntims dc pesseta per k. w. hs. venut, la -unia del qual.
cpie importa sòbr? les xiírps de 1932 pessetes 3.66D.O0O, ha estat aícciadaper
ía «Unión Elèctrica oe Catalufia. S. A ». cn garantia del pagament de
l'anualitat iJ'inwres 1 amortització de les seves Obligacions.
Ei dit rànon PS rpvjsable periòdi cam-mt rl" tal manera que 011 iot
temps cobreixi l'anualitat rTlnteres i amortització oe les ditss Obligacions
La venda de k w hs. de la «RlEGOS Y FUERZA DEL EBRO, S, A n,
i de l'^Energia Elèctrica de Catalufia. S. A.-. en els últims cinc anys.
és com segueix:
Anys
K. w hs venuts
2tfl.S36,188
1918
1919
2S3 787;098
192f»
3à7,370,&43
1921
«6,143,Tfifi
1922
331 913.444
La "ünión Elèctrica.de Catalufia. S, ^
hs adquirit !a totalitat d^l
capital Accions dè l'-Ènergi» EJèft.rica de Catalufia, S. A.». els valors
de la qual. aixi r/va la resta de l actíu social, queden esp^rialment
afectes a les Obligacions qu" han creat. >ens·-· que pugui U Companyia crear rap tttol de, caràcter igual 0 prftfet'·ni que gravi els heu,-, que
en l'actualitat posseeix la Companyia-,
•^
Les 50000 Obligacions que s>mpten formen pari de l?s UXi nno ' r-ta
das; són al portador, de 500 pessetes noinhiaJs. al fi per 100 d'interès
anyal, lliures d'impostos vigents, amo'tiuabies a -la par. per snrteig.-.
anyals en nn termini de tn anys. » comptar del dia pnmei de juliol ne.
192B. reservant-se, la. Societat el dret d'anticipar I amnrtit/.a·-u. df lob - 0
duna part de les altera Obligacions, per sorteig 0 per i-wnipia a P^m.
C o n d i c i o n s
d e
s u b s c r i p c i ó
Un Sindical integrat, per la Societat Anònima Ainús-Gati. la Banca
Marsans I el Sindicat de. Banquers de Barcelona, ha adquirli en ferm
aquestes 50 000 ptoUgaciohs i les oferirà en la subscripció publica qui;
s'obrirà cl dia 3 del pròxim mes de juliol, reservant-se la facultat le
declarar-la coberta en tot temps.
Les comandes es serviran per l'ordre que e^ rebin, contra pagament
de llur import, al tipus de

93 per 100, 0 s i a 465

pessetes

per Obligació, i remesa de les carpetes provisionals representatives de
les Obligacions, proveïdes del cupó del pnmer d'octubre.
La cotització a la Borsa de Barcelona serà sollicitada immediatament.
Barrelona. Juny de .19IB
PUNTS D S 8 Ü B B O R I P C I O
Sooietal Anònima Arnus-Gan
Banca Marsans, 3 A.
Banca TuequeU, S. A,
Fills de F. Mas Sarda
Jover i Companyia
Banc de Catalunya
Ga-Tiga Nogués Nebots. 8. en 0.
Solar i Torra Germans
Fills (te Magí Valls
Banc da Pésteoa i Descomptes
Nonell Germans
Banc Urquilo Català
Nebots de Parasois • Companyia
Banoi Mir, 8. A.
Rosés i Companyia
, OASSA DE LA SELVA: Bosch i Codolà, Jubert i Presas
GRANOLLERS: Banc de Granellers
REUS: Banc da Reus de Descomptes i Préstecs
RIPOLL: P, Suner Ferrer
SABADELL: Banc de Sabadell
TARRAGONA: Banc Comercial de Tarragona
TERRASSA: Banc de Torrassa
TORTOSA: Banc de Tortosa
VALLS: Banc de Valls
• «CLTSU: BaD*4» V M M M
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V A L E N C I À
Manifest cíe la Joventut V·lenol·nls·
nUtta. — I I presrama afloiai del
proper lli Congrés d'Història de la
Corona d'Aragó. - MedemiUació
He les aniiguta carreteres afluenti
a Valencià.

I X VEO DE CATALUSYK
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met dir que abans de des anys veurà tranformant» eo vies modeme»,
europees-, totes let. carreteres que a
la ciutat condueixen, avui en estat tan
dolent, puix la pols. el Uot I «1 (ans
n'entenyoraixan d'^Ué».
En «1 projecte de l'enginyer En
Lluís Dicenta, aprovat P V U Direcció gençral (Vpbres pdbliques. ea
l'on^rén la tmroBsibiljtai da earvnr
«ií trossos de carretera que a Valènola aflueixen, amb l'aifermet oramar i de «macadam». AixL doac*. par
Reial Ordre del U d ' l comnt. que
ha oonceilit al comandament d' Obres
públjjqueà de València un crèdit de
:,850,(iíi0 pessetes, sobre el que ja obtingué de 2.800,000 en l'any anterior,
cs fa viable l'esmentat projecte, pel
qual a !«í darreries d* 1W5 restarà
acabat l'adoquinat de les susdites carreteres en els trossos compresos des
de la capital a Lilla. Buflasol, Masamagrell ( Misli».
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iCon/erír^ia d« let t'80 tfe 19 nU\

Festival Repartiu
Ahir «s celehrt el festival depor
ttu anunciat per a commemorar V i nlversan de la fundació del camp
I * Joventut VíleoríMiM» « « b » de
d'esports de la Untó Deportlva fitfutalicar un vibrant M u n ^ t t , adraçat
ronaa rc»|>:nio. on es tracten molt «ateKi va haver unes curseé da peu
n.vatfanient les actuals qüestions de
a 100 metres, a 1 500 i » 3.000, preVEstai i el lerrorisme, el govern pronew-bl part els corredor» Bovlr».
pi, nícesíitat de nows orieulacíons al
Pons, OÜ)ert, Cebrian, Ma set. Cases
Marroc, cl Protectorat I la seva rea(campld de 100 metres) Pont (camlització i altres eamin$ i les refponpió de 5.000), Blat, iotersacional ArsabUittts, rent-se al final, les aabofii ícampló dc [Catalunya a gros
ceients conduslons »agU«nii(ond), i Menéndes (campir* d'EsPer a resoldre el problema terpanya).
rorista, en el que PEstat espanyol ha
Després jugaren *un partH de futpalesat le beva mala fe o la seva imbo] el Mariinenc campió d'Espanya
potència, I per a íatiMer lea aspiraLes ordres estan ja subhastades i del grup B, i el nostre.U. D. C
ciona e'f'írals de Catalunya, »lj«n
guanyant el Martineno par do» a un.
adjudicades
t n dotze quilòmetres.
de donar a les Institurions catalanes
Arbitrà molt bé En Ponsl, entrenaComençaran
el
mes
proper,
i
simultotes les facultats de govern Interior
dor de| Barcelonatàniament
en
totes
les
carreteres,
1
que té un poble viu.
Hi assistí un públic extraordinààdhuc en un mateix tT05, en zones
riament nombrds
t.» Rectiflc acUs radical d» la polí- diverses.
tica ó'EspMnya a Àfrica amb TevaE. M. F«El Gironès»
cuació de los poaicionA del camp. r*- % València, S'l de juny de i»M,
Aquesta vslema publicació catalapatnacld de l'exèrcit expedicionari,
nista, que era bisetmanal, serà des
reclutant-se amb tropes volun'iria»
d'ara tmeimanal, seguint l'ascensió
a Ics placs (J«J IHoral 1 Ttfnan I irra- T A R R A G O N A
i Texpandiment quo s'hi noota
diant des d'elles la innuència civilitzaàora a paiició i d* concert amb ois
AMeee
mdíg··n&s i sfmpre amb les deguies
(Confertnela de les 0 de fa nl»
La senyoreta TcreJa F4ig, filla ^le
garanties i seguretat.
nostre bón amic deu Prudenci, íns3 * <SÍ aquesta política, malgrat la
psetor de la línia de Girona a Olot,
Dia da leeia general
seva modèstia, rracasse». s'imposaria La eoUcecotó da la primera pedra da ha obtingut el mol d'infermera ajula liquidació absoluta dr tota empredanta de Medicina a l'Escoía d'Inla fabrica da tabacs
»a airi. ana, amb denúncia dels tracfermeres de la Mancomunitat de Catats i cercant los possibles compenAhir fou dia de festa generfll per a talunya. D'aqui endavant, contíntvat-aemns en l'inirrcanvi
Tarragona. iamb mouu de la collo- rà ses pràctiques a la clínica del docí.» Exigir, amb « r i t a b l e energia, cscld de 2a primera pedra de la fa- tor Sau 1 Ricard, professor de la susücs rfsivmsabíJltats cMls l tmlitars brica de. labaca.
dita Escola
•
Hi van assistir amlj el director seque han donat lloc als fsd«vemm»nU
—Al
mas
Salvador
del terme de
j
nyor
Bastos
I
alt
persona!
de
la
Comdel MAnoe.
panyla, el senyor cardenal arquebis Sant Sadurní varen ésser robades"
Avm comença * l FH Congrés d His- 1 be.
diputats de la Mancotnunlta». 1.000 pessete» en monedes d'or, 150
tòria d« la Corona d'Aragó, amb la 1 a «'.5
Cons.
el governador c m l i al- en plata i 1-500 en bitllets do banc,
recepció deia congreeüstes, « la Di- fras autontuto
propietat dea maaover Miquej Alsiputació provincial.
na Mentros. mentre aquest era al
L'Ajuntament
ht
assistí
en
corpoEI programa oficial «s el aeguent:
camp a treballar.
ració amb 5a banda.
Diu^nengo, primer d" luliol — SesLa guàrdia civil ha detingut a un
HI Iwvla més de 5000 invitats. Per
sió inaugural a la sala del Consolat a «ots hi hagutf xampany, dolços, subjecte per sospites, però nega tode la LloQa.
ta participaciótahars, etr.
Driluns, ï - Al matí. visita al MuBe pronuni-taren discursos, desta—A un dipòsit d aígoa d u r hort
feu palrontològic. Palau de la Oene- i cant.se el del dlractor asnvor Bastos, denominat «Prat», distant pocs quiralitat. Catedral, torre» de Serrano. ple de seny I eloqQéncU patriòtica.
lometres de Darnius, ha estat trobat.
Museu de Pintures 1 BiMioteoa, d'En
e| .-adàver de Francesca Baserva,
A
la
tarda
es
foren
diversos
jocs
Vicens Lassala.
de 37 aoys, la qual tenia pertorba'
i es di.-piitar*n le-, regales.
A la tarda, sessions a la Diputació
També «» celebraren balls i s on- des les facultats mental»provincial.
gegaren foc» japonesos.
—La Comandància de carrabiners
Dimsrta. 3. — Al mati, sessionts a
Al vespre lu hagué a i'Aiunlament ha obert un concurs per a llogar un
í'esrmniat eaiatgf.
un banqu*-!. a honor dc| senyor Bas- local per a caserna al poble de PalsA la tarda, excursió a Llíria.
tos, assbtint-hl el senyor cardenal
oferies poden fer-sc fins el
Dimecres,
— Al mati. sessions a arquebisbe i aitres autoritats. El se- diaLes
30.
}'indi«it eeialgc.
nyor Bastos va marxar després en
auto cap a Rens per a traslladar-se
A la larda, visita a l'Ajuntament
Dijouf, 5. — A i matí, visita a la •i Barcelona.
Universitat. Col·legi d'el Patriarca, exHi havia molls forasters.
S A M PERE DE PREMIA—Aquest
convent de Sant Domènec, Sant Joan
Altres noves
xamòs poble de la costa llevantina,
de l'Hospital, Arxiu Regional i parL'Ajuntament ha acordat trasllí- acaba de celebrar enguany amb gran
ròquia deia Sam;- Joans.
A la tarda,, se&sio de clausura a là dar de lloc l'escrtla de la barriada llu-ment la tradiciorwl festa mejor
del Serrallo. emplaçant-la al númeLa djada del sant Patró, una gerDiputació provincial.
Divendres, 6. — Excursió a Xàtiva ro 51 dc! carrer de Sant Pere qhe nació de forasters i fills del poble
reuneix millors condicions higièni- omplien la parroquial església, canques i capacita'•
tar.t-sf. a gran orquestra una Inspirada
—Amb •-sobresahente· en Mes les mí-'sa, executada par «La- Buró . de
La nostra ciutat, per fl, acaba da- assignatures, ha pres a Madrid el Mataró- Ocupà la Sagrada Càtedra
cocseguir una millora positiva, da- títol de doctor m medicina, el fo- el canonge Ribó, ei qual, amb elovant la concessió de sí? milions per rense del partit judicial de Gandesa qüents paràgrafs enfaiià les exceUèncles del Sant homenatjat, finalitzant
a l'afermat de carreteres, i això per- don Lluís Carreta Sanuy.

La Costa

Els esports
BASEBALL
Pel Consell directiu de la S. H. Atou
remesa al senyor Frederic
Yarzs- i·otn a capità del tegon teani
ór> !Amèrica, la magnifica, segon donatiu de don Francesc GJ1 dé Solà.
i que s'adjudicà el dit club en la
victòria ootimgud* contra el KiowaAdverttuí que tots els partlis que
e» vulguin concertar tant al primer
com al segon team d« l'Amèrica B. c..,
PS dirigeixin a Manuel Ma», carrer
de oTidera, 5 1 7, entresol, primera.
Gràcia.
sc celebrà al camp de l'Hipòdrom
un interessant partit entre els clubs
segon ile l'Amèrtcn 1 Wiowa per a
disputar-se una magnifica copa
Pina al íisè ianigí, el partit fou renyit, però dea del set* l'Aunèrlca
a'i-mposà finí aconseguir un triomf
sobre el seu adversari, per vuit carreres d'avanlíitge.
Es dlsOagiren nc<ublenient els germans Yarza, Soprissa i Hemànd.u.
pe r l Amèriío. i díls vençuts cs destacaren Ferrer, e) qual donà un houge nin. Bevillano i Peitia

Ci#is de I-JO infants passen allí ire»
hores diàries a la platja, fent ex^rcioi gimnàsilc» 1 rítmics, i prenent
(Londres. 2. — En les proves elimi- banys de sol. aire i aigua, obtenintnatòries del campionat de lawn ten- e anya^rasm resultats meraivelloso»
nis que s esti celebrant a Wmble- cn els iuitants de disiingides famílies
don. l'espanyol Comte de Gdmar der-1 que bi acuden, sota l'entesa dirotà l'anglès senyor Greíg per ^6.1 recció del renomenat professor d'edu6-0. 6-1 i 6-1 en l'ültlm. — Havas.
cació liíica.

LAWN-TENNIS

MOTOB
Si gran premi da l'Automòbil Club.
Oesgraoia. — Tour». 2 — Aquest nf-ti
és donà la sortida als 17 corredors
atia s'han disputat la prova d'avui,
idor.ant 35 voltes al cinujt, amb 7W
quilòmetres 1 50 metre:-.
T o * els corredor* emprengueren la
mama en iboncs condicions, però en
I la primera volta. De Viicaya féu un
\ 'als viratge, a consaquèncl» del ^ual
j 1 auto sortí de la línia i resultà aixa! fet, ferint qulrme persones que pve{ f.-nciaven la carrera, entre elles trec
' nois.
i ei corredor resultà ferit líeuraent—
Haw-

De Societat

Brtllaniment han acabat les sessions del Concurs Hípic Internacional d enguany. Els terrenys dei Reial
Polo Jockey Oub han estat ei punt
de reunió de la bona societat. Diumenge proppassat, darrer del Concurs, es veieren les llotges i tribunes
plenes dc Ics conegudes famílies d'a.
questa ciutat. Recordem les marqueses de Ferrer-Vidal, de Campa, de
Barberà i de la Manresana, vídua de
Montsolí», de Lamadrid, de Julià, del
Maanou, de Vilanva i Geltrú I d'AMARITIME3
lòs; baropeses de Maldà, de Cuadras,
STha inaugurat « 1c platja dek d'Albi, de GriftiJ. dc Güell, de Segur;
banyis de Sant Sabaatià. el Solàrium comtesses de Churruca J de S-rnia
que cada any -> instal·la, sou la di- Maria de Sans; duquessa de Santànrecció d'Jto Jaume Garcia i Alerna. | gelo. *enyore», 1 senyoretes de Maga-
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l'oraei^ jagrada amb Uoancej jp«r al
Sometent, Direcnva de San» faum*.
rector de PremU i fidel» qc van at
elstir « tan relíglds acte.
Acabat l'ofici va orgamuar-se la
processó, assiaUnt-hl !e» associacions
de San»^. Agnfc». Filles de Maria, Sagrat |Cor. Mlssíon». Apostolat <V 10rarió i altre» amb llurs respectina
nenon» i bandera». Les relíquia» del
Sani eren portades sota tàlem, precedit d'una nombrosa representació
del Sometent i socis de te Societat
do Sant Jaume, tancant la processó
el canonge i el rector del pobleA les tardes l nits del» die» següents, es ballaren sardanes i altr- >
M i l , al paü d» 1» Societat 'Dels
Jaumea». Aquest estava artísticament
exornat, contribuint a la grandiositat
de Ja festa les formoses pretnlanenques, bcllam·nt abillades.
Es de doldre que en aquestes festes
tan popular» i democràtiques de 1»
nostra terra, es trenqués el ffplc costum d'esser acompanyades les nole?
i Jovent amb l'orquestra.

Empordà
CASTELLÓ D EMPURIES - Com
ja és «abm. a Castelló d'Empúries,
encara no s'ha pogut cobrar e] primer trimestre de le» contribucions
d'aquest any
Per ta] d'evitar un xic U protesta
creixent del» contnbu«nt». puix serà
per a ells un gros perjudici haver de
pagar dita trimestres en una sola vegada, es féu un pregó, dient que podien pagar-se cl primer termini de
totes lés contribucions menys l« de
la riquesa rüsuca. que és la mé»
important, a Castelló.-.
En virtut d'això, avui ha estat cursada una instància al ministre de
Finances, signada per infinitat de
contribuenws, protestem que 'Ajuntament, protegit pel senyor Lueje. no
sols desorganitzi tots els serveis de
ta vila, sinó que fins impossibilita a
l'Estat «j cobrament de les contribucions.
Protesta semblant fou feta, segons
se'ne ha dit, fa pocs dies, al ministeri de la Guerra, puix, tampoc ban
pogut ésser fetes reglamentàriament
les operacions de quintes d'aquest
any, causant perjudici i intranquiMitat a les famílies I joves aJs quals
ateny actualment ia qúcstió del servei militar.
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(CoRferineio de le» 745 4e le nU)
De futbol
El resultat del» partit» d* futbol
d ahir fou «1 «egueot;
El Penya naponiva guahyi «I Ba
dalena per doe % zero.
El Joventut i ••! reserva de l'Europa empataren a un.
Projecte da tramvia
Al Govern civil sha presentat <I>»
projecte de iramvi» elèctrte de Ueyda al veí poble d'AUarrà».
- La carretera da Fil»
El president de l'entitat dita Pregrée, da la barriada de la Bordra.
que és l'industrial don Miquej Serra,
esti (ent gestions per tal que sigui
rccííJtad» la carratera de Flix. en
sortint del pont de Lleyda, car ofereix molts inconvenient» I perills,
1«] com està ara.
A les gestions hi cooperen el» poble» interessaü de Montoliu, Msyals,
Granadella, Sudanell, Snnye, Aspa i
Sitre».
Altre» noves
Amb el nom de -via a fora-, es
pot denar per contituida una entitat adherida a Acció Catalana
—Ei comandant de la guàrdia civil de la Granadella ha comunicat
que l'auto pdblic que va dn Lleyda
a M'iyals ha agafat un nen de cinc
anys. daixant-lo mort a la carre'era
al terme de Sarroca de Ueyda
—Abans d'ahir, a la sortida del
camp de futboj de la Penya Salvat,
uns carteristes es volien dedicar a
robar, però la policia va detenir-lo»
Havien vingut de fora atub l'in
tem d aprofitajvse dds descuida'*

Pla del Llobregat

SANT VICENS DELS HORTS - U
diada de Sant Pere. amb força animació i amb l'assistència de le» a<itoritatsiocal» 1 basrant» d'invitat», el
senyor rector, mossèn Bosend Gabat
va eneir l automòbil que En Jaume
Preses (a) «Patane*. na adquirit a
la Hisijano-Suïssa, per a fer la ruta
de Seat Vicen» a Molin» d" Rel, o
altres llocs on el demanin- Era tan
convenient per aj servei públic un
vehicle d'aquesta mena. que fou molt
ben rebut per le» autoritats i pel
poble, ej qual. en empendr* el priS A B A D E L L
mer viatge, amb tes auiornai- i al
tres invitats, vers Molins de Rel, va
prorrompr* en grans aplaudiment»
L'eetalvi
t visqué», per 1» bona idea del »e.
La Caixa d'Estrflvis de Sabadell ha nyor .Preses.
ingressat darrerament 46.911 pesse—El dia primer de juliol, a les tree
tes, procedents de tM5 imposicions, de la matinada, i en ml gd« gran joia
eortiren veí» Montseressent quinze el nombre de nous irat,rebombori,
amb l'auto-camió propietat d'En
Imponent?
Josep Vinyas. ofert galammem i
S'han tornat P?.879 62 pesse'es, a gratuïta, une seixantena d« nois, sota la cura dels abnegats senyors Ifc
petició dc 82 ínieressatí.
Joan Juncadella. N'Alexandre Planas
i En Josep Vinyíiï. els quals, com
AUTORITZEU LES NOTES DE I.E3 amants de 3a mainada i curadórs de.
t Oratori Momserrat. feren tot ej que
QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA- pot fer un pare, puix, a la tornada,
CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIR- elb raeButs no «enlen prou be» per
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA- * regraciar-lo».
iota. de Despujol. Isabel Lloraoh, rència «M raslladà al ia!cl de la soLlaur,ad^ de Fcrrer-Vidal, fiarriga de cietat, on es ballà, al compàs d'una
Conde, Palau de Marfà. Vldal-Sala orqtwstrina.l després al passeig *le
de Baixeiai. Gayón vídug. d'Arnús, j Gràcia, que era pis de carruatges.
Llorach de Mercader, Fabra vídua
El IConcurv-Híplc d'enguany no ha
Ribas, Forast* de Ribera, Churruca tingut res que envejar als celebra »
d-i Bufalà, Ibarrà do Maristany, Mer- anteriorment La nostr» lelicttacló als
cader de Carreras, Salas de Llinàs, 1 organitzador».
Llopis de Sicar, Rocamora de Huelin. Ribas vídua Boada, Castell» de
Són a Barcelona els fills del capità
Coll, Garcés de MarclUa de Martí,
Trias vídua de Desvalls. G^nové de general, senyor marquès d'Estella.
Conde. Greu vídua Jover. Sala vídua
Oliveda. Monteys d* Gercla-Faria,
Sojomaen aquesta ciutat el marSotolongo vídua Monegal, Pascual de què» de Hoyo».
Fontcubena. Rocafort de Martí. Trenor de Pascual, Cuairecases d'AlguaHan posat aquestes darreres festes
vlves, Berenguer vídua Ciurana, Llorac de Ferreter. Reynoso de Chopi- a Tenamar (Sitges), el comia de Sert
tea. Alvarez Aoga vídua Lecouha, 1 altres dUtingit» aristòcrata».
Baladia de Masó, Febrer de Canal»,
Franco de Daurella. Monegal de CuES distingit jove l excellent amic
nlll. Ponsich de Cuy&s. Ribas de nostre N'Adolf Galés i Pujol acaba
Ros, Qucr de Sicari, Picard do |Coll, dobtenir. a la Facultat de Medicina
Juncadella de Pella, Pagès de Capa- de Madrid, el titoi de doctor en Merà, Reynoso da Pagé», Pallejà de Ba- dicina i Cirurgia, després d uns brilaguer. Boada dc Fabra, Falw» de llants exercicis en els quals ba dePallejà, Bulbena de Sala». Pi dc So- mostrat la seva clara IntaHigència I
ler, Orlòla-Conada de Sarriera, V i . sòlida preparació per a exercir !a didal-uadras, Muntadas-Claramunt, Ca- fícil missió pròpia da la carrera, A!
min. Plandolil, Carreras-Candl, Go- novell doctor 1 al seu pare En Rafel,
dó. Arquer, Perpinyà. .Kaçi, Montob- pwMgiós metge de Geflda i ferm nabio. Echagüe. Fuaier-Fabra, Canals, cionalista, la nostra m*s cordial enMomcaiu. e f
horabona.
Després de le» carreres l» concarnvE
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Baralla entre alemanys
i aliats

VEU

D E

L'enginyer condemnat
a mort

DE

CATALUNYA

Pàg. 7. — Dimarts, 3 i c juliol de 1923

L ' E S T R A N G E R

L a premsa anglesa
, i les reparacions

Els metal·lúrgics
alemanys

Converses
franco-britàniques

Berlín, 3,—S'e»pera arribar a eviLondres, t . — Segons el «Daily
Londres, 3.—(Prossegueixen les conDusseldort. 2. — Arran de djetar-ae
la sentència de mon amb què ter- Mati- les pen>onalita» <tel partit con- tar la Imminent vaga dels metaüür- verses Jraiioo-eiigliesos. L'arabaixador <!« f ranç» coníerencieri avtrt
minà la. vista de la causa seguida sepveiaor estabhran oncüalmeni, les gics.—Hevas.
amb Lord Crcwc, trnetant^e ,|e lee
contra l'enginyer de l'empresa Bodls- bases per a la solució del problema
França
i
Bèlgica
stegoclnciOBS de Lausana. Demà ceche Anilin, per la comjssió d'actes i)a de les repatw.i'··ns, de -manern oue
Brussel·les, 3.—A primeres hores de lebraran una entrevista els senyors
sabotatge, alguns perióíllcs alemanys tots els interessos que h i eón comprela nit ban 'celbeat una extensa con- loid Cunson 1 comte de Sain^AulaiVenien afirmant que las oonlessioos sos quedin satisfets.
Als circols írancesos no es pren en ferència el senyor Jaspar l l'ambel- re.—Waves.
fetes durant la inslruocló ded procés per 1 acusat, 11 havUn estat arren- íeren l'amenaça de "The Obscrver» xedor de França a Brussel·les, oouLondres. 3,—Als circols ben InforTelattva a <m acord separat entre An- pant-sp del aiMadltonan de Stanley mals es desmeirtlen certs rumors que
E l palau de la Societat cades amb mals tractes.
glaterra
i
Ateroenya,
en
el
cos
qae
Baldwm 1 de la resposta que s'bagi tom cipcuLa, segons els quals cl
Aquestes afirmacions estan mancaes negui a-contestar per escrit de donar al Govern britànic.
de Nacions
; Govern britànic hauria decidit arrides en absolut de verí la ^ i ifono- França
al
qüestionari.
—
Havas.
Els perlódws uflwaen que «te Go- •
immediatAmem a un acord amb
Ginebra, 2. — L'oflctna de ta So- ment. fins al punt que altres periòvems francès i belga estan de per- [ França 1 acceptar, com única rescietat de Naetons s'ha fet càrrec de dics alemanys ies desmentiren.
leeto acord en cl que es refereix als • posta a donar a Aleanya pels aliats,
la vila Armleda, que ba estat donar
Els turcs bel·licosos
£3 dia ra de Juny el par» de l'enpwnts generals d'aquesta resposta.— , ^ qUe ei Govern britànic posà en cl
de per la Universitat glnebrlna.
inyer condemnat, anomenat Geçrge,
Londres, 2. — Comuniquen de Cons- ••avas.
1 gen memoramlirm.—Havas.
En els terrenys ocupafis per aquest es presentà davant els delegats de. tontinoble a l'Agència Remer, que l·l^s
Hotel, s'aixecarà un palau que seri l'Alto Comissió interalíada í remeté euloritate oUados d'anjuelto capi tel
S^-L'Agnola Reuter puLa carta del Sant Pare blicaLondres.
Seu de
Societat de Nacions.
una nota en la qual es d esun escrit en el qual es demanava han tingut proves exactes d'iiaver-se
Paris, 8.—Conteetant a les p r ^ n n - ment que en el curs d'una recent
que s'Indultés el seu fill de la pena realltzaí recentment el rabals de ConsAnglaterra i França
<H mort.
tantjnobÜB un •desomboro d'oficisls tet que fi ba fet «i atputíit catòlic conversa que a Paris sostingueren
•enyor Gaiaband-Banoai sobre l a car-; l'ambaixador britànic Lord Orewe I
Londres, 2. — Segons r·Oaerv·r'·.
Acompanyava al pare del senyor turcs, armes i maierlal de guerra.
ta que el Papa dtrigl a monsenyor el president Poincaré, es crcuaien
el Govwn brUànic ha insisW amb George el pastor senyor Foester. al
També ha comprovat que en dlver- Gasparri. el cartenal Dtibols escriu paraula vtoloBtes. AI contrari—1 oixí
el Govern francès per a fütetàt una qual laamfesto al segnent:
o fort de la vora tfe l'Alt Bòsfor h i una carta al dit parlamentari, en bo poea <ft reQleu l'eomentat ambairespost» escrita al qüestionari briíAVos prego en nom dal senyor G«or- ba soldats turcs
la qualmwMffesta que el parer seu ós xador en el seu iroipport—l'actitud
IIÍC sóbre la conteeüa a l'illtima not», ge, para del condemnat, i en el meu,
En vtetia d'això els Alts Comissaris que la carta del Papa ha estnit franoesa fou altament cordial.—Haalemanya.
que rebeu la meva gratitud per la aliats han formulat la corresponent m a l interpreiada per 1 opinió írau- vas.
En cas que el Govern frandès no manera atenta com ena haveu rebut protesta, per creure que aquests fels
acceptà, ei Govern anglès exposarà i l'autortizació que l i fou concedida constitueixen BDe transgressió del oesa,
«Sa Santedat digué clarament qoe
públloannent el seu punt de vista so- al germà del processat per a vlsltar- Conveni de Modènta. — Havas.
Bombes a Magüncia
Sl no s'he via arribat a una pau de
bra aquesta contesta.
lo en la presó de Magúncla, aixi cotn
Dusseldort,
3.—A conseqüència da
reconciliació é s perquè ol vençut 1
El «Temps» desment una iníor- pel tracte humà que se 11 dóna allí
Actitud
de
Grècia
l'atemptat comès ia! tiónel de 'Magündeutor
no
ha
donat
proves
de
bona
mació de procedència anglesa, çegons al presoner.
Atenes. 3—Ha sort i id'aquesta ca- i voluntat per arribar a on acond equi- cia. col·locant ona bomba al pas del
ía quai, l'amsaixador d'AiïgTefierra
E!
condemnat
ens
declarà
al
seu
pital
amb l'oíipee** tfe reabtzar una tatiu I definitiu que imposés resta- tren hen estat eapufesodes cinc perdurant la sev» iWtlma visita a M. pare I a mi que és culpable 1 que
d*aqueUa població, detevisita
dlnspeoció al Iront el gneral bliment d'unew. bases adaptables a la sonàlitats
l'r, incaPé, abandonà nhabitual corte- obrà per induoctó d'un oficial de
ninUíe tros individus (fer suspltar
solvència
deï
vençut.»
Plasttra.
sia dlploraàïifla, i reclamà amb algu- més edat.
que poden éascr eia autors del dit
La premsa grega protesta amb gran
na vrvaciíat una resposta ad qüestio€3 cardenal Dubofe creu així ma- atemptat.—-Havas.
Lamentem
en
l'íntim
de
les
nostres
energia contr ies interminables ter- teix que el Pontífex recordà que és
nari brtUrrtf, no acceptant cap dilaànimes aqueixa causa trista, però re- gTverearions que es produeixen cen- Just que ei vencedor exigeixi unes
Coblença, 3—Dues bombes han escié — Hwva*.
coneixem la lleialtat amb què han truament i que no fan més (pic pro- garanties proporcionals als crèdits tat trobades en un túnel, prop da
procedit els oficials francesos. — Ha- longar sense cup fruit la duració de qae obren al seu fawor, 1 això porta (Magúptcia, havent-ne esclatat una.
vas.
E l Vaticà i Bèlgica
Les-autoritats han adoptat Ics santo Conferència de Lausana.—Havas. l'aprovació de la Santa Seu a la
poUiica aliada, aprovant els princi- eüort» begudes iper aquest nou alempBruaseUes, 2. — Comuniquen da
pit frtvxílamats .pei Govern francès. tat.—«avias.
Roma que «1 cardenal Gasparri ha
E l Parlament Soviètic
E l preu de la vida
Afegeix Dubois que França .1 Bèlgirebut a ll'ambaixador de Bèlgica prop
Moscou,
3.—Atur
es
oelebrà
r
obera Alemanya
Vaga a Hull
no es proposen altra cosa que
de la Santa Seu.
tura de la segona sessió del Parla- ca
tenir garanties de cobrament del que
Essen,
2.
—
L'Empresa
de
les
fàHull,
8.-45s
«ottosidera imminent la
ment
soviètic.—Havas.
L a producció al Ruhr
se'ls deu, i ei Pmpa no crlttca aquest vaga de set rrffl obrera del port. j e t
briques Krupp acaba de concedir deu
Dusseldorí, 2. — (Pel que s'ha ob- mil marcs a cada un deis obrers que
principi legal, sinó que l'admet, fia haver-los rebaixat el Jornal en un
E l Rin contra
servat a la fàbrica
de Hermanns- pert-angirin a les mateixes.
conseqüència, el Papa, aprova l'oou- xelta dtaTie.-JEDsvas.
hutte, des de que fou ocupada, el 25
pseió del Ruüïr i no fat ja per a res
la resistència passiva
Les altres empreses industrials han
de Juny iHtím. pod eonsldcrar-·e la manifestat que no poden concedir tan
els resultets que «c'n derivin.
Mort del Sr. Pietravalle
Parts,
3.—C'
«
EC4ÍO
i«Je
Parts»
dóna
situació de la mateixa com a demos- elevada quantHat a conseqüència de
comipte
d'una
hbpertarrt
reimló
celeTter .últim, at.·aagara el cardenal
NíVOle, 8.—«a mort el vloc-presitració del que ocurrelx en la gene- les dificultats que troben per a ferralitat de les grans empreses meta- se amb moneda Alemanya. — Havas. brada s Wlesbaden entre coanieslons Dubois que la carta del Summe Pon- tfent dc la Cambra dels Diputats sede eomercíarrts. Industrie fe i fun- tífex no ta absolutament res que nyor PíetïwraJle que, ccan és sabut,
lúrgtques del Ruhr.
cionaris pública.
pugui constituir una ofensa per el fou víctima «nun atemptat «1 propLa producció eelà parada per oomTots els oradoas censuraren le po- patriotisme francès.—Havas,
E l pressupost francès
ipassat dia 28 de juny.—Havas.
pïet.
lítica de resistència passiva que es
Els transformadors Thomas 1 dia
aprovat
La
situació
a
Dusseldort
ve
desenrotllant,
per
considerar
que
grans roms Martin estan apagats.
Mons. Testa al Ruhr
Par fs, 2. — El pressupost resultant Causa greus danys a l'oconomia naDusseMorf 3.—Les mesures dc riDe vnh petits forns Martin, sols aprovat
Dusseldort,
3,—No ha resultat cer478 vots contra 65 de la cional.
gor acordades per les autoritats d'o- ta, haivem estat
en funcionen dos. essent sa produc- Cambra, pe
dc«nenl·ida categòrii
per
290
oontca
£
del
SeS'aprovà
una
resolució
en
la
qual
cupació
amb
mothi
de
l'atemptat
coció de cinquanta urnes dianes, en nat. — Havas.
•oametit la noticia que putoHtói la
es
declara
que
les
ordres
dJctedes
mès
Ifiltim
dissabte
sfian
portat
a
comptes de dues m i l , que és la pro«egons la qual el legat ponpel Reich ponen a Renànla a una 1R pràctica, sense que s'hagi pro- premsa,
ducció normal.
tifici monsenyor Testa havia donat
Imminent
Tutoa.—Havas.
duït
cap
úicidom.
Anglaterra,
Demés M ha dos aMs forns que
500,000 tires per a la població de!
Berlín. 3.—d president de la Lliga
Han estat detingudes '25 persones Ruhr.—'Havas.
estan mig apagat».
França í Bèlgica
alemanya dete drets de l'Home ha per circular pel scaraws dins de tee
Per últim s'ha comprovat que W
Londres. 2. — L'Agència Rentar dirigit ona comunicació al president liores prdnbldeR.—Havas.
ha magatzemada en els dipòsits una
DusseWorf, 3.—Sense incidents s'ha
existència molt considerable de pro- diu que Lord Cuzzon retornà aquest rtel Retobstaç itroltant-k» a procurar
Germans
matí a Londres, pel que se suposa que cessin els atemptats comesos al procedit per les autoritats franco bel- N o n e l l
ductes «laborats.—Havas.
que l'ambaixador de França va a Rufar, sota Ja denominació de resis- gues a la incauteció dels etocte de
OAMVÍ - VALORS — OUPONS
Uiuraixti dessaguida i a contestació tòrxaa passiva.—Havas.
carfbó de cins ni tacs.—Havae.
Bambla del Centre, tt
E l Papa davant
de! seu govern al qüestionari de la
Gran
Bretanya,
—
avos.
dels atemptats del Ruhr
Catalunya i França
París, 3.—Cl ministre dc les Be- iiiiiiiiiiiiiiiiiUMMiHiliimiiiiiiniiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiHiiHiiwiii"
L'tiltim ciim q-ue els atemanys aca- Prometatge d'un príncep
gioos Uiberades ba rebut un xec
bem de cometre a Duiaburg. o signi la
voladura d'un tren, en el qualfananaEstocolm. 2, — El prtwoop Gustau tramès per l'aloaJde de Ca rodona
ven soldats belpue* aíhm Ifcr.ncta, 1» MMIÍ hereu «te la corona d* Suècia, ssnyor marquès d'Alella, per valor
causat penosíssima impressió en el I » concertat «3 casament amb lady de 600.000 francs, quantitat olongada
B I B
Sant Pare, el qual ha tclegraflal tns- Mounibetten. ftDa del difunt marquès iper l'AjuitOament d'aquella ffapital
por a contributr a ia reconstitució
truedons e l Nuncl apostòlic a Bertín. de Mflfonl Haven. — Havas.
dal poUe de Belloy a Santerre. corperquè faci gestions prop del Govern
n i i ü u u i t «1 Departament del Sorna,
del Reloh. amb l'fíbiocte de quo faci
acabar hnmediaiaiment aquesta res»-- La conferència de Lausana reco n i sagnant 1 gloriós d ela gran
ttecia passiva, a cansa de la qoai
Lausana, 2. — Str Horace Rumbole batalla lliurada alli en 1915, i on les
Han
sortit:
s'estan cometent nefastes aMmptata— ha rebot noves Instruccions del Co- com(penyies festrangeras. integrades
per voluntaris catalans, combateren
Have»,
vem anglès.
Iberoioament, sucumbint la major
Si ete toros no acceptessin » fór- part^-Havaa
•Roma, 2. — LlAgiòncta Stafanl puR o m e u
i
J u l i e t a
mula que els serà proposada, es Daria
blica la següent wrormecló:
•El Papa es mostra molt adolorit constar d'urna manwa exphelta en
tragèdia d'amor de S H A K E S P E A R E
Turquia infringèix
pels actes d esaboialfle que e9« ale- el tractat, que l'evaeuactó de Coosmanys estan oarnewot en la zona tantinobte «Starta subordinada a la
l'armistici
de
Mudània
Traducció en vera de M A Q Í M O R E U A X G A L Í C I A
ocupada, js que els fels realitzats són reaiTi&acró d*un acónl amb els poecontraris a te* priBcipi de Justícia i Mkïoie d^t dwrie-otomà. — IIuMa,
Constantí noble, 3. —Els turcs han
de caritat prookanats sempre per Sa
acumulat material de guerra a los
Santedat.
immediacions de ConstentiaohlB, iparíncautació d'una mina
OtaUannent aJ'Alt Bóafor on les guariEn els centres vaticanlstas es jutja
L a
P r i n c e s a
d e
C l è v e s
al Ruhr
nicions tunqoes t w n ocupat es antiresiít l'incident, sorgit entre Franca
el Vaticà, tota vegada que estan deDusseWoní, 2. — fces tropes tTocu- gues íotUficacions de Turquia.
La
celebèrrima
novel
la
de
Mmc
de
Lafayctíe.
mostrats els bems propiwtts en què pació S'han rncauíat-de la mtna FreE3s Albs COfesaris aliats ban proslnsplrava la carta del Papa. — deric Legnanri, aíxi ottm també de testat «javant de Aduan Bel d'oqnests
Traducció
de
R A F E L
M A R Q U I N A
Havas
dues locomotores i diversos dipòsits laJuanniiiii'iriíi. attegant que ete M a
qAeattó constitueixen una vioiade osoibó molt Iraportante.
,
Preu dècada volum: Ptes. 1*50
A Horten. un paisà í o u mort atór i ' i " del conveni de Mudània.-Hawas.
E l procés Jiidet
e les d o t » desprfc* deies ftntroacloJis
Parts, 2. — Assumpte Jwdet — La d^ndenança — HaartB.
Topada de trens a Jassy
senyora Bossand deolara confirmant
C O M A N D E S : EDITORIAL CATALANA, S. A.
Bacan-csf, 3.—A Ja5sy P&-produí una
els càrrecs de racasactt.
Cervesa
llençada
a
Faigua
topada. de trams re-sultairt 30 morts l
EscudeBere, 10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries
Donà extenses detalls sobre tes reuns-60 íertte.—ííavas.
Movia York. 3.—El ca-pità del, vapor
lacions de Judct amb el seu marit,
manifestant que Jodst i Bossarrl te- •P. .WBson. aartlBl a x p s t t í port»
Desordres a Lubek
nien correspondència per mitjà de Urà al mar per O R » de fa Oompa.
reforcen,
oiau.
Lubek, 3.—Entre els sooiuiisSes i
nyja coosS^ntAna <M dit vaixeii,
fan g a s a
aigasm
membres
de
l'AdsoaUcfó
na
vtm
barrUs
<te
o
«
^
»
a
aac
partBMi
La testimoni recordà les deapeses
H i p o f o s f i í s
S a n t
J o r d i i sang n o v a
etMaffiSfe
t
n
t
ï
n
g
u
t
Uai^eraa
oaHtató,
fetes per Uosaacd que assdiren su- a tord M m Weaamr
«KA—tiaP e n a d a , * armàcies 4 Centres- d·'aspediics
mes coosUsaMes. — m u n

OuseaWorf. 2. — UE grup d'Menwnys «ntaiíà una 1 M U ajab uns
obrers del servei d'exploteci/, franco
tràga dels síerrocarriis a Rhensbach.
rnim-^dlatansent tntervtnguó la poliria per a restabMr l'oMre, havent
resultat leriis dos irebattadars. — H a
vas.

g. 8. — Dimarts, 3 *
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3 de j u l i o l de 1 9 2 3
DEL CONCEPTE EQUÍVOC
DELS MOTS REACaONABI
Dintre de pocs dies, a mitjan juliol, es reuniran
Dimarts, 3 de jaliol de I9S3
LA CONFERENI BEVOLVCIOARI
a Sinaia, la vila estiuenca de Romania, els MinisReaccionari, revolucionari són. oer CIA D E SINA1A
tres d'Estat de la Petita Entesa. Aquesta Consi sols. dos mots í conceptes, abstrac- ferència, segons diuen de Belgrad, ha sigut convocada, a iniciativa
tes í llouints. mancais Ae tot sr-n- dé Ingo-Eslàvia, amb el doble objecte d'estudiar la situació creada a BulUt concret i positiu.
gària per la revolució de Sofia i la caiguda de Stambnliski i les conRea-tcionari — vers què i vers q v i l seqüències probables de la pau amb Turquia que sigui convinguda al
— revolucionari — vers què i vers capdavall a Lausana.
L S Bergamins à e h partits centralistes que, per odi a CaCal esmentar el fet que a Belgrad continua l'esverament produït per
talunya i volent perjudicar la indústria catalana, han rea- guií — és el que hauríem d'escoilr
abans
de
prommdar-nos.
abans
de
la
caiguda
i assassinat de Stambnliski. La idea d'una eventual inter'.-Azat una tasca ministerial tan radicalment antiespanyola, poden
classificar, d'aprovar o de condem- venció militar a Bulgària no ba estat definitivament abandonada. Les
estar satisfets de la seva obra. Han provocat una crisi indusnar.
rumors d'incursions dintre Grècia per partides macedèniques han cirtrial a Catalunya. Però han perjudicat greument tota l'economia
EU esperits lúcids i equànimes de la culat amb molta insistència.
espanyola.
Sembla, però, que Romania no es preocupa gaire pel canvi de gonostra època. — o/i! caritsim Enric
Els Bergamins dels governs madrilenys lliuraren els mercats Jardí'. — val a dir que ja se'n co- vern a Bulgària. Quant a Txeco-Eslovàquia, que no té minories madel país a la competència estrangera sense cap compensació. I mencen a adonar de la necessitat d'ee- cedòniques dins llur territori, no pot esguardar la situació amb el maEspanya ha estat comercialment envaïda, comercialment vençuda. tablír, a plena. Uitm i sense subterfu- teix interès que lugo-Eslàvia o Grècia.
Segons cl diari Neue Freie Presse, de Viena, a la Conferència de
Una de les conseqüències d'aquesta derrota és la depreciació gis de cap mena. aquest punt dc jiarSinaia
serà discutit també el punt de la representació de la Petita Entida,
destriador
i
clarificador,
cabde la pesseta, cada volta més greu. D'aquesta depreciació moltesa al Consell de la Societat de les Nacions. Ara com ara, la Petita
tes persones no se n'adonen prou, car es/tem voltats de països amb doltssim.
L'equívoc, el minienlès. I/i confirsió Entesa i Polònia h i tenen un sol representant. La Petita Entesa vol
moneda depreciada, com a conseqüència de la guerra gran. Però,
entorn
dels dos mots i conceptes es- tenir-ne un d'exclusivament seu. Si aquesta versió és exacta, significa
comparant la pesseta amb les monedes dels països de finances normentats són, però, molt aprofitats que subsisteixen les divergències entre Polònia i Txeco-Eslovàquiamals com els Estats Units, Anglaterra, Suïssa i Holanda, veiem
avui encara, pel periodisme inferior, Sembla, doncs, que l'ingrés dc Polònia a la Petita Ent<>« no és pas tan
tot seguit que cada vegada va perdent més terreny. E l s dòlars i les pel lèaíe ahsurde •r. rniUng, pel con- imminent com feien creure les darreres informacions.
lliures esterlines tenen avui a Espanya preus que no havien co- teccionameni de programes - polítics,
L'article publicat suara per VObserver de LonUN ARTICLE DE
negut mai d'ençà de la guerra ni molts anys abans de la guerra. anecdòtics s de riraanslàncies
dres, quant a l'actitud de la Gran Bretanya en
L ' t O S S E R V E R*
Els polítics espanyols han aconseguit perjudicar Catalunya.
la crisi europea, ha produït penosa impressió a
JOSEP MARIA JÜNOY
França EI Temps, de París, suposava que havia estat escrit pel rePerò han fet malbé tota l'economia espanyola. I nosaltres en padactor diplomàtic de VObsener obeint a inspiracions del Forcign Office
tim principalment les conseqüències, car l'economia del país fori en demanava una rectificació, que ja ha vingut. Malgrat, però, les
ma ara una unitat com a resultat del règim vigent.
Dietari històric
rectificacions oficioses, és evident que l'Obscroer ha interpretat de maE s per això que, mentre subsisteixi aquest règim, mentre Canera autèntica l'estat d'opinió del poble britànic en Paler de les iepa:
talunya visqui sotmesa a un poder públic inepte i sovint hostil, no
de juliol
de
l 3 8 2 racions. Això és, realment, el qne dóna a l'article una importància expodem renunciar sistemàticament a una intervenció en la política 3
cepcional.
general espanyola.
Els lectors de LA VEU ja tenen prou informació per a comprendre
l l i FA TREURE LES FORE l s enemics de la causa catalana no vacil·len a perjudicar E s - PERE
QUES DEL «PLA DE LES FAL- que les paraules següents dè VObserver, que Le Temps reprodueix i
panya, mentre perjudiquin Catalunya. No vaciUem tampòc nosSIES» PER A EDIFICAR LA LLOT. glossa amb enuig, responen a un veritable estat d'opinió d'Anglaterra :
JA DE BARCELONA
altres a beneficiar Espanya, mentre beneficiem Catalunya. Al cap«Si el govern francès es nega definitivament de donar una resposta
davall els nostres esforços en aquest sentit seran algun dia la miLa importància que anava adqiH- escrita, hom espera un acte important que el govern anglès podrà reafiní el comerç de la ciutat, féu que es litzar dintre de qualques dics. Es probable que el govern anglès faci
llor justificacró de Jes actituds que calgui prendre.
constituís el Consell dc prohoms de
Mentrestant, remarquem aquest fet simptomàtic i revelador : Mar i el Comolal. aquest en 1279, i la una declaració pública dels seus principis. Aquesta declaració començarà per reproduir el qüestionari britànic adreçat al govern de París Seper odi a Catalunya, els governs de Madrid han lliurat l'economia necessitat de tenir un edifici propi
fos cada cop més sentida la en 1339. gons totes le* probabilitats, el govern britànic afegirà que, a judici seu,
dd país a la competència estrangera. Per a perjudicar la indús- la MuníctpaUtat volgué adquurtr certs la política actual de França mena envers Ta ruïna d'Europa
E l darrer
tria catalana, eïs governs de Madrid ban deixat indefensa la pro- t n renys, à la plaça dels Canvis, en oferiment d'Alemanya per arranjar l'afer dc les reparacions fou presenla Ribera 'del 'Jíar. esiajjhní a l'ejecte
ducció del país, han fet que la bialança comercial sigui contrària a un impost, però na reeixí el projecte
tat el-7 de juny i encara no ha rebut resposta. El govern britànic està
La constànaa dels comercianls féu decidit a iniciar negociacions amb Alemanya, a base d'aquell oferiment.
Espanya i ham depredaí la seva moneda
que en aquesta dato s'aeonseguís disposar del terreny L'aJnnraU En Pere Si França no hi vol prendre part, el govern britànic no tindrà altre
iimiiiiiiiiiwmmMiíimmwimiiuMmuuiM
de Montcada, pr^fí ordenament de camí a seguir que iniciar una acció isolada. Tothom comprèn amb claPere I I I , dalaJ a Algectres, dictà les
•D'aquesta pobre preparació de les disposicions encaminades a la desapa- redat les conseqüències d't ma decisió semblant, però el procediment de
tnvestígacions policíaques n'és bona rició de les forques alli existents, dei- la paciència indefinida adoptat fins ara ha produït, segons tots els inprova el projecte de llei castigant la xant lliure l'espai en el qual s'haula dicis, més mal que bé. El govern britànic està resolt a arribar a una
tinència d'armes curtes, com un de- d'aixecar la Casa Llotja del Mar.
conclusió en les seves converses amb França dintre del termini d'una
heta. Aiptest projecte ens recorda la
•mdigiiacló del marit enganyat que va
A l'any següent, començaren les setmana».
portar-lo... a vendre's el sofà en el obres, les quals hixinen d'ésiser senziCoses greus
L'Observer sintetitza amb molta exactitud la realitat de la situaqual va trobar en flaçant adulteri la lles, fa que Vobft.cte de l'edifici era ció E l seu llenguatge no és gaire diplomàtic, però tradueix l'estat d'opiJü .v«iyor Portela, en una úe. le- seve muller ..
rebre mèroaderies, servir de inafiatesves darreres.fteeiaracaons. data: 'Es
Convindria una rectirtcacló de les iem i de lloc de reunions diàries de nió del poble britànic.
precís qae- iotes, totes tes autoritats,
I aquesta és la situació de les potències aliades d'Occident quan
lleis processals: canviar les fonne* 1 mercaders.
compleixin amb el saa deore. .
.prtcedlroents dels delicte, i és preFatu l'arquitecte director. En Pere els turcs, sense decidir-se a signar el protocol definitiu de Lausana, moQué volia dir. amb això, el «enyor els
que canviïn les formacions de les Zabadia. acabant-se l'obra en 1398.
Portela? Quines són les-emtoritatg que cís
enquestes i dels sumaris I . obretot. comprenia aquesta, l'actual Sala de bolitzen llurs forces als voltants dé Constantinoble i el Bòsfor... No hi ha,
necessiten exmtaoons del senyor go- que
s'especialitzin policies t jutges. Constitucions, una capella, dos pòr- doncs, gaires motius per adoptar una posició optimista.
vern acTor cívfl. en fer-se càrrec del
tics i algiotes dependències auxUiors
lloc <fa» ocapaT
JOAQDIM P E L L I C E N A I C A M A C H O
^njis a rknlr, es féu més gran la
Si repassem. Ueogerament. rwmés,
capella, ja que consta reconstituíOa
la bistòria del tenor&me twoelonl.
Altra cosa greu. vergonya del Go- en 1452. enderrocada en 1501. i reconsben aviat compendrem a qui feia re
^
L ^ ^ ^ d'Estat,
- ^ í és
f ^la ^ carta
^ . clr^
truida 'en 1575. Per aquests últims
ferèncla el senyor "Poi^el^
Premí del comte de la ViU de Caaet —
org>anizació
es constmf també el pòrtic in- Detienen a un supuesto Núm. 31. cCasamcQt a Masia». Lema! «El
I aquesta referència, és molt preu, cuíar que els banquers barcelonins Umps.
pastoret
que refila»
és ÍTJOH stgrrí'ftcatrua: potser «xplica, han dirigit als client» llurs pregant- tertor.
ladron y... resulta el go- Premi de la Mancomunitat de Catalunya
L'acurada
administració
de
Us
obres
més qUe moltes versions que corren los que domlclIíKi' en eetabliments
—Xúm. 43. «Virolct». Lema : «Característica».
bernador de Gerona.
Premi del Rei. — «Primaveral». (Sense lede booa en boca. la persistència del bancaris, el pagament de lletres, «per es veu amb un detall. L'any 1398, regnftní
MaTtí
I
,
s'armaren
dues
galeres
ma)
Num 6.
terronsmie, ocan tot mai al qnaS no es les circumstàncies perquè travessa
•En
una
peluqueria
robaron
esta
IX Certamen Concurs musical de sartGuàrdiO' t • Alm-.in/t.-. i carn dels ca- tarde un alftler de corbata a uno
pnsa remei, com tota transgressió de Barcelona».
Premi
d'En Sagmer — Núm- j6. «La nit
bals recaptats en sobressin, disposà
les Jels qu© no es castiga.
Els autors premiats que ao hasint u-cu»
SI això passés a Turqua. la la Con- que s'apliquessin a la construcció dir de los parroquianos. y conio cuancompte la nota E del Cartell del present
ferència d'e Lausana en parlarien. VedifUi. tperquè era just. deia. qUe kas ipersonas ïnatoía ra el (ít^ble- en
Concurs, hauran d'acreditar la personalitat
Quina vergonya per a la ciutat que allò que del públic s'havia fer en be. cinuenito eran clientes tonocídus y llot enviant els «sis primers compasso»
Es convenient flxar-M. en voler consent que la manin en forma, que neficí i utilitat del püblie s'imiortis: sólo se encontràba entre efllos uno de ta sardana premiada, acompajyats dc U
tisenatura de l'autor
esbrinar quelcom del terroti&me. en no es pot garantir la circulació de
La condició d'éísVr ei terreny pro- que no frecuenta aquel salón, reEl Jura! Qualificador; En Joan Lamotte
els atestats policíacs l «n els suma- cabals per les grans vies ciutadanes, pietaJ. dels Montcades. fa que en di- cayeron sobre él las SOSDCCIIÍIS- El
Gncnon, En Lluís Millet i En Josep
ris tte les causes crtarinals. Nosaltres de dia. i plens de força armada els versos llocs s'ostenti Tevcut d'aquella supuesto ladrón tuvo que recurrtr a de
Sancho
Marraco
sus documentes para acreditar su
M trobem una rutina desconsolariore carrersl
noble casa, sobretot en la desaparegu- personalidad:
era
el
gobernalor
civil
Es fan. uns i altres, tal con* es fan
O'atxò. a demanar la intervenció da capella, que si b i pagada pel pro d« Oerona.»
el& dels crtms ordinaris; no s t i busca estfwngere, hl ha un pas.
ducte del dret de l itnperiótge. tenia doL'enterrament
[jpW les referències que en donen els
(De «La Voz», de Madrid.5
Pobre cintai. com t'has de veure nació testamentària de l'almirall Pere
judicis orals, sí ós que les causes hl por culpa dels que no et governen nl de Montcada, per a la fundació de tràs
del D r .
C a s a n a s
arnbn) s l ü busca o no stendevina deixen que et governisl
be ni fets. tina sacrietania i un assortit
el camí per a cercar-la. la causa, la
Aqueta tarda s'ha fat l'enterramant
La
circular
de
s
banquers
barcel*
d
ornamems
sagrat,
per
al
cuite
Erecció, la força organitzada — que nms als clients Ihms, és tot un poeA^
m
^
£
del que ya ésser virtuós canonge d'aS a r d a n e s
hi ha sens dubto — en tot el trist emquesta seu. doctor CasaCas.
^ L Í ^ r ^ M ^ " 7 0 1 , ^ , d ^ conserva, es parla en d L · m e n ü è a l .
balum d* delictes que «rueden en la ^ i r *
L'acte s'ha vist molt concsrrfjut,
jj;
certamen
del
Concurs
musical
dc
sarimpunitat. Hem de creure que si es ^íes
Í Tresponsab.litats
t Z * f T ? : n ! ! ^pollnques
. T
*******
que ens l 1. ' .' ' ^* ^ A l l ^ 'ÍMre
m ,a elles,
^
s,l'anomenada danes que celebra l'Ateneu Arenyense d'A- ! posant-se de relleu les tmltes simpabusca, no es troba, perquè en trobarreny» de Mar. Veredicte :
tfes que gaudia el finat 1 com ha esaAnnual: , l e í q u e són oau- eU ^
^ més solemnitat dei CanFlor Natural. — Núm. 36. «Carme gentil» : tat
se, o la compUoMat fóra manifesta portaren
sentida la seva mort.
sa
que
la
banca
catalana,
com
si
es
.
soleU
!
(Sense
lema).
o el càstig e^giirria la troballa.
El dol era -lividit en dos aplecs,
I
Menció
honorifica
—
!«m
sj.
«Pesta
M
a
t ™ * * V * ™ ! « ^f*ra[ra
Jfà í « « « ^ d ' a l i a institudé és el que I jor» (Soiae lema).
i l'un format per la família i 1 nltre
Bonament pensant, hi hem d'asseC ó n s o l T S ^ tractament'l
Remi de l'AJontamcnt de la rila — No; pel vicari general, que nortava la renyalar falla de condicions policíaques; ^ • b ^ e Ï Ï m r ^ s ^ ' d e ^ i l ,^Magnífics
i
ei*
comerciants
collegiats
:
s'adjudicapresentació del Prelat. 1 pels cananfelta de percepció d una gran síntesi tir?
Preml del senyrr baró de Güell. — Es re
\ dc Llotja, el d'honorables. Ga'Míen de
Que cada català es faci el procvs l grans privilegis, com el de no abai- ; parteix per meitat entre les sardanes : Nú- ! ges doctors Cendra i Llovera
que porta «Os esperits escollits a l'a; mero s- «La noia d'Empordà». Lema; «Menàiisi de tot el que pol constituir pro- i M K dins de la seva consciència
EI fèretre que conlanta Jes <kdpuxar els verffuers Its maces dTargent ni lauióa», i la del núm. 3. «La mal maridava o conaíxement dàl delicte. En gran
I actuï com el veredicte l'aconselli, dananJ del Rei., concessió atorgada | da».
, lles del docte sacerdot, com «1 cotxe
Lema : «Balladota».
part. és degut o·ixò a les lleis procesd'En Saguelr — Núm. 10. «La nit que el conduïa, eren extremadMjent
per Ferran n en el seu privilegi de dePremi.
POL
Sant Joan». Lema! «Per la ""'iMa- ' modestos.
sals i a la manca d'estudis eepecMTortosa dc «92
Premi
d'En X Msü — Núm- rr. «Encís
litzais. I seguim pensant bonament.
d'un despertar». 1 *-ma - «Tot zuailant el Se- 1 El dol
ESPitiCCMBS
1 gre».
| Catedrai.
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En els debats de Vaseemblea. que
foren breus, unervenint-hi principalmenl el senyor Albert i els diputats
a la Mancomunitat, es posà de fhaniíesl, la completa unitat de criteri
existent enlre els republicans giroL S nostres amics regidors de l'A juntament de la Cintat de ! nins sobre tols pis punts de doctriMallorca han volgut, enguanj', treure de l'obscnritat i de i na i de tàctica tractats i llur desigs
1 entusiasme per a enrobustir i aug]a freda ritnalitat dels altres anys una bella festa que tal dia tom mentar les forces del partU «n les
avui s'hi celebra ; la del gloriosíssim català de Mallorca Ramon ' comflrques gironines
Lull, que prengué passió i mort per la santa Fe romana, l'any ' També es posà de njanltest llur
desig d'íixamplar
rorganíizació.
Ideí Senyor que comptàvem 1315. Carregat d'anys, com sia que 1 arrivant a la tantes voltes internada
en sumava ja una Vuitantena, anà a l'Àfrica a sembrar en la t e m 1 raorpanització de l'esquerra nacio| àrida la llavor de l'Evangeli, i hi escampà l'ardenta sang. Amb j nalista 3 tot Ca.talunya.
Aquest, punt. a proposta del senyor
la testa fracturada per dos cops d'alfange, i amb la carn tota mòlta : Noguer 1 Comet, rebuda amb entu
I per les pedrades que li llançaren aquells maleïts cans sarraïns, siaSme per l'assemblea, s acordà que
constituís la declaraeió prèvia del
Ique deia ell, el varen trobar, en la deserta marina de Tunis, dos manifest que ha de publicar el diImercadcrs genovesos, dels quals la tradició no n'ignora el nom : 1rectori.

Una bella festa de la raça

E
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De Madrid estant

L a vària

M

catalanitat"

ALGRAT totes les diferències i les matisacions i distàncies, malgrat la distinta faisó d'entendre políticament el catalanisme, els
homes polítics catalans que actuen a Madrid tenen tots una mena d'identitat bàsica, una faisó col·lectiva A'aceentuar llurs. intervencions. D i ríem que és la catalanitat incondicionada senyorejant-damunt deb catalanismes condicionats. Penso, per tant, que cal potser més aviat copsar, a través de totes les diferenciacion?, de totes les modalitats, aquesti* racial semblança, aquesta identitat sentimental i pregona, que aplicar-se a la contrària feina de destriaj amb terrible fruïció, damunt la
semblança, les coses que ens separen.
Vistes des d'ad les coses, us ben prometo que s'albiren en aquest
L'ACICO RADICAL CATALANA
I Esteve Colom i Lluís de Pastorga. E n el pit esfondrat del MàrA PARIS
sentit, que és una dolça i eonfortadora delectança heure esment d'aquesItir. encara s'hi albergava un feble gemec; i sobre la desferra
Diumenge, dia 17 de jurty. tingué ta raó fonamental que a tots els lliga i agermana, a despit de llurs esIsanguinolenta del cos encara hi tremolava, com un batec de llum, lloc la renovació mig anyal de] Con- forços per jixar les posicions respectives, i que, ensems, els aparta i
sell directiu d'Acció Radical Cataluna mica de vida. Per totes les costes del Mediterrani era cone- | lana.
separa de tota l'altra política que per ari s'estila.
|gut l'apòstol català que a sí mateix es deia Rammi lo foll. 1 a i Començà la reunió donant compte
Aixi com hi ha, gràcies a Déu, una fonètica catalana que reïx a
lla ciutat italianesca de Gènova era popular, com sia que li havia d'els treballs acompleL^ fins a la manifestar-se en el discurs més solemne, hi ha també, sens dubte, una
data ell secretari -.enyor Mariés, que,
Irettit un gran servei aidant-la a comcertar la pau amb la república aprovats, s'anà a la designació del prosòdia anímica que, tot caracteritzant els nostres homes, els dóna un
Ide Venècia, car era baralladís de mena el lleó de Sant Mhrc. Els nou Consell. El president, senyor Su- parentiu ideològic inconfusible. (Aquesta prosòdia traspua netament,
grartes, per raons comercials que el
Imarxants de Gènova el reconegueren i se l'emportaren a la barca. porten lluny de Parií. no pogué con- com a exemple, en la manera com tots anomenen Catalunya.)
Això produeix un fenomen i una especial situació que cal exaal davant d'Acció, essent eleII a la vista de Mallorca, en aigües de la illa de Cabrera, donà a Unuar
git per unanimitat el ségüent Con- minar i tenir en compte.
I Déu l'ànima purpúria Ramon Lull, qui havia escrit aquest vers sell.
Es ben cert que, en una política de realitats immediates, en un
(ple de presagi :
President. Francesc Viftas; vice- ordre polític normal, els debats mantinguts al Parlament espanyol respresldent. R. Salonl: secretari, JoaVull morir en pèlag d'amor
quim Mariés; vice-secretari. I . Car- pecte el catalanisme no solen tenir ni mitjana eficàcia. Però no cal dener Ribalta; tresorer, Ramon Auleda; duir d'això massa apressadament. que no tinguin eficàcia de cap nieua.
1 L a Ciutat de Mallorca en pes l'eixí a rebre. I amb magnífi- comptadr.r. Josep Vidal, i biblioteca- Si poguéssiu tenir-ue una impressió de presència, crec que no trobari, F. Vidal
ríeu massa arriscat deduir-ne al capdavall una impressió falaguera dinques exèqtties fou soterrat ta! com anava, ço és, amb l'alquicell
El dijous scgiient. dia 34. un sopar
?sc tot xopat de sang, dins la sagristia de l'església de Sant íntim fou oftrt a honor del president tre de la mateixa aspror indeünihle que us n'esdeviudria. Perquè, en
el fons, ço que resta d'un debat d'aquests, qualsevol que sigui la seva
?rancesc, romanada als Frares Menors. E l posaren en una caixa senyor Marian Sugraftes.
La presència a l'acle de l'ex-regl- derivació política immediata, és un regust saborós de catalanitat, una
ie fusta, al costat del lloc on era enterrat un fill del Rei de Por- dor santanden senyor Rufi Pelayo.
solúlaritat indestructible dé tots els catalans en un mateix- sentiment
tugal, que s'escaiigué que morís allà, venint del Sant Sepulcre.»: dona llo a entusiastes manifesta- dt pàtria ; és, per tant, una fortitud que, en l'acte mateix del palesacions nacionalistee.
[D'aquesta caixa de fusta fou, una centúria més tard, traslladada
El senyor Sugraftes. Viflas. així ment de llurs discrepàncies, llegà als catalans i els dóna l'impuls
[l'ossa reverenda del màrtir a una magnífica tomba d'alabastre, de- com els senyors Pera, Mariés Dal- que, un jorn, a tots procurarà la victòria.
sempre gairebé, anegada d'ombra i d'oblit. Allà, Ramon mau i Martínez, pronunciaren disAquesta, subtil, però robusta, raó d'espiritual semblança explica,
cursos patriòtics, acabant cantant-se
JoO, esquerpament i muda, semblava dir les paraules de Jere- «Els Segadors'.
entre altres coses, la diferència essencial que hi ha — en la matisació —
oies : E s t i c colgat en tenebres, com els ««fcirís eterns.
SORTINTS
entre un discurs d'En Marcelí Domingo i un altre de l'Emilià Iglesiía,
Marxaren ahir a Madrid els sena acostant aquell — en aquesta zona de sensibilitat — més a En. Pla i
D'aquestes tenelíres i d'aquest oblit ja fa algun temps que dors senyors Duran i Vfcntosa, marDenicl que a qualsevol repMÒ/icauo. En el ions, tant l'un com l'altre
Is nostres germans de Mallorca pugnen per redimir-lo. Paralle- quès de Camps i Riera, els diputats
a Còris senyors Rodés, Pla i Carre- sabeu que són correligionaris en un partit ideal que, un jora ptèds,
dent a la . gran obra que fan de treure a llum les obres ori- ras. Pala i Plandiura, i el financrer pot unir-los materialmeut, com ara ho estan en esperit, sota una ma
jinals lulianes, monument del nostre esperit i catedral de la nos- N'Ignasi Coll
teixa bandera.
A CASTELLÓ D'EMPURIES
llcngua, en fan una altra de divulgar la coneixença de Ramon
S'han afartat, ací', els polítics i els diaris enemics dels catalans de
'Diumenge se celebrà a Castelló
vull i de fer-lo admirar i estimar. Han fet passar per davant
d EmpUries un Aplec Comarcal d'Ac- tirar-los erf cara, als homes polítics de Catalunya, que a Madrid parlen
[de la tomba obscura les generacions infantines. Els nobles car- ció Catalana
un llenguatge i un "altre a Catalunya. Potser sí- Però la raó cal cerrers senyorials de la ciutat mallorquina, sojorn de silenci'i d'omA quarts d'una arribaren e's ora- car-la justament — tot al contrari del que volen donar a entendre els
|bra fresquívola, s'han vist colpits i animats amb càntics i himnes dors. E l poble els anà a esperar a psicòlegs ( ?) d'ad — en una lleialtat política, en una taó de catalanitat
l'entrada de la població, tríbutanf-los
[i fressa de processons. I aquest any han volgut associar a l'au- una entusiasta ovació i acompanyant- que potser ells no, poden copsar. A Catalunya no els cal donar una
[tèntica festa de la raça els clements obrers i que fos feriat aquest los. cantant *Els Segadors», flns al sensació — que és omnipresent — de catalanitat. Es aquesta una valot
Centre NacionallaW.
ja ben entesa, que tots se sabea vivent en cada on i en ds restants i la
[dia com una festa colenda.
A quarts de tres. després d'un di- consciència de la qual saben ben viva en l'opinió. Per tant, es llancen
H i ha cendres mortes que cremen com els calius ; hi ha des- nar íntim a 1 Hostal Casa l'Anton, se a la particularitzadó doctrinal.
| ferres sepulcrals que són vives com la llavor dins el solc ; hi ha celebrà cl míting. ÍUacte tingué lloc
Però a Madrid, abans de tot, potser sense propòsit ben formulat, senal camp de futbol
[tombes que són fecundes com els tàlems i plenes de vida com els
Presidí el senyor Josep Bordas de ten l'imperatiu primordial de donar palesa idea de l'identitat catalana
[bressols. L a tomba de Ramon Lull és una d'aquestes tombes.
la Cuesta,-l'alcilde popular de Cas- que palpita en tots. Heu's aquí potser la raó fonamental d'algunes difetelló que fou destituít pel governaE l l en vida fou un fogar, fou un volcà d'energies. Quins dor 'Civíla de Girona. Parlaren els rències de to que, com una troballa genial, tremolen a la mà, com un
I homes infantà la nostra raça en ses anyades joves i quins incendis senyors Baldirl Rahola. Carles PI i ganivet els guapos agressius que des d'ad pretenen estar en els se1 s'arboravein dins la nostra sang! Encara de sa tomba sembla Sunyer. Paulí Geli, Lluís Massot 1 crets d'allí.
Balaguer. Pélai Vidal de Llobatera,
Heu's aquí, potser, ço que a través de les enormes diferències, lli[eixir aquella invitació ardent que es llegeix en el Libre de Antich Carles Jordà i Antóni Rovira i Virgava
els discursos tan distints d'En Macià, d'En Martínez Domingo i
gili. Tots els oradors foren ovacio\e Amat.
nats i tot sovint interromputs pels d'En Pla i Deniel.
S i vosaltres, amadors, voleu aigua, veniu als meus ulls q u i aplaudiments. A la presidència hi
Potser d'aquesta fortitud de catalanitat n'arribava una engruna al
\decorren de llàgrimes ; i si voleu foc, veniu a mon cor. i enceneu havia el diputat pel districte fenyor banc blau.
Narcíe Pla 1 Carreras.
\les vostres llanternes. I s i voleu pensaments d'amor veniu-los a
Vejam! En Salvatella, qui, malgrat tot, és un home de talent, tinL'cntuslasme que regnà fou gran
| pendre a les meues cogitacions.
gué l'esma de recordar — si et plau, per força — que era català i qua
A OLOT. HOMENATGE ALS SENYORS MASARAMON I CASANOVA era federal. Ja és sabut que el federal ho és de tota la vida. Per això,
LLORENÇ R I B E R
Se celebrà a Olot un acte d'home- quan En Macià parlava de confederació — deixant de banda (iper què ?i
BiuiiiiniiimuiiiinitiiinunniHUiíuiumiíiaiMMniniiiiiniiuiiiuuiiiifiiiuiutiiniiiiminitiRBnnini
natge als diputats de la Mancomu- el seu concepte de federació —, quan En Martínez Domingo assenyada
nitat senyors Masramon i Casanova, ment i reposada, amb valenta i sincera serenor, parlava de l'ideal i de
Van assistir a lacte. ultra el di- en celebració de la victòria electoral
puim a Corts per La Bisbal, senyor assolida al districte d'OlottPuigcerd'à. la desesperació catalanista, quan En Pla i Deniel invocava Espanya pet
Albert 1 tot* els diputats a l a ManPrimerament, N'Antoni Rovira i a salvar Catalunya, el ministre d'Instrucció Pública, recordant-se que,
comunitat de! parlit. prop d'un cen- Virgili
donà una conferència al Tea- abans de tot és federai de tota la vida (d'això un hom no se'n pot destenar de representants d'entitats 1
QUE PASSA A CANET DE MAR?
tre
Principal,
sobre el moiment actua! pendre) i que. en període electoral ballava sardanes a Figueres, piti.\
puclis locals, entre els quals s'hi
de Catalunya, obtenint aplaudiments. del federalisme d'En Pi i Margall, de la fórmula federativa, de l'ampla
Erts diuen de tCanet de Mar que ha veien diversos alcaldes i regidors
Icausat indignació raciilud de les
Seguidament s efectuà el banquet rodona dels pobles federats.
ratificà solemnement d'homenatge,
lamontats 1 els clements afectes a elsL'assemblea
a l'etatge del Casal Ca
principis
capdals
de
l'organitzaI no cal esverar-se que això fos dit des del banc blau. A l capdavall
lla Unió Monàrquica Nacional, irope- ció: Nacionalisme 1 República, i acor- talà. als senyors Damià Casanovas 1
Idun. durant la festa major, la ba- da que «1 partit es denominés Fe- Josep Maria iMasramon.
En Salvatella és el deixeble predilecte d'aquell que un jorn declarà solllada de sardanes davant la Joven- deral Nacionalista; crear no direcl a façana del local estava engala
lemnialment:
pit Nacionalista, on tocava l'orques- tori 1 organitzacions comarcals 1 lo- nada amb banderes catalanes.
Wa «Efe Momgrins·
tSoy republUano, pero con el MAJESTUOSO aditamenlo de feA
la
taula
presidencial
h
i
havia
els
intenslOcar la propaganda; puJ Realmen? sembla mentida que hl cals.
senyors Joan Vilanova, Casanovas. deral.»
blicar
un
potraveu
oBcial
de*
pani'
[hagi cataJans que donin aquestes i adreçar a l'opinió en un manifest Masramon. Rovira 1 Virgili. Antoni
Tnostres vergonyoses de submissió 1 els primordials punts de doctrina de Bolós. Dorca i Agustí. Hi havia
«AïEL M A R Q U I N A .
lesa mor a la nostra terra, que és acordats en l'assemblea: fe republi3-VII.23
imés
d'un
centenar
d'assistents.
Inteambe Mi llur, encara que ells no ho cana, defensa del nacioDalieme cagrats per gent. d'Olot, d'e les poblaulguim
talà, laicització. intervencionisme n i cions de la comarca i de Ripoll i Sant MUOBiirauDnmnwumiiiimiixmHiuiiuiimm^
«EL GIRONEPi
les qüestions econòmico-socials, po- Joan dc les Abadesses.
Com que np hi havia hagut resisELS ACTES DE CALELLA
El nostre volgut confrare -El Giro- lítica Internacional orientada vers
L àpat fou servit esplèndidament
tència, ni delicte de cap mena, el
la democratització de la diplomàcia, pel «Maxlm's Hotel» (.Cal Xec).
*s- s ha convertit en periòdic tri
Havent-se rebut noticia que a fa- governador féu posar als detinguts en
abandó del Marroc, tàctica evolutietmanal.
A l'hora dels brjadls entrà a la leila. amb motiu d'un miüng IIÜCÍO- llibertat.
va,
ete..
Uc.
Ent. en felicitem i l i desitgem que
sala tanta gent com hl cabia per a naJista, s'havien practicat alguiiej denoli. avia; pugui ésser convertit en
escoltar els parlaments.
tencions, el governador va preguntar
Per
a
formar
el
directori
foren
noliari.
Parlaren els senyors Joan Vilanova, a l'alcalde d'aquella poUació, el qual
rnenais els senyors Alben, eom a
president; els diputats a la Manco- Josep Niaria Masramon. Damià Ca- i va dir que, efectivament, havia doELS REPUBLICANS GIRONINS
nat algunes ordres de detencij. ffto AUTORITZEU LES NOTES DE LES
, ^ dia de Sant Pere es ceíehr^ & munitat senyors Noguer i Comet. sanovas^ Joan Capdeyüa. Ramon Ca- | 00
pd míting, sinó perquè, en aca•«irona l'anunciada assemblea de>9 Ointana, Santaló. Riu 1 Puig i Iria; sanovas 1 Rovira i Virgili.
ÜUALS ENS PREGUEN LA PCBUC.V
Hl hagué entusiasme i aplaudi- bar l'acte. s'havia organitzat una ma"epublicans nacionalistes de les co- ete preeldents de les Juntes comaramb banderes desplegades QO, AMB L'N SEGELL O UNA FIRnaiques gironines per a reconstituir cals 1 un repreeentant de les Juveo- ments, acabant-se l'acie amb el cant 1 nifestació
sense permís
d'«El6 Segadors».
BartiL
MA QUE EíiS SIGUI CONEGUDA»
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UN COMENTARI
Dia «El EJérc-Ko EspatKí»:
iOuè rwri^Warà ta BiiuacWn (ta Barorlona «1 •proye·clo de- ten«ncla <ta arWtsl Ab&o'.ulaxnento nada. Nosotros
oomp rondem os que sí hablemi s'.dn
cogldop mifcíioe. plstoleroe, y 0 0 snïriesen oastlpo poniue «Bc«p«t«n \tOT
m\tn las redes «tal CíSdigo penal, se
«rpo.slmentivse la Deceskiad <ta poner
eolfl a esa impunkiad; però isl 110
yasa nada de esoí, | 8 i lo q n ç ocurre
45 que los pietotaroe hiiycn1 És declr,
^ue el proyecto servirà para «i desarme <to loa petrooos, 0 0 parar el de
lo* pfstoleros.*
SOBRE UNS DETINGUTS
No havent pagat la multa que «!a
va Imposar el jutge, contmu»n a ta
p r M ò ele pistolers d^tlngutp (B^sslile al carrer del Preseer, raapede deh
quals, com diguérem, el futèe va donar aule de Uibertat.
UN ATRADAMCNT
'Al oarror d» Oaaanov», encreuament
amb ei é e la Indústria, va éseer atracat Manuel Segwa, de 80 anys. per
tres Indt^fus que ei ran IHgar l U
van pendre el qne duta,,que eren 13
pessetes, donant-H desprts una pailiesa perquè duia tant pocs dinen..
AFERS DEL PORT
Una cotníasió de comerciants ha visitat el «owemador. demanant-li qoe
çestioni l a rebaixa dels Aets de custòdia de tneroaderíes el port.
TTamb* demanaren que les 5.000 •o·
les de cart>ó -vegetal que ha d-ningu-

1 A s al port, siguin venudes a la me| nude al consumidor,
LA VAGA DE TRANSPORTS
Avui sortiren de les quadres aproximadament, els mateixos carros que
ahir.
A la Plaça del Palau se situaren
de bon mati 16 carros de Itoguer, els
que is foreo contractat* tot seguit.
Al port treballaven 1 285 homes en
ha descarrega de 9 vapors carboners,
1 16 de mercederle* generals,
LA FEDERACIÓ PATRONAL
Ens ha estat facilitada una nota
que diu:
*Ha vingut a visitar el governador
e] president senyor Molins i una comissió de la Federació Patronal, amb
motiu de tas manifestacions publicades aíiir a la premsa sobre la vaga d» transports.
Quedà aclarat en aquesta conferència que determinat* extrems que alguns periòdics consignen no reflecteixen exactament les paraules pronunciades al Govern civil, manifestant a Is vegada els representants de
ta Patronal el seu desig que es fes
pdbl·lc que tota els estaments aíectats
pel conflicte estan disposats a Implantar les condicions de treball que
S'han fet piibHqucs en la carta que
la Ferierado Patronal dirigí al oapitè general, així que la normalitat
de les circumstàncies, el número d'obrers que acudeixin a 1 treball, «te,,
ho permetin. En aquest sentit, tots,
absolutament tots, els patrons, estan
disposats a contribuir a l'obra del

A d h e s i o n s a la L l i g a
JOVENTUT NACIOHLISTA DE MONT. cada tostemps adequadament a les
circumstàncies del moment, 1 recoBLANCH
neixent en tots i cada on dUs actes
HonoraMe pntrioJ: l a Junta Directi- de ta vostra vida política, esmerçava d'aquesta entitat, inierpretan<-ne de ai serrat de Catalunya, ta més
la voluntat, té a bé comunicar, e completa rectitud d ínUucló. prescin.
1A que vúe dignament presidiu, el dini dels resultats que s'hagin pogut
sentiment que l'apena per ta retira- obtenir, contingents l imiependente de
da de la poUrtca nacionalista del la vostra vida.
gran patriota En Francesc Carobó.
Centre desitja de la maneexpressant-vos que és desig nostre qm raAquest
més
fervent
les circumstàncies
no curseu la renúncia de la seva ac- puguin permetrequeben
prompte el vosta de diputa» per Barcelona, c«r poretorn « la lluita activa per n
rt fn eedevenir-ae moments en què « q u i tre
el lloc de capdavanter que
tants sac rifle ha fet per Catalunya, rependre
dret us correspon.
se II reclami qne faci H de tomar a , per
' transrretre-us els sentiments de
les Corts d'Espanya o allà on convin- ta Enostra
Eitiiat, em plau d'aleguMil
gui per a defensar ta causa de la el testimoni
de a mera mée sincera
Uibertat de ta Nació Catalana.
estima,
Tot expríseant-vos la nostra fe 1
Arenys de Mar, 30 de juny de 1083
lletaVtat en lüdeel nacionalista, us —El President, Manuel Riera.»
desitja seny i constància en ta lluita
per la Pàtria.
SINDICAT AGRÍCOLA D'OMELLS DE
Déu us guardi molts anys en bé
NOGAYA
de Catalunya.
Montbtanch, 30 de juny, de 1923, — •Honorable senyor: El Stndlcat que
Presidit, J. Maseras; secretari. Jo- presideixo, en sessió del dia 10 «Je
sep Maria Poblet,
l'actuel, va acordar fer constar cn
Senyor Pre&ldem de la LUga Re- acta el seu plany, per la resolució
gional tata.»
p r e » pel 'leader- del nacionalisme
polític En Francesc Cambó 1 Batll?,
ATENEU DEMOCRÀCIA OC BARCE- defiíieut que aviat tomi al Hoc des
d'on tant de bé ha fet a la nostra
LONA
benvolguda terra
En scsaló celebrada per aquest ConTambé acordà felicitar l'entitat
sell Directiu el dia 19 del qne cursa, que tan bé presidiu, pel seu patrioper aclamació, acordà ranorvar-vos la tisme i encertada direcció.
seva més entusiasta «obesió, ja que
Visqueu molts anys. ,
aquest Consell entén que la Uiga ReOnttlls de Nogaya 22 de juny
gionalista és I ha estat sempre ITiorera i continuadora d'aqueflle política de 1023 —El President, Josep Bosch..
Hororable senyor President a* la
que ena llegà el qtie en fou seny
Lliga Regionalista.»
1 ordenador En Prat de la Riba.
I en comonlcar-vos-ho. és amb gran
complaença que us adrecem l'expres- ATENEU DEMOCRÀCIA
sió del nostre més ttaral 1 Mncer
DEL DISTRICTE VII
«recte.
Honorable
senyor:
El Consell DL
Per •Catalunya, visqueu molts anys.
rectlu d'aquest Ateneu, ss«abentat a
Ciutat, 20 de juny de 1923, —El Se- son
degut temps de la vostre decisió
cretari, Antoni de P. Alsina-, el Pre- de dimitir
el càrrec de Conseller po.
sident. A, Bulart.
Mtic de UA VEU OE CATALUNYA. «O
Hnnorattle senyor President de la sessió celebrada avui, ha acordat traLHga Regionalista •
roetre-li la present lamentant la vostra resolució i oferi-vos el testimoCENTRE REGIONALISTA D'ARENYS ni del seu afecte i consideració.
OE MAR
La qual cosa em complau comunlcar-ll desitlaat-M molts anys de vida
«Senyor Francesc Cambó
Ciutat, 25 de juny de 1983, — El
Honorable senyor: Profundament
Impressionats pel vostre deiennlnl de president, A, Bulart Rlalp. — El Sereeter allunyat de la política nïlll- cretari. Antoni de P, Alsina.
tant. aquests moments en què ja no
Excm, Senyor En Unís Duran i
podeu semblar adulació les proves d'a- Ventosa.
fecte que ua puguem adreçar, el Cenrre Regionalista que imroerescudameru presideixo creu complir un deure de i·iutíidania" iestimonlant-vos l alf
Honorable senyor I consoci: Daconcepte que (é format de ta vostra vant la resolució presa per vostè en
actuació serena i rnwmahta «míertota actuació poliOca. al
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no deixant-tas de la mà; i, per tal
com estan generalment fera de 1*
vista de Uurs caps, exageraran la
seva compostura, 1 policia, limitantse a practicar amb al major sel i dignitat el servei que els estigui encomanat.
Suma anterior
. l.WK
Tercer. — En presència d'atemptats,
Família P. R. i J, B
60 00 atracaments o altres delictes, els soldats es consideraran en plenitud de
Total
LStfM funcions d'agents d'atutoritat 1 Intervindran per a «yltar-los i practiQueda tancada al nostre diari la car les capturee procedents.
subscripció oberta eapontàniament pel
Els primers caps dels Coasos dispúblic a favor de la (amilla del noi posaran la forma 1 ocasió en la qual
Miquel Mediavilla, salvatjameitt as- i tota la tropa poaSMemen» cridada a
sassinat al carrer de Muntaner, oeo- i prestar arpieste serveis eventuals, retre tai recollia les escombraries.
bin d'una manera natural l'ensenyaLa subscripció ha produït la suma I ment i preparació adequada per a
de pessetes 1.6*4 » , de la qual «nu prestar-los anob la major perfecció.
remesa a l'Alcaldta per tal que si
L'oficialitat està ben carpecitada del
gut efeglda a ta llibreta dotal oberta fonament de la pari del nostra exa favor de ta seva germani te,
tens daura que ara ens toca complir perquè haguemd'adre ar-lo cap
PREVENCIÓ DE LA PLAÇA
exhortació.
CU General Governador Militar, CarS'ha publicat la següent nota:
KA/mb moüu d'els serveis de ca- les Lossada.»
ràcter eventuafl que vénen practicant I
EL CENS PATRONAL I OBRER
les trepes de la guarnició, generalEs recorda ate patrons no assoment per parelles soles, procedeix
prevenir insistentment el aegOent: . ciats que abans del dta 5 del corrent
Pnmer. — Qualsevol soldat que si- 1 hauran de comunicar a la Secció
gui o!>>ecle per part d'algun paisà d'Estadfetica, Trafalgar, 78, primer,
de consaUs. advertències 0 predica- les altes i baixes que s'hagin produït
elons que sok HIS seus superiors cor- en les piantUles del personal de llurs
respon fer-les. procedirà a la detenció ' respectius e«abllments durant el mes
del que ho intentí, conduint-lo a la de juny últim. Els de fora bo com un i
guàrdia del Principal on es formarà caran a les Juntes locals de ReforI tnes Socials
el corresponent atesta»
Els patrons aíssoclats lliureran
Segon, — Els soldats vigilaran especialment la seva arma i municions «queste* noies a la Federació Patronal, Comissió Mixta 0 associació pa.
restabliment de l'ordre l de la normalitat a Barcelona.*
PER LA FAMÍLIA
DEL NOI MEDIAVILLA
PUS.

trena] • la qual pertanyia, dintre del
mateix tramïni,
ELS TREBALLS OE LA POLICIA
Per a procedir ala escorcollaments
dels quals parlem en altre lloc, la
policia va formar 89 grups que van
actuar en diferents punta de l'interior.
Altres 26 grups van treballar eçptcialment en efl districte de les Drassanes, no sols a ta vw pública, sinó
visitant oaaes ela dormir i altres cataus que són alberg de gtfit 4e mal
| viure, havent agafat li reconeguts
I com a lladres d'ofici i 39 sospitosos
| que, Inierinaroent, resten detinguts,
' Ultra això, as va intensificar la vigilància de Us carreteres per on pesj sen els carros que vénen als marcats,
no baveni hagut d'intervenir ahir en
cap incident desagradable.
ELS SENSE TREBALL
Uns obrers sense treball presentaren al Govern civil una instància, demanant autoriteacló per a celebrar
un míting i manifestació pública divendres al matí al Teatre Nou.
El senyor Porteda va manlfíatar
que probablement no impediria el
míting, però té el propòsit de no autoritzar la madtestació.
EL NOU CAP DE POLICIA
El tinent coronel don Heradi Her
nàndea Malillos ens participa en co1 muaícació atenta que ha pres possessió del càrrec d'Inspector general
d'Ordre públic d'aquesta províncl*.
I Molt encert 11 desitgem.

Consell Directiu d'aquest Ateneu, que creixença insospitada de la barrtada cial de luxe que sortirà de Barceloté Ihonra de comptar-lo entre els — és esperat amb vehement desig el na el dissabte, dia tl de l'actual mes.
seus socie. ha acordat dirigir-li la moment de la inauguració d'equestee i es trobarà de retorn a la nostra
present per a. ensems de testimoniar, tlnèncíee.
ciutat el mati del dimecres, dia 26,
l i una vegada més el seu sincer afec—Elnosfre distingit amic I dilecte podent-se, per tant, romandre tres
te. exprecaar-li ta confiança que té poeta mossèn J. tapés I Corbera, es-à dies a Sant Sebastià- EI preu total
que no dubtarà en incorporar^e al pròxim a publicar un novell llibre d'anar i tomar, comprenent-hl tamb*
front de la catalana gent quan els d'epigrames que creiem ha de cridar als tres dies d'hotel, éa de £00 pessedies grisos que d enllà s'obiren per fortament J'atencló de la critica l i - tes per excursiontsia
a la Pàtria, ella necessiti dels seus terària per la seva graciosa originaLes soUicituds podran adreçaivse a
fills més dilectes.
litat i cl tresor dt belleses que contéT l'Atracció de Forasters. Rambla del
El seu darrer llibre «La Redemp- mig, 30, 0 a les oficines de la diM
Que Déu vos guardi la vida per
ció», publicat fa poc. 1 tan fatague- Fira a Barcelona, Gran Vta Diagomolts anys.
Ciutat, Í5 de Juny de 1963 - El farnerM, acollit per tots els crítica que mall. 383 (Passeig de Gràcia), per «
president. A. Bulart Rialp. — El se- se n'ocuparen, fa esperançar un noa efectuar la inscripció de tas places
èxit per aquest, darrer volum que çs- que es desitgin1 per al tren. advertintcretari, Antcni de P, Alsina,
se que un cop cobert el nombre (te
Excm. Senyor En Francesc Cambó ta preparant.
Oportunament tindràà lloo en la les fixades atrrtb relació a les unitats
i Batlle.
magnifica sala de la Biblioteca pú. del dit tren, s anunciarà públicamen'.
blica de Sant Andreu, de la qual n'és per la premsa.
fundador mossèn Clapés, una conferència històrica crítica de l'epigrama
Dels afores
la qual serà publicada com e pròleg
de la referida obra literària.
Amns. M i m i Hliotednes
—Igual com en anys anteriors, ta
S a n t
A n d r e u
Comissió de Festes del Centre PopuProvincial Arqueològic. — Obert de
lar Catalanista, ha organitzat enguany, per als mesos de Juliol, agost les onze del matí a la una de la tarL'Obra de la Perseverança, Insti- 1 setembre, una tanda d'aodlcions de da: Capella de Sauia Àgata. Plaça
tuïda en -la parròquia de Sant An- sardanes, que tindran lloc tots els del RsL
dreu, ha organitza^ unes tandes d'e- dimecres, a dos quarie de deu de ta
Municipal: Obert de ïes dau del ma
xercicis espirituals, quet enen lloc a vetlla, als jardins del ecu estatge so- U a la una de la tarda 1 de les qua
l'antiga fàbrica dels senyors Riera. cial.
tre a les set de la tarda: Casa de ta
Diumenge passat acabà la segona
Ciutat.
La
primera
audició
d'aquesta
temtanda — que havia eslal molt n^Ss
Museu Pedagògic de Ciències Natuconcorreguda que l'anterior — BON porada se celebrarà aquesta nit.
de L. Soler Pujol.—Plaça Real,
—Es objecte de violents comentaris rals
tint en processó del lloc on s'havia
número 10.
celebrat, acompanyant «i Sant iCrlst la passivitat de l'empresa «Los Tran—Del Consell de Komeat {Aragó,
de la parròquia, a faltar major de vias de Barcelona», davant, les quel- número S7, principal). Agricultura,
xes
Irades
dei
públic
perquè
es
mila qual tingué lloc una missa de Collori «3 material de la Ifnia de Sant Indúsrria, comerç i Patologia vegetal.
munió,
Andreu. L a comoditat, ta higiene l Pública, Tots els dies feiners, da des
Els dits exercicis són dirigits pel laregularitet en el servei és cosa des- a una I de quatre a ais del a tanta.
Cls diumenges.
P. Francesc Vailet, S. 1.. i, en vista coneguda en aquella l'nia.
Especial de Mineralogia, Petrograde i'àxit asa-lit, és força probable que
Tothom es pregunta que s'hauran Da,
P«leontologla I Conqolllologla, dl
sen prepari una tercera tanda,
fet dels bons propòsits de l'empresa
—Ja fa algun temps que vé par- quan assegurà que portaria, I àdhuc ta Societat de ciències Naturali
lant-se de l'adquisició de terrenys arribà a assajar, oficialment, un mo- •Club Muntanyenc». Princesa. 14, priper a ta insta llac 16 de dues tinències dej de cotxes que destinava a subs- mer, — Obert d'onze a una i ds ctni
a onze de la vetlla
dintre ia demarcació parroquial de tulr les actualB desferres
D'Arquitectura: Escala d'Arquitectnl'ex-poble de Sant Andreu. E» diu
Potscd,
una
soia
paraula
de
l'emqui serà destinat a una d'elles l'ex. presa podria calmar les impaciències fa — Segon pis de ta Uulveraltat
D'Història Natural ds ta Unlvanfr
convent que els GG. Maristes liavlte- del públic.
lat- Edifici da ta UuUerstta».
ven abans de llncendi i persecució
De te Catedral: Plaça de ta Gata
de 1909. i que aquest formós edifici
draL
ra estat adquirit i serà convenient.
Artittta t Arqueològic de Barceló
mentreformat amb cabals del Bisbat
a a — otwrt de isa nou del mati a U
dt Barcelona.
L a F i r a de Mostres
ona de ta tarda.
Són objecte d'un detaltat estudi els
-Especial de Patologia Vegetal del
lírnits que correspondran en aqufistï
de Sant Sebastià
Consell de Foment, (Aragó, aúmer·
tinència, la inauguració de la qual
187, principal). Públic Tota als diei
es creu possible — i aquest és l'miefeiners, de dau a una 1 da gustes a
rts de llurs organitzadors — pugui
Por a correspondre ia la Imitació ment també as pot visitar «ta dtac
tenir efectfle a començos de rany feta oer l'AJíatteJwent de Sent Se- testi oa
vinent.
1 basti à" i el Comitè executiu de !a »e- Da to UniTarsitat: Edifici da to
L'iritra tinència serà emplaçada a 1 va Fira de Mostres, sTia organitzat versltaL
tanovell^ barriada de Verdun. els ter- • Barcelona una excursió Comercial
Biblioteca de l'Institut de Ptalolo
renys de la qual han estat tamb6 ad- coUectiva, presidida per nostres au- gia(Facultat de Medicina), espècia
quirits i s'espera per a ben aviat veu- toritats, que portarà a Ouipúsooa unu lltzada en Fisiologia . tBiologta i
re eixecar-se les pa reto a expenses salutació 1 tomarà tai visita qiie ierec Bicqulmica, tots els deies feinera,
del llegas de ia que en vida fou vir- «te bascos amb motiu de la' nostra de deu a una Dle^ festius, de dol
tuosa N'Engrààc'a BírMsta, L'eeglé- darrera Fira de Mostres,
quarts d'oc xe a d e quarts d'ona
eta serà àdedicada a Santa Engràcia.
Per tal de facikiar que Barceló
Centre Excursionista de Catalunya
No caj dir qoe per a venir a sa- na pugui fer honor a l'amable con- ÉMcrer del Paradís), - Oberta de aa
ttofer una gran neoessha», sentida de vit, «te l'Ajuniaroeni donoetiarea, s'ha de la tanta a dos qoacte «to oaa do'
dtaposat la füuvmàò ^Tw «ran espe
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E n honor d'un mestre
H O M E N A T G E
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català
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R E X A C H

En Torras Arnal j» t n purli i ol Cul'ura de l'Ajuni^tnent de BarceloLa «asilo-homenatge
educatiu,- ! ei seu entusiasme per les mòria de l il·lustia pedagog català:
gnn b!?b» català al doctor Torrif I ní. Assoclarió de Mestres Joves. Inaescoles^, "dïia l*Att)Ud Wnri; felí Fe- consaçram la SOV« leoria pedagògititu»
d*
Cultura
i
Biblioteca
Popular
•'La
sala
«onniítorial
e-a»v8
plena
de
liaes Ja I"»*!!!^^ com 1 ped-iços n,>Up Solé i oilvé, director de la Nor- ca no amb paraules, amb fet-: e!
»W« al rector i menri* de minyons. p»r a la Done. A«sort.aci6 de Mestres aelerta •Jòncurrflncla. de distingides mal de Lleyda. diu que al co»'at de que ell preconitzava a mitjans dW
Nai^ionalfi
de
Rarv^lona.
Awociacló
i
elegants
dames
i
b«ai«
damieeHes.
A
MXèrt Baldiri nexaflJi Per6 «juetRamon l.ull. fra FITUIÍO-C Extmenís. srgle xvill fem-ho avui: eslabllm 1»
Ban-elonina. de Metítras Oflctals. Gen* l'estrsda hi havia les personalitat-, Lluís Vives l Jaume Balmes, molt b> llcngu* nacional com » Ime de l enttí jusp'-Tíi s'ervatvan,
•re
A.
de
nependcnis
del
C.
1
de
la
1.
bareelónines; iV rnnuQtf i^gunll Rie- e"hl escau la venerable flsurn dol ««n- senyament. (AplaudimentVn dia dr. l'any 191*. *«ÍX:.IÍÍ;IÍ^ n
n»n« del me»tm En Llorens Jou i Federorló de Metres Oficiala. Asso- ra: el president de TAtenen Gironí i ïill Becior d'OIlers que preesenli Ics
En Romà Sol comenta dient qu*
ciació
Projector»
de
l'Ensenyanra
Caprimer tfaeni daValide En Carlas doi trines pedagòglqu** dals «Solitari*
3itó (ara de] Grup escolar Bai.xeras)
Rahola; el< canonges LhJtgé i Morera, de Port-Poyal.; En ^ianuel Ainaud mentre tot» la terra catalana rosi*
un llibra voli, de paper eíprogueít, talana.
afllgiJa per la tragèdia quo plana en
« h a n adherit a 1 homenatge tots ei- representació ds! B i * a i : el doc- fa la recerca de l'aspecle pràrlic i 1» vida de la ciutat cap i casal de
1 qual portada btú llegeix:
tor
Pou.
catedràfic
del
Saanínari;
ei
diu
que
an
las
•Instruccions»
es
desels
mestres
catalans
i
alguns
de
l'a».
• Iii'rurcions per r«ns«nyani.a lo
provincial. E*> Miquel Santa- grana la Ideologia d'nvui: i a voltes Catalunya, uns quants bons catalans,
ninyons, ogcrlta's pel rewrend Bsldl- 11c regna de València i de les iUe» diputat
16;
el
delegat
regi d'en«eny»nça, En ta traci» de planes definitives a les homes professionals d'e l'ensenyanc».
i Re^ach. prevare l roclor de l'es- de Maíloroa i nombrosos i^rticular» Joan Gomi» Llambias.
an r«p:«Mn- quals ' l pragrég de dues centúries plens ü'optiraisme patriòtic s'apleklPíia parroquiil de 8 M l Mani dO- amants dc les glòries de la terraguen aquí per « honorar l'iiomc qt'e
tació
del
Centre
NacionaiUia;
d« la poc •hi podri» alagir.
l i s . bi»bat de Girena, obra utilissll'homenarge s'ha fet amb un èxit Galeria de's Bells Oficis tW Grup
enaltí la nostra llengua ifrni-ln fiv
Esn» par 1% Inítxucctó del* minyons aaclatart. asnb gran ressò, tal com colar, de la Normal, de Wnsdjwf, B«
nament de la cultura del poble. AiRemares
les
assenyades
observaJde5caiií del» meetres. amb !àrolo« es degueren proposar els iniciadors. Buhigas. del«g»i de l» Preteotora. a
demostra el tremp de l'ànim» de
cions que hi h» ep el pròleg, dema-^ xò
nMf per & apendre be •l'eaorimr.—
Catalunya: UI ha etiGorar vlvior. hi
Sant
Feliu
d»
Guíxols;
En
Ramon
nant
el
concurs
d*
persones
sapien^••dicjida a txa Vtittn Senyor. Amb
Sortida de Barcelona
Cluet, mestre de Sant» Cmtina dWto. lisMmf»; »le 'parts oc la repüblica- ha desig de viuic i OM contra d'elif^ncía, privilegi (m^irBía) Girona,
res h i podrà. íAiiftamlitnentf .
eioèter».
els ponder» la traneendència de l'es- lla
Per Antoni Oliva al carrer de las BnAmb «1 ir^n de las StS mancaren
En tots moments la pàirla as salvarà.
cola,
perquè
«ntr*
«Is
minyons
d
avui
le.Merie?. Anv nia.cap a Girona el cor.seller d'Inafruchi h» tots els que han de governa r
L'boni.·ii.nge aroo.ss·énRearb, no es
I El IMbra (ou Ufiçit i admirai M i clò Prtblica de la Mencom»miiat de
Un talagrama del diputat
damà; lloa «Is corMtdls iv-iag.^; . ta a, l'home genial; en rti í'hi veuen
lue impulíín *1 men-rmínt de riçc Catalunya. En Bomà Sol; reresentam
endr«ç» als mewr** i manera tOl«s les virtiuts dc In raça, persistent
Iftr^cjó de la pedagogia . atsUna, «6- a la Comissió de Culmra de l'AitmEn Narcís pl» i D*niel. telegraíla que
com aquest» f-han de triar, efc. eto. conlinul'at en la tasca: no v» darrefamenr.
de
Barcelona.
íjí
regidors
dient
qu*
santia
molt
an
no
poder-üii
aciaïmenf, píir En Mianuel .Unaud.
Esment» les notables gloses ique po- ra l * glòria personal, BWÍÇ al proflt
Esieve i Dura^. ets 'ècnics se- concórrer perfoiialment. díínanant
<lu*!im«nt sueMor tècnic d<» la Co- nyors
bre
rposaii Rexach puhlicà en Mar- del poib'.o. Kn anui'tll soliu recó da
nyors
Ainaud,
doctor
Mlas.
Gelabeit
que
constem
el
ieu
entusiasme
i
adheniísió de Cultura dc l'AiuiUamant i Gassol i el macer En Mani. la re- st'é a l'acte formes d'4VMnenai>iar al ti Taulé
en el (Butlletí de l'Associ»- muntanye,-, a la església d'OIlís. aplela Barcelona. I par En Martí Taulé presentació del Comitè orgaiMtiador gran selwarj mo^^èn Baldiri Baxaoh. oio iprotect^ra
de l'Ensenyinca Ca- ga tot al que ÍM visi i tot g] que se
Pruner», m««re de ICF
ie* r<;- senyor Agell president i senyora Ma- el ftual dCA d un Ik>c. aparennment hu- talana, que. a P«rt de llur ment In- ItsirggerMx I his pntwi. en a.·tiie-··l ll'1>re.
.«s. d« 1% v i H de Bubi De ««gulda ria Baldó
Torres secreiaris: les mil, va fer grans serveis a la pitrta. trínsec impulsaren a un benemèrit pfHfW pugin servir de farò do la
|s formà a l'entorn d«i lührí un mesiressee Na Rosa Sensat. d->v l'Es- eo 1» mis ndòls i benemèrita da las ciutadà a oferir p a ^ r una nova edi- t'jliura cataluna Cad? dia, jier espepbiem de siraj-atia, perquè la doctrl- col» de Bosc i la seva eixerida, filla tasque». en l'ensenyament dels mi- ció del llitre d* mossèn Rexaoh per- rit de sacrifici, es donava a la pair'a.
a pedagògica que en ell sTil pre- Angelet»: senyora Bubje* de 1 Esco- r^ons per a fer-les bor» ciutadans què Ja no es tro1>en exemplars da las En donar a l'etiimpn a^ui^t llibre \a
bniçia. sHidiu juntam<!ni aT.b l'r- la del carrer Mendiíabal. del Dega- d'aque6ia nrfo'e terra, que a Iwant- ' sis edicions conegudes: la d« l'Anto- fer una àviortació a la ruliiir» unilentadrt que segueixen els nostres nat d* mestres; lee damisel·les Bat- goard» de tot» u Cataluay» «'esforçà ni Olivé, do Girona; tret d'En N»rcis versal, i HqueM ós un dels mf» gràna
Jedagogs i Me «>nílrmoi>·« el que. par lle de l'Escol» de la Farigola i Va- per a donar-li dies de gldri* esplen- oiive, també de Girona; una d I n senveis que va fer a Catalunya, per
•aturalíta, havien oonünnai la tradl- l » s de !a Labors i Oficis de la Dona; dorosa.
Bruni, de Barcelona, i una altra d'En què un poble no té dret n és*er con>i0
\ 6 pedegògifa catalana.
a dir. senyora Barba de l'Escola de Mar; Na
Figaró. íitmbé de Girona. Aviat, derat mes que quan aporta quelcom a
ps conflrmava que anaven bé que iMetilde Ordufla mes'wea de Sant
doncs, sortirà la nova edició dc f.ooo la cultura mundial
Parlamenta
Vgujen el vantahle camí 1, com" Ca Vicens dels H o m i representant d'aexemplars que amb tota cura «stè
(«lural. a Tensem* brollà un sanü- quell Ajuntament; senyora Reixach i
El problema de 1,1 nostra reconslim
11 senyor AgdU. president de 1» Co- a punt d imprimir l'Octavi Viader.
nent d'adnnració al pvltgog hiMnil. senyors Jpu i Figuerol* del G r i p Es- missió, parla de anossfin Haxach i la da Sant Feliu de Gufxwls
cU interior, topa am'u dlflcultats w e
f* de seny. a! maraaiMa, a '.lionje colar Baixeras; Torras L'Uaaires de 1» sev* cftira. dals inotjus qu» ei? nnnn'vénto da íora La resolució ens l'h»
que durant l'actual juliol de dt-nar la intensiflraoió dc la nos1 gran cultuna qu eebi» ambar ajnb de vüajoana, Enric Tarragó de la de saran a ce'albrar la «essió a Girona; la Anuncia
Fed«r«cíò de ^íeàtre» acionals tra eultura.
ladhosiò i}* íoíe
'Aduntaments
1 ««pa viM6 al íoní d« la oonac:*»- Bel!? oÀeiSi Riera. d« I Inexltut de d»
Catalunya, mestrep i corporació^ de Catalunya, os reunirà a Girona i
L» Mancomutiita' de Cahalunya, conï de l lníant 1 «I prepejav* p*r a Química Aplicada; Joanola del Patro- dt
ciiliural*. 4 bomenaViar a ! hnme que el dia M aniran .a BalUlloch de- la Vall \cncuda l'això, ho Implantat ncmWda social Es a dir. que ia »e\'a na' Domènech; Taulà de les Eseole> va
d'Aro
»
posar
una
llosa
a
les
parets
faber
aj^adcfllar
la
Pedagogia
de
ptíó "no qucdswa reclosa % CataJu- Bibas de Bubi; Peronella del -Bolldí 1 esperit català, íonamentanHa cn la del casal on naequé mossèn Rexarti. broíPs Institucions cullurnU I enseMestres» del •Consell >le Pedagogi-i
i.yaimenís superiors, però cu ois aJumy» sinó que l'espandla per totes les de
de la Maocomuniui; Buij Port» d« la nostra 'Uejigua. Remari-d, la presència En Carles Salvador, mestre de Be- liea que s'ni erosten, es remarca la
I t m nacicn»
nas.sol
JCaslelló
de
|H
Plana).
es;n
d»
les
reprès
en
«a-e
nin«
de
l'AjímiaSegui del Centro A- de
\eriia< de la teorm de tnoasèn Reiach.
LS'esiudíA el Hfirre 1 « coníinmà qije. Protectora;
ssnvor Manineí Abella- m·-n' de Baivel'·na ! la de la oorpo- adherit a I ifiomenalgc que farem » Aïjuefits a'.unmeti \iéncti niaUíuts rtélj
a la Pfldagogia nltres nacions Ui Dependents;
Pell-lloch,
i
.tquesta
n
^
e
s
i
ó
em
fa
r/irns
iT;ie
'n^lou
Ja
reipT-"sent»eM
mrllan «le l'As^ciacló provincial «Itj
coiteïxements primaris, nemnè ela
M m aportat un Pasialowl. un Froe- Me-!.'.-; En Pa'i Riera, de l'Escola alta do toia la nostra terra, 'a Majïèó- s.imniar en i l Jorn que el sentit, a fhan estat donats en una llengua qtta
f], un P. Girard, un Victori d» Fsl- d'IusdiíV-ries. de Vianova; Torrent del m&nltàl dc Cat»Iiiny», a etils, al :on l'enseni- local i universal de les- •|B»· ne és la pròpia. No «abon ni el caiaià
0, uiv Francesc de .Sales, uu Bous. Casal Gironí i aombroía rtpresents- S«llor rtiistrii· ' in P-Volrea, En Bemà truc-ionS". el j - n y racial del preve- QUe uo L'iiscuycii, ni ol uistcdlà que
«u -- tíç., Cauluny-i hi apomva. rio d-r 14 premsa diària.
So!. iierinny ocupar aqÇMta pre>«id*n- re Pex·at·h sigui taíiat l eídevlngut no imn pogut aprndre. (Vpl»odíuardant las degudes pioporcloos. un
nodnment vanitós per àls homes" de meni-s.) Cal refer tota la nosm
cin 'Aplaudiments^
hossèn Baldirl K··;«..h
. t l senyors Sot "eufè. "a preítidèn toies íe» í r r e s on é^ parlada o eo- cultura.
Durant el víaie« les « n y o i e s . 1 ela.
Na s>n tan malbé, prou i massa dc
hegudq 1» nostra llengua. (Grans
jeputacíon*, ja en som prou d icono- també els senyors, foren obsequiat
C»l evallar l'obra del precursor d«
aplaudiments).
anïb
un
-tbí-.
La
senvora
Baïdf.
purl»
d"
l'hom*
Dasies. i prou f&cils a i·iiderrocar als
1» pedagogia actua!; cal la dclaiii· lo
sant
t
t-Hvl
imeSrre
»
de
les
mndallUis
lomes qu* sobreixen del nlvcú gris
EJ doctor Pou. catedràtic, di^-vió qut de que la primera eusenyuiita iW. nosA G'rona
del seu sistemii-, de l'entusiaMa aoo- s'adhereix a l'homeivit!;" amb e'itu - tre poMe lia d'ésser cn català. fAplaaIrdmari i -alia aproilfar rocasió
fet ^ is '.d'a de Viiopienaige. attaote, per parlar en nom ilrl S*ini- dintont* i S'ha de dir u tots als que
Tenlalrar 'm dels nostres, «mb la
Els expedicionarií- fnten reíbuts al Himen'.
FÏ 'onsideracion..- ^nbre la manera de nan, on es féu saennl
fg"retA? d ' qu? d'aqueft ntítgú •n moll
mossè'i R»- podon i dttuen escoltar-nos, que l'end"
i'estàcib.
pel
vonjaller
de
la
hílrarlara perquè ja és mort. »ln. Mancomunitat de Cataliinj-a NWguj resoldre ej prrtblema pedagògic a Ca xaeSi: Diu que el <as d'^juniar-se e's
nyau'.H de le«« noslrcs oscoles primàhi li tindrà eweja perquè j» no U u Biera; l'alcalde d». Giren?, senyor , Munya, i diu que per a resoldre al dos toiveptes de ra·.Mor I mestre d'i ries, .-'tia de donar en calalA. CHilaude Catalunya, .-al '-«men- inlnyons no és una exi-epció. sinó una dtmeíils.)
hr* so mira ni barrarà el pas a v*acompanyat d·l'· regidors j| problema
car per l'escola H pre.-urs·-·r d a/iuee- rejfta general en els pelHs pdblatf, l
litats Jtorqnes. S'iricfa i« idea de do- Bassolf.
Rahola.
Vfiai.
Camps.
Bïrden.
Coll.
Ks dar que no ens podem foi^Bi
lar un r»lleu especial a la rtgura pe- Mas'6 i F«nt; el presMafil de 1» Fe- tr. orieiilació pedaííògiea, é? moffèn molts d'ells han excrHlt en Il·ir mis- grans
il·lusions en la resposta que si.i
j
Rexacli
NaïaHres.
els
me^'re,a
luals.
pgíigica d-» mifíèn .Baldiri Roxaoli de.racuí
sió
com
mossèn
Rpxar;!i,
MPÒ
qui
per
de Mestres de Ctiaiuny», íé- ; FeeoQHnt la
donaran, p^rò si tols, vosaltres i nosala^bra
per
a
fer
que
V*. en els actuals moments de 11 nyor Barceló,
llur
senzillesa
1
humilitat
han
restat
mestre da La Bisbal; el 1 sigui dft més eflcèria la cultura del
tres, dins dc 1« poísibilltut. hi po-wm
pda de CaUlimva esdevé una (tgu- pr»5ideiu de. iHsso.·iarló
P w i n c l a l de nostre pofele. (Aplaudkmentis-)
tot* els eaíorcos, per interèm dei* inFa observar rom I» r ligi iM^it és fants, petr amor a la ferra I per dig1 patriòtica perquè ell posa a ia Mcwtns de rvirona. «eayer Fàbicgas;
•En
Llorenç
Jou
1
Otiór
IR) vehicle de rul·ijr. i ej demobira nUat i honor de 1» nostrií llengua
llengua, com a base; i fonament el proTcssor Dalmau Carles 1 nonïbr'V
la biografia de l'homenatajl, nat amb
sos proiessora f prolesfpre» de lea Es- a Ta
la lasca que ríallfïà T'ionteiiif- msi'e, quelcom s'o^ollrà. Vosaltri"1?,
le la cultura del minyrt catal»
Bi'31-lloi·,
batejat
el
dia
ï3
dé
|gemestres, nu podeu lonlr la co&Sïièii
lEs feran indaigiolons. Sana a Oíleirs. colat I de rinsiiiiit.
ner d* m?. a l'esslésij, dc imanta Jat.
ei« tranduiHa d'Mver ensenyat l>é als
1 allí Ja s'havia, perdut «>l record rti·l
Considera
dlsna
i^a
iota
l
l
'
i
n
ç
a
Cristina
de
la
Vaíl
d'Aro,
estudiant
At-nia a totjiiym el íe··retari de la
infanta, ei no els haiveu cneenyat -D
besw. Al llibre parroquial s'hi u*. ComiMId
l'obra
patriòtica
d'enalll.els
fills
IIal
Seminari
de
Girona
I
ordenat
saorganitzadora de l'hr»menatcataià.
| í que el rector moaeèn Baildirj Re- ga, el nostre
lusire»
de
1»
terra.
'Apl·iinllmffi's.
•
trdoi.;
rector
dn
Sant
Martí
d'OJWs
En Lluís Bertaon mori al is d*, frbrev de 1781. i * tran 1 Pijoan company
En Darius Rahola. primer tinent
ha dirigit perfeta- ; !6 d'aibrll df, 1730. mort i sepultat en
Cal l'ensenyanc» en eaialò en totes
nort natural, a l'edat d*- 78 a n ^ i que ment iots el; que
1 de febrer de 17M. Kxpli^a les ge-- ri aloal·le, reitera 1 adhesió de l'Alutw les escotes. Por damunt do lot ly ÜIacias
1
tota
l'excursió,
Ptava soterrat a dina de IvsglÀMa. i»> eficaçment ajudat » Girona pel pri- | t!on< fetes p»r a recollir aípiéstes da- lament de Giren» l oíereúv treballar beriat de la terra» I hi dau per obce
i un» llosa que hl ha enfront de ^ mer tinent d alcalde. En Darius des; diu que en la ina*sa popular per al major èxit de rhomenalge al nir la l l i ^ r t a t . és «1 coneixement i
erta.
s havia asvajt aquest» figura pedagrò- pedagog d OUers.
Baholai li5 de la llengua pròpia. Podrem ésg:ca : l'esmenta EQ Torres Amat en el
lEs v. saber que havia naeeut a BellEn iMartf Estava s'adhereix a J'ho- ser súbdits per força, però serem caseu diccionari: En Jcsap Balari i fa- menaiga a moseèn Reixada, fill d'a- talans de la nostra na rio. (Xplaudiloc. de Sant* Crisllna d'Aro, prop
Raccpció al Conautorl
va ny t-n el discitrs prestdeneiiil deia quelles terres, pedagog exemplar que mania.)
M Sant Frthj de Guixol». Es reculírça dades tràgiques de la seva falïls arribat^ ocuparen els escons con' 1 l'cs Floral» de 1S9Í, es fa ressò d« la assentà el principi de la llengua prò'Es declara closa la sessió. Ia q u i l
M i a q'je tenia allf -ina gran caw «Utorijl-í. i i alcalde, de» de lu pr*.--- queix» de moasen Rex;:*, de què tls pia ha d'esífr el fotii^nent de la mew·qué xaidorosos coroentaris da
alral. que. al rodolar des anvs hn dència, els donà 1» benvlnfiuda: re- homee docte» catalans no escriv|í>in cultura ciutadana Estudià 1 època d'e tota la cenourrèncía.
aseat a 4sser propietat del nostra mercià ;s pensat» de celtbrar » Gi- en català: el grau Torres i Bages en decadància que visqué, subsegüent a
lEn sortir de la sala conslsioria·l #la
Mimadíssim amic i company En Mo- rona una . ÏSSÍÓ cn homenatge del pe- •En Tradició Catalana» recull tí pe»- l'exinció de le* lllbartais calalanes,
fan v i p ^ s . gerent del ferro-carríl dagog iv.cí-èn "Rexach que exord el tulat de què entra totes les llengües, pel tirà vencedor- En àquells rae- barcelonins, aprofitant la nu de lluna
V Girona « .Sani Feliu.
seu doble ministeri a Sarn Mani d'O- la que nmb m í s perrecció han de sa- menis iBMeèn Rexath intciü la i - plena, pujaren a visitar In Càtedra; i
Es regiraren les golfes i calaixeres llés, qual llibre tan alabai í'irnprtmi ber els minyons, és la própl»; En Pin naixença de la cultura de! nostre i)0- •es muealle» ij-ue presentaven una vi»
aió fantàstica.
^ les martes i munta de llibres v»IIs per primera vegada a la ciutat de Gi- I .Scler en fa un befll e'.ogl en el llibre ble.
les recolliren exemplars de diverses rona : alabà la idea de l'homenatge ; rl -La Civilitat Pueril». En t » 6 el
Diu que »r» els lenips són distints,
Oami da tant Marlí croilar»
"dtciong del llitore i espertalment una els desitjà una grata eitada, i ol= niestre Agustí Riu* I Borrell, va fer
ur judiíi crític de 1 obra en «El Mo- les teories de mossèn Reixach són
príncep», l eatampada • Girona.
oferí la Casa Conekitorial.
nitor do Primera Bnsenyaiua». Aní- aceeptadís pattiòtlcament i pedagòDiumenge, a les vuit dt-l ma'!, eu
[L'admiració intlo». que uns quants
El senyor Eeteve. agraí l'a·eetuoítt tu el que en diuen dol iVbt* En Ntco- gica per areslaurar la cultura de la dos auiòmnvbus i alguns automòbil.
poelMta, tenien al pedagog, cella ferli iransrcndir al pàbllc I la .Societat retoirda. digué que en r^l'esemaJcíó lait d'Olwer, Bn Carles Baho'a i En terra, fonamentrle la personalitat del m«rs«irén de Girona els harrolcnín? I
nostre pohle. Fa vots perquè aques- gironina. El tanii ós etn isador. l.a carInrcelouína d'Amics de la Instruccid de la ciutat cap i-casal de Ca-aiunys, Manuel de Montoliu.
tes aspiracions reasonin dins de 1» retera a Banyoles é-- . lohnil i en p
Toposà la celebració d'actes públics ana^n a retre homenatge a un home
Societat de les Nacions.
guna llocs, però en i i seva major
w a retre homenatge a l'obra i ho- humil, al pedagog il·lustre que en
part* est» tci» mui e. i·iup n u.i yn
orar l'autor. Van respondre Q la r r l - ttmpí d« decadinrl» de Catalunya,
V.i un estudi del llibre i d'e les maEstem
aplegats
aquí
per
a
retre
hòi affift ella es forma cl ComH*. Les proclamà a la llengua eataJ»na. rom tèrlee orne tracta en els sens aspec- manaigo a moaaèn Reixach; per « ho- le, ht ha començades les obres per a
^ i « s pw#es»!*i:;íl». •ÍM-i^fteno a Instrument per a fomentar la euHu- tes religió*, moralista, auster, huma- norar I» nostr» Hetvgua qu» és al Hatsltar-)a I» qual ser» upa millor»
^rondanae». -Hagiaterio Tarraccnen- ra dc!» tÜH de Catalunya.
nlita. escriptor íbeial d'idees ago- fonament de la Ihbe.riai. Moaaèn Re- definr
-Magisierio T^rtdano". -Butli^fl
El senyor Sol «'associà a rhomenai- sarades, eminent pelagog .que si ne xaeti és un stmbol de les nostres glòL'arribada a Banyoles dels nombroV ^ t m . . Corneli de Peda^tra ga que Catalurr a tributa al ítmbol de és «l primer pedagog espanyol, per ries pàtries.
ees expedicionaris, cridava 1 ateiw iò
•a ifencomiaii)at. /Oomlup de la nostra r»e» «n el cwnp de lo Peda- 1» sv» antlguita', éi un dels primers
L'AJumament de Bar.'.elon» s'adh»- de I» gent de Banyoles. De'-n unee
per la valor dels feus cenaixeraenu raix » l'acte d'enorar la bona me- dones:
fogia Agraí l'aifeciuoai rebuda.
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catalans la betfa i l'atac fratriciïda siguin possibles. I la caus» d'aïxó
és que «n i a nostra terra encara
no siha deixorvdií un veritable sentit
dtheroisme. no solament el bèl·lic, sinó el de caria dia. el dels sacrtlicis
quotidians, «etnpre pensant amb la
Dissabte a la nit. aquest Centre, encara «fts cal íer, tinguem fe en les pàtria endogalada A evitar aquest,
baluard del nostre moviment, estava nostres doct ribes i davant de la in- fet tendird. d'ara endavant, erm a
de festa. No cn tenia prou del seu competència, qui sap si dííiberada, missió principal, la propaganda de
lluitar constant per les nostres rsi- de l'Estat, afirmem una vegada roAs Joventut de la Lliga, que si un dia.
vindicacions, sinó que en aquests di^s la necessitat de què tfgui un Govern j per tal de dlr-lj aï potole l'abast del
d'angünia perquè passava la ciutat, català el que presideixi amorosívola. ' problema de les minories nacionals,
volia ^sser el primer de la urbs que ment les nostres lluites socials 1 los s'eecampa per tota la ciutat. 1 arreu
seitis ressonar la veu nels bomes de de tota mena. i per a aconseguir ai- de la. terra, i un altre orn. a fi que
xò, unim-nos tots els nacionalistes,
i'^l'ga
B ^ - ^ ^ ' ^ ^ ^ n a - fent à Imitació dels nostres enemics la nostra organització s'amanss de
^S™"™*
^ na- aquell front IÍÓIC que ens portaria» l'esperit patriòlíc que viu en l'cftjra
de la Mancomunitat, visitant les seves
cionaüsme català
El local on s'havia de celebrar el inevitablement al triomf ,més escla- institucions 1 exphcant-li el seu alt
tant.
1
Ovació
que
uura
llarga
estona.)
j
sentit de culrara'raclal. •féu una lasmíting anunciat estava efquisidament
adornat amb draperia catalana Í p^r Apaivagats els aplaudiments, ós ced! " ca fecundissima i sempre i en tot moa donar mès encís a l'acte les da- da la paraula a
ment no ha cessat en la seva tasca
1 damisel·les de la barriada hi
de proseltiiame nacionalista, ara wsJnses
U.UI8 VALfcftl
tenien una bella representació Entre
tarà les consciències oaialanesques
el» concurrents, s'hi destacava abuni companys de la Barcelone- pet tal d'infilKrar-ihí aqudll sentit
dosament el jovent, hi veiérem molts ta:Amics
Venim a celebrar la victèna més d^heroisme tan necessari al nostre poi d'elemenis dels nostres Centres i de difícil,
de l'hoftie sobre el! mateix, ble, com a antídot i com a arma.
Jovenlni Nacionalista. Saludàrem aftrmanila 'uia
A·egada més la nostra (HoM bé )
^ a í '
S 3 ^ ^ ' ;
iI
^
Bracocs. Feran, Lafont. fe en la santa continuïtat. Les lluiQue quan aquíiU sentit sigui ben
/•elppat retri senvor CwvroK
i ^ regidor Josep Vilaseca de 1 Asso- tes darreres ès presenten avui con- despert
no seran possibles espectatrastades
per
Tàoció
de!
temps,
com
^ a S
d e ^ S ^ a d a de r**^ r ^ r n ^ r ^ n " u n e peüfes anècdotes que no poden al- cles vergonyosos cam els que es desgWsla un plafó de majolica represeu- .
FS&^S*"SSIHSÍ
Z terar e] .moviïnent anibèrador de Ca- enroMíen 3 la ciutat amada. Que aleshores, tots els nacionalistes, els que
wnt a sani Mani i a la llinda de la I ^
"
P
à"
1
Associació
Nae'_onal«sta._de
porta la llegenda: ••Sant Marti, pre- Terrassa. junt amb la Junta Direc- talunya. Avui sj sent una frisança de ho són substanciaBmenf i de çoca i
gau per nos: «per patró tenim a vos»; tiva en ple del Ca«al i els membres matitzacións dintre del catalanisme, i arrel, els més tebis i moderats i fine
esperem vostres favors. Fou posada de la seva Comissió d'Acció Política.. aquest afany ç! trobem,, aquests dies. els grisos i vagues -s'uniran en comA l'entrar els oradors que havien , en la di5CUS9ió aI j ^ i g ^ m de, pro. pacte feix i diran a liEstat. ostensiblees dia 2n d'agost de 1751- (època del
dc parlar en l'acte. acompanyats del | hlem&
^
.aiïuelles ma. ment, quina és la voluntat, d© la digrectorat d*, mossèn Rexach).
president del^ Casal, foren_rebuts amb «tzacloni. aquells dogmatismes, aca- nitat catalana oiíesa i reiteradament
Descobriment de la llosa
una formidable ovació. Fet. el .-llenAcabat Toflci tolhwr? s'aplegà al da- ci i dites unes curtes paraules pel ben sempre posant com e principi Is ferida i quin és el voler dels nacionavant de la casa rectoral que tenin els Senyor Alosoar explicant perquè s'ha- ITibenat de la terra. (Molt bé.) E l mo- : listes -subugades per un poder foraster
hali-ons ernpaliats d** vermell. A la via organitzat aquella festa, cedí la viment català és un movimeni amo- i estrany als seite costums i al seu esrós, un movinwnt que E n Prat de la ' perit. (Llarga ovació.)
paret hi havia, empotrada, la llosa
conniemoratória de marbre blanc co- presidència del mtling a l'iUnstre pa- Riba va definir amb una la seva èom-;
nleritAt. qne
ÍTUP no
noOTà
era. ni
n i ha
ha p<rai ma!
ma! !
berta arrtb una bandera catalana. L a trici Joan Vallès i Pitjals. el qual do-.1 plexitati
JOAN VALLÈS I PUJALS
| lm roovtjn^nt disgregacionista. sine
par't enramada de floi> muntanyen- na tot segut la paraula a
ques, l^s dues campanes repicaven a
N AGUSTÍ GRANADA
' un .moviment d'i'n corporació de la al qual, en alçar-se, els assistents a
Testa. Entre la concurrència s'hi ve- el qual parlà en nom de la Comissió '• P^.00?11181
^ ^ y a als movi- l\acte ovacionen, drets, durant llarga
ien homes que rofaven barrctin.'·s d'Acció Política d^l Casal Comen- ' 5|lnts humanistes de les nacionalitats escena.
^·el·melles 1 dones amb caputxa çà dient. Catalans:
Amics i companys dc la Barceloned Emopa.
blanca.
comença dient En aqutílls dies
En els mitings acostumen sempre :
™ f-op fervorós <te la pe^o- ta,
Ei senyor rector i tots els altres a parlar dues menes d'elements; els nalnat d En Prat de la Biba. que Tou tristos de la setmana tràgica quan la
ciutat era convulsionada i rincendi
sscerdrits, ajnb capes pluvials verme- indígenes i els forasters. En els mols. I f PT*<*r
la LUga que sen- de convenis i esglésies feia més silles, precedit de la creu narroquinl, peró de tots eUs. s'hi « u el mateix i <
l^111^0*4, 1 ^
'tT^* '"- nistra la unbs, un ü-lustre- proíessor
es situaren al davant de la llosri.
ritme patriòtic, que és l'essència I ! ,t?"s,ta4t
de ^ LUga R ^ o n - - eMranger era hoete' nostre. L'acompaAl pé:i de'la llosa s'W posà l'al- fonament del nostre moviment allí- i ^
A ^ «}. se" ^scurs documen- nyàvem a visha.r els nostres centres
calrtr de Vilademuls senyór Balaller, ; berador Xn xal que. us ^aci l ï l o g l 1t'9' 1 eloquennssim. presentant amb de cultura, i un inati, trobant-se Bares
es regidors senyors ll/overas. Oliveras, dejs oradors qn..
adreçaran la pa- f«ra«la èrteesa là Catalunya vlct-ï- celona més agitada que mai, anàrem
Hospital. Boch i Pou •. el ecretari se- rsula, perquè tots són prou coneguts riosa del demà, vestida amb totes les a l'Instilut dTEstiidis Catalans. I en
nyor Molinet.
arreu de la terra catalana per la se- jinèrrogattvés de la sobirania, pre- mig de l'angúnia i de la tragèdia dels
mianl-seT amb una gran ovació.
L'alralde destapà la llosa 1 oothom va feina inlassabl" nacionalista.
veié rom en aquella alta
Tot seguit féu us de !a paraula En moments,
eadata en laplatWlmenl? ILa llosa
Vivim uns moments gravíssims. E l
institució de cultura, els nostres hodiu:
Govern continua, inconscientment. ia
mes doctes trabaillaiven pacientment
JOAN VIDAL SALVO
-En aquesta fasa. durant mitja cen. seva feina d'atac a les nosttís relen discipíinej científiques, amb pontúria, en el segle. XVIII. mossèn Bal- ^ndacicions i. endut per la incomCatalanes i catalans de l a Barce- deracip i entusiasme, com si la ciutat
di rl Reixach. roestr> dé minyons, fou prensió goía à dir, per boca del pre- loneta — començà dient: —'Fa molt fos a-isossegada i lluny de la discòrl)um, exemple i guia i honor de la sident del Consell, que-mentre hi ha- poc temps que gaireaé els mateixos dia En aq-ueSls homes glatia la veripàtria'.
gi nacionalisme, hi haurà terrorisme, i ejemenis davui veníem a aquest Cen- table ànima catalana, respent racial,
E l senyor Rector va benehir la Res, però, podrà detulw-nos en la ^n a tèaiitizar un acte" de propa- que aleshores es mostrava amb el ritnostra, .tasca santa, i si l'Estat domi- ganda electoral. I d'aleSboras ençà. me e(ftm de sempre en un reco selecllosa.
Des del balcó de !a. Rectoria el se- nador, abusant de la força, vol trac- malgrat el breu temps passat, quants te de la últoè T l'acte que. avui celecretari senyor Molinet Uegi unes tar dç ferir de mort el nostre plet, d'esdeveniments bi ha bagut a la nos- brem cm recorda aquall episodi. A/vui.
quartel·Ies donant mercès a la cemls- els nacionalistes .no defallirem, sinó tra terra. Es que els moviments polí- com 1 anells dies, la ci utai és pro8ió organitzadora i aquell acte 1 glo- que arrb els ulls posats en l'esdeve- tics, que ponen un dinamisme enor- fundament 0 peotorbada, i també supenidor de la pàtria, afrontarem tots me, caminen-tan velrunnent que, prin- rant la convulsió, amb aquesta fosta
sa l'obra díl sacerdot i mefitr".
El senyor Barceló, mestre de La els perills i repressions, per dures 1 cipis que sttiavien considerat gairebé d'afiranació nacionalista, fem com
Bisbal, president de la Federació üe 1 mentes que siguin. (Orans aplaudi- com axiomes, tornen a anècdotes i aquells homes de rinstitut d'Estudis
els que eron senzills episodis es ves- Catalans durant la setmana tràgica.
mestres de Caialnya, remarcà l'ideari ments.)
[MoU bè.)
catalanesc del mestres catalans I allí
tot seguit fou cofttedida !a pa- teixen ràpidament amb el ropatge
majestuós de lég doctrines I això
va fer professió de fe catal-ana. els raula a '
passa en el nostre plat, agreujat el fet
mestres posaran lan all com puguin
El moment actual marcarà una fita
N'ARMAND OAhABEN
per la imp.-éselona'pilílat catalana, en la nostra Història, en aquesta Hisli llengua catalana que antigament
que tants d'exemples ba deixat a la tòria, dissortadament encara molt
parlaven sants, rels i savis.
cl qual digué:
desconeguda, fins pels filfe de- la terCatalans: Vosaltres, nacionalistes de Història. AVtolt bé.)
El senyor Agel! explicà el signifira, perquè no inútilment l'Estat, espala Barceloneta. a més a més de pacat dc !a festa.
Ha dura* uns dies que l'elegia, en- nyol ens ITia escamotejada 1 J ens
En Ramon Cluet. mestre de Santa triotes exemplars, sabeu donar a to's
Cristina d'Aro, va fer saber que la els actes que celebreu un •dfúç enct^ ronada pe-r Uavis catalans, s'adreça- l'iha deixada llegir ha estat després
Comissió local d'homena'.se a Mos- 1 per això féu que les vostres dames va a la'nostra orgapitzaició. i la Lli- d'haver-la tergiversada I es precís
sèn Be.vach. d'acord amb In de Par- i damisel·les assisteixin a les festes ga, la secular lluitadora nacionalista, que no l'oblidem la nostra Història
celona. i rAjuhtàmcnt, havii;ti acor- patriòtiques duent-hl llur entusiasmè com sempre i àmh més 'ermesa que perquè en ella trobem, tothora, bells
mai. diu avui novament el seu nacio- i pri'ifosos
ensenyaments. Estudat que el segon dia de 'a feslí ma- i esperitualitat. tMolt bé.)
íor, cl 25 de juliol, es donAtia r l
Aqucsl acte és el primer que cele- nalisme incondieionat. que no es re- diant-la detingudament hi trobem dos
vastos períodes: un de desnacionanòm del gran' pedagog ritalí a la bia la
, T-liga
w,.després
,
1. dels esdeveni.
. • - —.- clou
r i m i en
on un
un procediment,
r.rrv-í»rii,Tn«nt ni
ni on
»« una
i.n
plaça i que s hi posaria nua llosa ments de lanl d'emoció fa poc psí- fàctica. ,sinó que. lligant-3es i seryant- litzaciò i un altre de renacionalitzacostejada per subscripció pop'Jlar: el fat'. 1 ho fa per a fer. novament, 5as totesl les té a punt per utilitzar- dò. èpòques que n'abasten d'imporchor del poble cantarà un nim'io a com sempre, una afirmació del seu ies, seguint el rttone de les necessi- tants 1 llargues i el senyal més viu
mossèn Beocach, lletra de M. Bach nnciona-Iisme integral que vol dir, si tsts de. tota mena dé la pàtna escla- de les quals és una lluita cruissima i
de Solius i música. d'En Mala>rrida. nv> no. un acte de virilitat de la va. (Molt bé.) I realitza aquest acte aferrissada E l primer període codies que sémibla «rue es vul- mença amb el Compromís de Ca^>.
Serà — diu — una festa 11 olt ani- nostrà terra davant de la covardia aquests
anorrear la terra catalana, en una quan a la mort del rei Marü. senSe
mada i simpàtica. Vos convidem a present La ciutat es desagna víctima gui
successió, es va reunir aqueíll Congrés
de lluites fraticides, atiades per com- oíensiva de l'enemic, de i a qual és que
tots ^Aplaudiments.1
va produir l'elecció del rei Ferun òrgan, no salbem si deiaberaplicitats
d'alts
organismes
que
en
lloc
El senyor Rector remercià a tots
dament ò incftnscientment, un deter- ran d'Antequera, monarca casteOM. fode
prestar
la
seva
assietència
a
la
1 "honor que feron a seu predecesminat estament, que amb un boicot raster a casa nostra. Catalunya, peíor. sacerdol exempar i mestre emi- nostra pàtria, com és el seu deure, il·lusori i insostenible, es propoía con- rò, oposà una resistència mabatfble a
ens
endogalen
més
i
més
i
contra
•nent 1 si »f»t.liom seguís ses doctrines
la desnactonalització que volia iniciar
aquest? terroristes d'allà i d'ací al- demnar-nos a l'isolament 4 a la seva* aquell
el món seria una bassa.d'oli.
rei i en aquest, propòsit anaruïna. (Grans aplaudiments.)
cem
la
nostra
veu
1
majíifestém
la
ren fracassant els seus sucessors. in^T^guem p r ell. Servetn-n.i una nostra voluntat cada dia més deciEs un fet que a molt temps es clüs els posteriors als Beis Catòlics,
bona mem^rja
dida a aconseguir, per als mitjans produeix
a la nostra terra. ArOto in- on quina època és més forta la preTots ftiren aplaudits.
qur siguin. 1a nostra llibertat comple- tenmirénnes
s'.ha presentat i bo ha tensió de desnacionalitaar CajaJunya
Retorn a Banyoles t a C)r«na
ta. Grans aplaudiments.)
fet en tote els peri'wJes de la Hisuòria. no reeixint en l'anhel dominaor ni
Després de. beure nn got. i'tígwi
E.- creuen la gent dc Madnd que cl Mentre els enemics estrenyien més fan sols Felip V. qui. malgrat, haver
fresca del pou de la Rectoria, prenproblema
social ofegarà el catalanis- «»J nus de lescte^atge. els oacienalis- vençut amb la força de les anmes la
guérem comiat d» mossèn Pujular
me,
però
aquest
fet per més que llui- fes érem dividits en discussions de nostra pàtria no pot ímposar-li les
1 de tota aquella bona ?eni i de.·oVrt.n
tin
no
podrà
venir,
almenys mentve procediment i de matis, i amb com- lleis castellanes, com volia, d'anàlocamí muntanya avall, fins a trobar
plicitats j aJiances amb els seculars ga manera com ho havia realitzat a
els automòbils. Hi pujàrem i cap a els capdavanters del proletariat par- adversaris
apoderant, del nos- València i Aragó.
Banyoles. A l'Hotel Flora ens senm-n lin el llenguatge del dominador. SI tre esperji s'anavèn
i feien retardar la victòUll e-vqujsit i suculent àpat en mip de expressessin els obrers les seves doc- ria de les .nostres
I
5-a més simpàtica animació. E'.tcara es trines en el nostre idioma, podríem ca! que això acabi,reivindicacions.
La veritable i pura deccatalanitzaavantposant els
que una zona importantÍBSiironunciaren més discursos. Però taa- pensar
catalans s les nostres disquisicions í ció de !a terra comença després de
ma
de
l'opinió
no'
combregava
en
el
D6t acabats, prenguérem conriaí dels nostre ideari, però mentre parlin 1 teoriteacions, un alt "sentit de genero- les Corts de Càdis. Aquell Paillament
aròics i companys banyolins i els escriguin
oficialment en espanyol, sitat i de dignitat coUectives, provant aplica la uniformitat mós absoluta a
a.utòmnibus rodaren rapidíssimament hem dfe pensar
que l'obrer racial, a l'Estat que quan s'ataca descara- totes le sterres d'Espanya, fent pràccap a Girona, MI encara arribairen a que el genuïnament
català, és al mar- dament la vida del nostre polble. sa- tic «I pensament, untíormista i dotemps de pujar al tren exprés qu? ens ge d'aquest movíinent
que amb com- bem respondre amb cte mateixos mit- minador. De seguida, però, que a*ideixa » Barcelona a dos quarts de plascències mooníessables
amenaça /ans que. s'utilitzen contra de nos- nicia la uniformitat, comença la revuit del vespre molt satisfet» de tant l'exretèncàa de la pàtria. 'Molt
nacionalitzacló i etnrem en aquell
altres (Grans aplaudiments.
bé.)
bella 1 patriòtica K>mada. — P. PA»2gon període jlel qual havia parlat
PES ! RU£a*.
—Von 3 OlWs a recordar uri re^or
catalanista qu*. slhí mori molts anys
enrera.
Els expedicionaris e? desdejunaren
8 l'Hotal" Flora, i Wi eegtrit feren via
cap a OlCè? per la «-.arretera d'Òlot
Sant Marti d'Oller*
L'esglesta. la easa" rectoral 1 una
rasa de pagès. Tot al i-íjllanl un ollivsrar plantat per mossèn Beisach. A
una fondalada una font d'atgiia fresca i regalada. S'hi havia aplegat molta gent d'Esponellà, de Milavert.
d'Orfens. de Crfülinrrs. de Parets,
Sant Marc?íl. Vüademí. Guialbes.
Les 1 C ^ T T e ^ S s . V = :
íafreser. Vinavenut.
mie
í Vi.'afreser,
Vinawnut. pobles
poblets cpie
formfn J'Aiuntament. de Viladem'i's.
Hi havia tamb"4, ens havien prec»»
dit, l'alcalde de Banyoles, senyor Dilmer. els regidors senyors Malagelada.
Matas. Duran i el secretari Masgrau.
del Certre Vacíonalisla En Rafel Hoftem- i altres socis: en Jlsrian Garcia
del Foment de Cultura i Sport i En
Domènec Ametller, de l'Ateneu Ba-
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prés, amb magna vogoria. efl catalanisme. I llavors el precés es ifeflecf i x inversament en l'època de la
desnackmalitzacíó. Es la. nostra pàtria 1« qué '·àtaca.ttnihtWBtenf-sea
aquest fet. «n eís inicis, en un fort
moviment ïrterari, de^yrés en un moviment polític, i avui ens tróbera en
la plenitud de l'ació renaclonalitzadora. Nn obstant, l'avenç iridiscufibla
deln ostre esperi; %a. lliurant-sc- de
manlleus forasters, i trelentse tot él
posfiíç 1 superposat, l'Estat es defensa afernssadanien-. contra aquest esperi* d'atac català, perquè l'Estat encara és més (ort del! que crèiem. Cistella, malgrat ésser decaiguda i cada
dia més feble, quari s'oposa a
nostres reivindicacions és que es veu
la força qüe encara serva. Es terra
de principis inflejdbles, que prefereix
la solitud a abandonar-ilos. Peraqu"*xa intransigència, els pobles que va
cónquerir s'han separat d'ella i sols
ofereix ja llibertat al potfle que domina i vol dominac. quan s'han fóstota
mena de llaços espirimals I llavors
fa tard. (Grans ap1a,i»diments.)
1 igual passa a Catalunya Nnsalwres, els homes de la Ulga, planteiàve.m sempre el nostre problema dintre d'Espanya, i aques'.a no escoltava. En Duran i Ventosa deia fa pocs
dlee. al Senat: el 'Diari de la Marina» de l'Havana, comentava un llibre
publicat en aqueila República cubana, explicant el seu flor<?ixemenrs
d'ençà que era independent Mai Cuba havia arribat ai grau de floreixement d'ara i aquest fet- no pogué
veure'l quan estava lligada amb Espanya. Nosaltres, -enim també "desitjós, constantment expressats i provats. de millores i si volem ens ho
havem de fer nosaltres mateixos.
N'és uncoípidor exemple l'obra de la
Mancomunitat.
T aquest, és el problema cruament
plantejat. Nosaltres havem fet esforços persistents de resoldre el plet riacional dintre de la concòrdia, i malgrat, l'àrdua feina feta. les esperances no són pas falagueres. L'Estat,
entestat en els seus principis, no
perd ocasió d'atacar a Catalunya.
Per això, !a hora present és molt crítica. I ho és, no sols pe! fet abans
expressat, sinó pel fer polític interior
de la pàtria. Avui es parla de proce.
diments i sdls, ara com ara, mentre
la feina de completa caralanització
no sigui acomplida, sols n'hi ha nn,
i aquest és ell de la Lliga. No perdre
mai l'esperit combatiu, atacar ennstantment l'Estat que ens domina i
plantejar el nostre problema allí on
calgui i sempre que convingui. (Molt
bé).
Deia jo, fa poc, en un discurs, que
Ja idolatria
noms fets símbol's,
havia costat molta de sang i havia
emplenat èpoques senceres d Espanya
En el segíè passat, un mot. féu que la
gent es barallés sense saber ben bé I
perquè ho feien. «Constitució» era la
divisa i senyera de la lluita Després i
s'enamoraren de la paraula -Revolució', i aquesta omplí, solament |
parlant-ne. sense fer-la. gairebé un
quart, de segle. Perduda Cuba, un-al-1
tre mot es féu de moda Era la paraula •Regeneración·. i la idea qus |
tancava el mot no passà dels llavis
dels oradors i de les plomes dels periodistes. T avui. en aquests dies, una j
al'ra paraula, domina. Es el mót -responsabilitais» que tots, absolutament
lots, els partidaris. i. e's que no bo
6ón,s3b en que no s'exigiran i que
no passarà res. 'Grans aplaudiróentsi
I a la nostra terra també tenim el 1
dit perill. Primer, una paraula «Autonomia", encisà la gent. Es crei^ti j
que pronunciant-la l'assoliriem. l'.la
Ui(ra sempre predicà que ai costat de
la fe en la llibertat de lat- erra, calia,
prenarar-la treballant sense desmai,
perquè el nostre problema no era j
sols polític, sinó de tot. un poble, i
amb ia complexitat, que aquell com- j
porta l aquella tasca que preconitzava la Lliga e« va reflectir portant d'putató i senadors al Pirlament, en;
vaint les corporacions de 3a (erra, "1
tota mena d'entitats de qualsevol matís, econòmic o cultural, i fent. fionr
abafidosament el nostre esperit i així
amb una persistència i una tenaçítal
infrangibles.
I «
Anàlogament, pot passar ara pro-1
nunciant la paraula «Separatisme'I
Ouc. enduts pe] mot. ens dormim. I
deòcurem aquelles activitats. mentr<
l'Esla1 anirà apoderantec de! nostre. I
Acaba excitant a totst els present |
a treballar sense desmai per la Pàtria (Ovació. Tot el públic, a peu I
dret. aclama l'orador, durant llarga |
estona i victoreja Catalunya.)
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VALORS - CANVI - CUPONS
Paguem els oupina venoinwrt pr*
mer (te iuMal.

CM
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DiUus;, dia a
|rAUtKl.I.S ENTRATS:
Vapor aoruec «Kalf Jarl», dr Xcwcutle,
uaí ^-mrfú gcacral.
Vapor cipanyol cRcy Jaimí" II», de Mahú.
àb lArrcca icseral i jo passatgera
\»t*r espanyol «Cabo Menon, tfe Sc»ila, ·>m>> càirrga tf^acral.
Vtnjor alemany «Ma»», de Cartagena, amb
ürrríu geneml.
Vapot cipany*1, «Andalucta*, de CUoo, asib
«ga gcacral i iru va^atgen.
ÍVapor .espanyol «Romeu», de CAdiA, amb
knega general I •- paasalgers.
rïlaguc etpa&vul «M'igocl», de Tarraguoa,
W Uaat.
I Goleta e^au>ola tComeuio». de Sant Feia, amb oirreïa ítnexal
T Vapor capafiyol •Ptimero», de Nova Volt,
_ ah carrega general
ÏVopor unerícà «Jomai», de lampa, amb
ItnesB getwràl i t pahntger;
pV'apor espanyol «Rey Jaime I», de Palma,
ab càrrega geneta] i IJJ paintgcis.
<ga general
rcega general.
Vapor espanyol tCabo Higucr», de Ciioa,
«b-varb*
Vapor' nfiésyol ePina», de la mar, amb

rébut pel senyor Chàpapriela 1 el sotssecretari del ministeri del Treball. En
ft&uvou de Castro, els quals tingueren per al senyor Solà frases de felicitació per la seva actuació com u
delegat.
E L CONSELL DE FOMENT

£21 Consell de Kornenl 1 presldid-ïs
pel Coluibsati régi En Leone i Soler
i Mamh, tuí celebra: la seva reunió
ordinària
mensual i una
d ixtraordinària per a «iegir dos vocals
propietaris ouie M n üe formar purt
del Consell Supenor
•En la primera, ultrií altres assumptes de caràcter interior, s'acordà lílurar el ceriifleal que dematiava la
Companyia Comercial Ibèrica l adquirir un bou nombte d'execitAars del
Uabit que sobre la Rabassa morta
ha ^ h c a t l'Instituí Agrícola GaMlà J f Sant Isidre, per a repartír-lo
enue le* societats agrícoles.
També s'aprovà l'idlorme qu- .le'i.uVapiT soec «Ceyloai, de Manila, amb OftP- nava !a Direcció General d'Agricultuga neneraL
Vapor es^aayol tPe^ro», de la mar, amb ra ^ubre una petició de la iCambra
Agrícola d«a P e n e d í , la instaticia ttlrigida ai Consell Superior sobre la
^AUtSl-LS DESPATXATS:
Llagut e*p*ft><»l «Amparo Mollat», en llast, tributai-ió de l'arseniat de sosa, 1 1-4
crit tramès a la mateixa entitat con• Valímria
Uagut eapünyol «l>o)oic-. Pò^coal», en lla-ï. tesiaïu al «juestioriari que sobr* crè•p a VaVncia
dit agncola formula la Delegatio RèI Pa:lebo( eipanyol «Dolore»». amb cdrrc- gia ue Pòsit ;.
general, càp a València
| Padeboc espanyol «Orunada», amb clrreEu la reunió c-xtraordluària s'elegi
getieral. cap a llotril.
I Vapor «pinyol «Càdit», amb càrrega gc- per unaiiinutai perquè fornun nart
del Consell Superior 3 N Aritom VéU-z
Tàl cap a Havana i escalis
[Llngu! espanyol «Virgcn del CaitUlo», en Femàtuiez de la Torre en represenui<, cap a València.
cló.de.ragricutura, l a N'.Uidreü Gonzàlez Alberdl en representàcíó de la
•AIXEILS SORTITS:
I Vaçor eaponyol . Latorí», amb càrrega propietat urbana.
jeneral, cap a Atacant i escales.
I Tapa esteu>ol «Villareal», amb cirrega
CAMBRA DE COMERQ I NAVEGACIÓ
leneral, cop n Les Calme. i c-cales
[.Vapor espanyol iKscolano». amb cAiCega
DE BARCELONA
leneral, cap i Les Palmó i
les.
Vapor espanyol «Rey rtime II». amb càtEu la darrera sesslò "celebrada per
cga general, cap a Mabé.
.Vapor cspaoyoi «Jaume d'L'rgcU», amb ci- l a Cambra de Comerç 1 Navegació
' 't. cap a ane Sstcvc,
d'aquesta ciutat, iota la presidència
Vapor espanyol «Cabo Cçrtera», amb cir- de don 'Joaqu.fii Cabot i Rovira,
general, cap a Bilbao i escales
VapCíi espanyol «Rey Jaime I» amb cír. aque^; fèu una" rflacló circumitaüciada de tota la seva actuació i«te
general, cap a Palma.
rent a l'estat social anómai de Barcelona, panícuiarraent en el que toDE RETORN
t a a ifrs reuriioiií celebrades en el
\'Hn tornat dèl seu Viat^f a Suècia, domicili «le la corporatio amb *4s
estigut coui d delegat del Comitè presidents de gruii tiouibre d'altres en
ci&l del U l i r e del minlsuri del utata, I ai document lliurat, amb la
tübiút. N'Eduard Solà i Guardlokí. «signatura Ue ífian-a d'ells, at del
.Abans- de tornar a Barcelona es Consell de mlmsires per tai d expo*ura eï senyor Solà 1 Guardiola a sar amb claredat quina es la situació
ladrid per donar-ne tompie al 1111- tràgica de Barcelona, gràcies t l terde la seva gvstio en el €on- lonsme que hí impera des de ta
InteniaeionaJ d Arts Gràflquos trenta anys. quine? les seves causes
lu* se i»i«br,à a Gotwnburg, «ssent 1 quini els seus remet-;, fent coasiar
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ei senyor Cabo? qvie nl a aquest document, ni al telegrama 9*6 anteriorment li adreçà, ni tan éols a tina
lletra anterior respecluoslssima sobre ei mateix assumpta, i tramesa
directàment, s'ha dignat contestar el
tap dei Govern. L a Cambra aprovà
per unanimitat les gestions del se'u
president. donant-U un vot de gràciès per la seva éctuació.
Els senyors D David Ferrer 1
Amengual donaren cóthple dc llur
Iníen-encló en l'açsetfabiea dè Cambres de Comer.-, Imtastrtà 1 Navegació del regne celebrada tt Valladolid
duram els dies dí«l
í d H de juny
proppassat, per a uactar d-e là situa
cló flnatu-iera de l Eataív de la qüestió del Marroc i dels problemes tributaris que engendíçn. J eipeclalntent de l a reorganitíació deb serveis per aconseguir econbuiie4, its-.la
desigualtat ci·rítr.buUva. de la ii'íS
peccio d'Hlselidu 1 44I& Impostos que
graven les classes in^fcamiís i in
dustrlals. Els sehyon Féi*er iAmengual, <lespres dVxphcar a g i a n í trets
la labor eíecinada pèr . l'assemblea,
la impvruui. ia d'algunes de les se:
ves «ionclusic'ii.-;, e\ çaràcter seriós,
equitatiu, serè. que t.nguei>íii sempre les seves dist-nssions, 1 estudi
profund 1 conçcieucies que reyelaven la major part JÓ les ïeves ponències 1 la solemnitat que revestí,
tnalgrat no haver Assistit a la seva
sessió de clausura, cwhtta cl que esperava, cap liiiiüstre. es referiren

més especial meni a l'aíord pres. en
vlsia d'un telegrama del senyor president de l a Cambra de Comerç l
Navegació de Barx.·elona, de sotllcitar amb energia del Govern que aclués ràpidament i eflca^nient, acabant l'actuai absència d'autoritat 1
restaMint l'ordre i la. disciplina social en aquesta ciutat, i a les manifesuu-ions en aquest sentit fetas ul
president de! (Consell de ministres
en el moment d'esser-ll lliurades les
conclusions de l'assemblea pel Consell Superior de les cambres de Comerç, Indústria 1 Navegació
del
regne.
L a Cambra acordà concedir un vot
de gràcies per la seva labor i tes
teves gestions a t'assembleu <le Valladolid als senyors Ferrer 1 Amengual. i adreçar comunicacions de
gfailtud a la Cambra de Valladolid
DW" les atencions que els tingué i a
la mesa de l'assemblea i al C^uiseU
Superior de Cambres P>*r la seva actuació quant a l'txirem a que i àtaba de fer especial referència.
£1 senyor Ameikgual explicà després les tasques de l esmentat Consell l de la Junta consultiva de Cambres en las Sessioons .que dites entitats celebraren a. Madrid desprès
de l'assemblea.
S'acordà interessar de la. direcció
general de Duanes que es ouiidc-inii
els drets de magatzematge que dévenguin a la Duana de Port-Bou les
mercade-nes destinades vets aqu . ..i
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Igualment acordà la Cambra, a proposta d* la Cymlssió Aranzelària, d'adrevar-sr ul senyor ministre d'Estat
exposant-Li la conveniència que tan
pronnptf com sigui possible e» denuncií el conveni de comerç amb
Fraiiça, per haver quedat provat durant 1 any que porta ds vigència que
son tan exigus ris uventatges que reporta a l'econotnia del nostre país
que no compensen ni amb moll els
perjudicis que II ocasiona. S'aprova
ren altres dk-iàmens de la mateixa
Comissió r-latlus'a la modificació aa
les disposi'' ons dr l'Aranzel sobre cer
llllcats d'Órigén P>-r a .-vitai les 1110INtléS que i-n l'uctualliat ocasiona la

BORSA DE BARCELONA
COTITZACIÓ ÚNICA D E L COL-I.ECI D'AGENTS D E CANVI I BORSA I E L MERCAT L L I U R E DE VALORS
VALORS A T E R M E . — AI matí, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S'opera de
Nordsde67'8iia67'751a67'iiU, Alacants cupó tallat 6775, Andalusos cupó tallat a57'üü i 8 56*90, Felguera a 5575, i
Transversal a I57'25.
A la tarda, a la Casa Llotja; E s ta de Deute Interior a 70*20 i a 7Ò'25, Nords de 6775 a 67*60 i a 68*05, Alacant» de
6770 a
Andalusos de 56*80 a 56*70 i a 5675, Orenses a 19*15 i a 19*20, Colonial a 68*00, Plates a 48 50. Filipines
de ZSS'SO a 238*00 i a 238'5Ü. Aittòranjbus a 112*00, Gran Metropolità de 144*50 a '^'SO. i queda paper a 143 00 Transversal de 157-25 a 156*00 I a 15575 paper, i Felguera de 56'15 a 56'5ü, i queda paper a 56*35.
Darrera sessió. — A l Casino Mercantil, de dos quaris de cinc a les cinc de la tarda, n fi de mes: S'ha fet de Nords
de 6SM0 a 68*15, Alacants a tts'io. Andalusos a 5675 i queda peper a 56*70. i Orenses de 19*30 a 19'10.
DIFERENCIES DE L E S OPERACIONS A T E R M E
De la tanca d ahir a les enc de !a tarda a la d'aquest matí, es puja O'IS de Nords, 0*10 d'Alacants i 0*20 d'Andalusos.
De la del n.ati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es puja 0*35 de Nords i d'Alacants, i d'Andalusos es baixa 0*20.
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
Francs, 41*90; suïssos, 13$!$: belgues. 35 70; lliures, 32*20;" lires, 3070; dòlars. 7*055; marcs, 0*005.1 corones 0*0125.
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EN E L BUTLLETÍ OFICIAL
Barcelona Trsctiorand Light Power 7 "i,,, «ISSl», ' • i S · a S .
Grans Molins Bascos6 %, * a 91*50.
Barcelona Traction and Light Power 7 0|0,.pref., " a 110*00,
Mines de Potassa de Súria 7 - i . , * a 9875,
Barcelonesa de Navegació 4 112 "l,,, * a 30'50.
Gran Metropolità 6
• a 99 50.
Companyia Espanyola de Colonització S ' ü * aSfó'Oft
General Tramvies de Barcelona 6 "
% 100%»
Foment d'Obres i Construccions 6 o|0, a 94'50.
Hotel R i u 7 X * » 95*25.
Municipis de l'Exposició 6 per Í00. a 97*00 i 96*75.
Ajuntament de Sevilla 6 0|u, a 94'50.
Ferrocarrils de Catalunya 6 "lo, a 99*50.
Productes Pirelli 6 "u, a 95*50.
F . C . Cremallera de Montserrat 6 " L . a98*25
S . A. Colònia Güell 6 0|e, • a 94*00.
Obligacions del Tresor Espanjol 4 ll20|3, a 100"60.
(Reproducció del Butlletí
Ajuntaments 1 Oipulaciont

Canvis Mlrangare
Paii*. xec
Londres, x e c .
tíerlin, xec
Viena xec
Koma. xeo
Btusielle*, xac.
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Xova York, xec.
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70-25
70 00
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70 00
60-90
69-50

t z

66 ro
86-85
86-50
88'50
•08-25
98-35
9660
96-80
96-50
96-50
•96-40
•96-30
96-45
90-45
•96 00
•95-85
•95 75
•101-75
•100 50
100-80
100- 95
•101-60
101- 55
•100 65
100 80
W 50

Estrangers
Üdnlea Ancsntinsse *!„

Banalontu 2 de juliol dt

ciutat durant els dies en. els qurfls
subsisteixi l'actual confllcle dels
transports urbans Així mateix s'acordà sol·licitat de les companyies
ferroviàries la condonació dels drets
de inagaïzemaige que els correspon-.
gui percebre, a I'art eli
s'apliquin per disposició dei Ministeri iie
Foment l que Iwm estat ja condòn^ls.
Foren aprovats dictàmens ilc la Comissió d Expansió Econòmica, Ensenyament Mercantil i Comunicacions
relaiius als propòsits expicssai pel*
una Companyia estrangeia d'tai plantar nous sisieiiies de comunicació en
la xarxa telt-fònica interurbana i a
una proposta de la Cauiura de Coín.í·- de Tortosa enoamluada a afavorir l'exportació d'oli d'oliva
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Municipi aemeura.
•
iSüü.
»
1907 D .
»
1912 B .
»
1912 K .
»
1312 f .
»
1913 B .
*
1916 B .
»
1917 B .
>
191S B .
•
1919 B .
»
iseo B .
_ »
i9ei c v
Eixampla irtc.- . .
»
19U7 , , ,
>
1913 . .
UOD» Kotorma . .
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« . . .
»
C . . .,
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>
1920
Cilia C'radit Com.
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78 00
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•77 00
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•96-50
•89-75
80 25
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E
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França 1884 . .
una . .
• Directa* , , ,
Orense A. B. C. . . .
» O. i II. prior. . .
M. Cóc. I TortueBl, 5
M. C4c. i furlnital, »«r.
Olot a Girona
. . . .
»
» 2.* hipoteca.
Andalusos 1* 3 " i , . .
2." 3 0|p . .
Aux. ¥.-(.'. Besain . .
Gral. Tramv. 4 " l , . .
»
»
5 1...
Tramv. Si. Anvlreu . .
F.-C. SarrlA 6 •!„ . . .
C'omp." F.-C Catalunya
> G. F.-O. Catalaus .
Tímirer a Fs» fi •]„ . .
Tramvlss .Sevilla B
.
Aigua, Gas I

Í3 00
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56 00
52-25
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• 63 00
• 89 00
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• 66 00
• 85-00
53 50
54 00
95- 50
8100
• 91 00
72 00
103-25
89 00
96- 75
M'M
| '99-00

Electricitat

Barceluueaa Elsct. 39UO. • 97-00
8100
»
•
1907.
•
>
1912. • Sü-SO
•65 26
BJ 00
>
> :9!S.
62 50
• 9B-15
82 25 Algltas Barcelona 5 "U • 86-59
66 50
99 00
•64 00 Catalana Gas E .
73 00
62 50
73-00
•
» P. . . .
62 50
•
» G 6 "lo .
iris
•as 50
»
» Bons . .
88-50
75 00 Mallorquina d'Klec.6°u 100 00
7S-25 Enerula Elèctrica tt " I . 85-50
6325
•
•
« " I . 92-75
•48 00 Bons Energia Elèc. 6*^ 91 00
•69 25 Flèclrlca Cinca i ' U . .
90-5C
•84 00 ?rod. Forcea Molr. S °u 1 82 2S
77·50
*
»,
» 7*1. 84-00
101-35 Construccions Elèc 6 "i. ' 8100

UogaUlua Llevant S «U
•KM
Hlsp. Amar. d'Ela. G •!„ • «9 25
<
•
> Bons. l l i i
Coop. Fluid Elèc. 6 • ) ,
92 td
Vàries
Transatlàntic* 4 •[, . . • (5-0o
•
6*{, . . • 99-50
50
»
<5*U 19Ï2 • 103
85 05
Canal Urgell. . . .
• 99 50
Ç.* G. T. Filipines 1903. • 96 00
AsUndBi,
101 00
84 00
Foment d ' ò b r e i ' .
Carbons B e r g a . . . . • 66 00
R. C. C. Reiranti Ebre. • 86 Oo
Construcció Nava! Bons • 99 50
•
•
6 •!« • 99 20
Const. I Paviments 6 ° u - 94 00
General Koeadtea 8 «i. • 87 50
Mecànica Vellutera60u • 92 50
A. Forns Andalusia 6 ' u • 95 50
Tanerl» Moderna 7 "u . • 97 50
Accions Banoa
Banc Barcelona pte». .
Banc d-Espanya . . ,
Banc de Terrassa . . .
Crèdit 1 Docks . . . .
Banc Ilispano Colonial.

Ferrocarrils i tramvies

Vfcrloa

nosa Espanya I.» j . , ,
• , »
t.»*. . .
Pamplona
Prioritat
Asiúriea I.* hipoteca. .
»
S.·
»
. .
3-'
•
. ,
Ueyda a Rens . . . .
Villalba a SegoTla . .
Eapcaiials Almansa - .
Almansa a València ad.
... * „
* 110 •d.
Mines Sant Joan . . .
AUasua i .- ai t Joan - .
Osca a VraiKS. .
Nord especial í "k. . .

Cfcjalaiis Gas F 6 "i,. .
C. Ulap. A. Uectr. s. A.
k
>
s. B
Huilsra Espanyola .
Lspauya Industrial , ,
Geueial ielèfons . . .
Peuinsular lulèfous.
llotel Ritx 6 •!„ .
. .
Anònliua Croa
F . - C . Nord ptes. . . \
• Alacant ptes. . .
* Andalusos . . .

Bla nlora ascaiualau amb atteri*c so han tissul cotiuadú. Deixem
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rog)ameDtacii> establerta, a la c«»eDe P o r t u g a l
bracTó del nou tractat tfe comerç
amb Alemanya, respecte del qual s'acordà de recomanar que no s'exigeixin drets exagerats a l'entrada d'aquells article^ que no es fabriquen
en el nostre pals, i a la celebració
d'un tractat de comerç amb els Estat* Units dels productes farmacèuLa nostra observació té, com semtics dTorigen espanyol als que deblten els procedents d'aquell pals que pre, per tal d'ésser profitosa 1 benèfica a aquells que ens llegeixen, d'Ins'importen del nostre.
sistir sobre el primer Òrgan de lu
Finalment aprovà la Corporació els aaclO: el Parlament. £1 que veiem
tertnes cn el* quals havia d'evacua r- aílrmar tota la gent, de l'operari al
i>e l'informe sol·licitat pel Govern ci- burgès, la «élite, ho .afirma: — el trevil quant a una instància del Col·legi ball del nostre Parlament és sempre
dè Subhastadors públics demanant ditícil i gairebé sempre dolent La
l'aprovació del nou Aranzel i foren ra6 és jiii.pi- Contràriament a <o
així mateix aprovats diversos Infor- que succeeix en els Parlaments ben
mes I cortiflcats emesos & petició de organitzats, ia nostra obra parlamendiferents Jutjats i cases comercials tària as, habitualment, una obra ' i m «l'aquesta plaça
provisada». La major part dels assumptes que es discuteixen sorgeiLA CAMBRA OE L A PftOPIETAT
xen de cop davant dels parlamentails que no estan preparats, creiemOarrerainenl s'ha r«<unlt en ple la se,
per tant, obligats a versar aquests
Cambra de la Propietat, pp&íldlnt En ussumptes
sense l'estudi necessari i
Joan Pixíi.
Els reunits s'assabentaren de gran la indispensable preparació.
nombre de comunkacione sol·licitant,
H i ha a tel «fecte mitja dotzena de
en algunes, la intervenció de la Cam- parlatoentaris encklopMicF, que parbra a favor de diversos associats, len constantment sobre tot i a propassant les restants a 'estudi de les pòsit de iot, tractant tols els problecomissions respecUvee.
nies amb idèntica competència (I),
El senyor Prim donà compte de la desvergonyiment i ignorància. Aquests
visita efectuada a Badalona per a paiiamentaiis, proveïts dadmiroble
tractar nmb l'Ajuntament I torces vi- gargameflla, d'òptims pulmons i en
ves de la veïna ciutat, dej projecte estat exoeUent els altres Òrgans i n d'allargament j e l carrer de léa Corts dispensables a aquella funció mera·
Catalanes, explicant l'entusiaama 1 Ite ment fistea, ataquen o defensen, amb
mostree.de consideració i d'apreci de la mateixa sorprenent facilitat, ela
que fou obejecte la miaaiO d'aquesta assumptes proposats, segons parlen
Cambra per part de l'alcalde entKau del seu punit o del partí* advers.
econòmiques, especialment la! Cambra Tenen, a més d'així», aquests aparells
^je la iPropietat Urbana, 1 veïns, acor- partents, aquest meravello., avantatdant-se haver vist amb molt gooig les gie: parlen el temps que es neces^urll
gostlous realitzades per a contribuir I així s'ha vist, i així bo festimoniea què sigui nn fet l'esmentat allargu- gen amb estranya eloqüència els
rnont i agrair les aleacioos rebudes.
nostres parlamentaris, oradors que
Acte seguit fou llegida la Memòria han estat en l'ús de la paraula, duq w com a deduccions de la recent- rant sessions seguides, incloent les
ment celebrada Conferència ae l'Edl- nocturnes, sense descans, I amb la
ítcacló formulà En Francesc Carreras veu sempre clara i la InteUigtncia
tandi, <iui, en representació de la eempre verge.
Cambra féu labor en aquella conferèn
eia e la qual cooperà també En Rafel
•Be nn luxe en el nostre Parlament,
Bufill Fors, acondant-tie per unanimi- ésser uu bon obstruccionista. He sentat, a proposta de la presidència, un tit molles vegades al costat meu:
exproesiu vot de gràcies.
•X ée un pariamentarí admirable. Ea
Foren aprovats diversos dictàmens basta per impedir laprovacici d'un
de la Comis&ió Permanent de Finan- projecte sigui de la naturalesa que
oea, relacionats amb assumptes d'or- es vulgui, perquè és capaç de parlar
dve interior, algun dels quals dictà- duMnt «Mes sense ifadigar-seU
mene tou objecte de generals elogia,
Bis cotteguee el veneren. eU parpui v •vénen a resoldre una qüestió tits 1 admiren, els governs ei temen,
qoe tacitKarà considerablment el des- sense pensar que estan tot Just davant
enrottLanem de futures actuacions de d'un petit fenomen <dc resistència nla Cambra.
eica i d'incapacitat mental. I pensar
EI prosMent de la Secció d'Unba- que (Painlevé ha estat censurat per
nUzaclons. En Rafel BulMl 1 For4f, ÏVActlon Françalse» perquè en la predonà compte a la Cambra je les ges- seni legislatura no iha í t i ús de la
tioni, realitzades amí) l'emplaçament paraulade la Unia de inamvie», les.quals «van
Heu's aquí patqud aquesta Demomerèixer en l'xnlre d'iotereasoe ge- cràcia tenim ... posseint toies les vanerals 1 aprovació de la Cambra Des lors que la podrien i poden fer flopreí de <;anviades impressions sobre reixent. viu una vida seca, àrida,
el./•••iv de !'actual conflicte p)aiite)al funesta, d'ençà que «1 verb d« l'e»ver'la vaga de traiMports, el senyor perít i de la cultura ha estat subsfürrti aixecà la acesió.
tituït per la megalomania oratòria
del» que no valem res, no saben res,
ni pemeo re».

Diatriba

Municipi

BANTS DE MAR A LES ALUMNES
DE LES ESCOLES PROFESSIONALS
La Cooúa&iú de Collarà ha aronUt covoUhT a l'AjuatamcBt qoe per «uitijiar cl» pet.CT» de l · i i y s w r a aeolais qh* t é cMa-

Umu la dita C<w»iwi6, a l'objRtc nat pu

irato frnix ets dits banys le< olaaucv
de les Eacolcs Comercials d'adult*» i profaaticoai* de la dona, c^rcaaitti a la
platja de Badalona la isïtal-laciS odt'iua
da, dcstlBaiU-M a aquest electe la quastita*.
de 3].«oa pcírit-te*.
A PAVOR DE L A GERMANA
DSL
NOI M E D I A V I L L A
ASSASSINAT
VAtcaMIo, d'acord nmb la COBIMIÓ de
Coecm m a u i c i m l , lenuit cn voaplr tot» «I*
«qteecdcut^ iici«r«aii.'. ha m o l t obtií ona
lljVrcia dotal a favor dr la germana del
do«riu-iai noi Miquel Mediavilla, aUSMl•ut nKiurc •
cdcoxabracic».

EL SBMVOR NADAL

AL COSGRES D'HISTORIA
A l'AU'aldia «'ha rebut un U-Moucaia Ucl
Uuci.'. d'aU-alde *myor Nadal, r l qoal t$
trobo .
València r í t n c s c o l i n i d ao*tre
Aiantamcnt cn les «essiontf del I I I Cooffrt,
de la Corona d'Araití.. nanifeMant qiu- la delessciS municipal dc Bar^.-looa ha .-«lat objecte de s r a ï u atencioni per nart d'aquell*
Diputació, AjunUmcol i auiotiiali.
CONTRA E L FUTBOL D 8 CARRER
Vutaut cK mcsOï de m&tf i jnu> proppaitat* han o t a t deanadab a l o Tiníoctei
d'Alcaldia per la guàrdia urbana J6 Jugador*
d* carrer de futbol, i rcc«llide« 4a pilotes,
Ics qual • foren trameses .-1 l'Asil munkicial
del Parv
Algun-, dels reroavioguli foren dcounciaik
fll Jutjat corresponent per h*ver-«e iasulcrt
tai.
DEMOGRAFIA
Segant CAladi^tica faciliiada a l'AJcatdia
ser la Dltcrx-lú de l'In^Utut miioicieat de
Urmogralia, daran*, cl pro^pa**at me* de
juny foren' donades d'alia en el padró de
vobte* per n rebre assistència del C6» mèdic auo'.'.-ipal .ai lumUic*. clawin.ade* c o u
• gucia : barcelonins 73; Ue la resta de 1*
r'gió. 54; valencians, 94; murcians, 99; araCOOCMX, 41; balcnri. 4; M i c o e x t i e B e a » ,
9»; castrlldno-lleoaiso*. 97; golaacs, «4 o
turlass, 1 i basconararroa. 4 ; cstraogtr», j ,
VISITA
Ha T i t i n t a k-akaMe d íesgdec iot, Uala
Fi

Govern civil
Pesos • mesuret
Una circular del Oover nclvil diu
que en compliment del que dlsposu
el vigent reglament de Pesos i mesures, les oficines de la demarcació
de Maíiresa estan obertes ejs quatre
primers dies feiners de caila mes,
üe deu a dotze del mati i de tres a
cinc de la tarda.
Estació a Sani Vicent de Oasteliel
89 Negociat de Feirocarríls fa púl/hc qih* havent tramès la Segona Divisió de Ferrocarrils cl prc^ecif . j *
moa'iflcacló de l'estació de Sant Vicens Oe Castellet, d^I ferro<.arril de
Barcelona 8 Manresa per Marlosell,
de la companyia Cieneral d* Ferrocarrils Camlans. d'ordre del governador, i en compliment de les disposicions vigents, s'obre informació
publica, durant el u>rinini
vint
dies, perquè puguin pmentarse reclamacions escrites, al qual efecte
l inJ.cat projwtè estarà de mantfest
a l'Alcaldia de Sant Vicent de Castellet
Extracció de sorra del Besòs
La Companyia General d'Aafalts i
Pòrtland Asland» ha soUlciíat fxtraun* Ütt metre» cúbics diari- Ue grava i sorra -del riu Besòs, en els termes mimlcipals de iMontcadu-Reixach-flarcelona. en el ttos u un
quilòmetre aigua amunt de la desembocadura del torrent Papioles I un
quilòmetre aigua avall del du lloc.
Els interessats poden fer le* ebser
vacions i formular reclamacions, presentant els oportuns esïrite at üovem
mm.

LA

VEU

DE

CATALUNYA

Reforma a Premià de Mar
L'Ajuntament de Premià de Mar ha
soHlcttat qui' es deoUH com. a aobraut
de via pública el tros del í o r m i t Tió
situat a! terme nmnlcipal del dit poble, pel qual no circulen algues cn
l'actualitat a •onsoqüència dol desviament a la Rlerala Xica
Amb la dfta declaració es facilitarà
la .prolongació del carrer de Prim, el
qual, enllaçant amb altre carrer en
projecte, permetria la construcció d'una barrtada que tant precisa p T a
l ··ngrandiment de la població
Els que tinguin alguns reclamació
que formular, la presentaran p«i
crit al Govern civU.
« A m i c s de la

Poesia»

Conferència
d'En

T o m à s Garcés

liavont d'un auditori nombrós i selecte, entre el qual hi havia moltes
dnmes i domiseUes, tingué lloc a les
Galeries Arenyes l'anunciada conferència d'En Tomàs Garcés sobre "La
poesia catalana contemporània». La
conferència era !a darrera dej curset
organitzat pels Amics de la Poesia,
en el qual havien coUaborat els senyor' Nicolau d'Olwer i Manuel dí
Montoliu.
En Garcés va començar fixant «l
to que domina la nostra cultura l situant en Josep Maragall l'Inici de la
segona Renaixt-nça. Estudià lu personalitat po*tJca de Maragall. la ïev* te»i lltertrio, el >íu Idi'al polític,
i, sobretot, úo se\a interpretació del
paisatge, per a deduir-ne la noia de
.conscient» que distingeix la poesia
de l'autor del «Cant Espiritual*.
Deapres «1 conferenciant va asstnyalar el singular mesïratgo de Maragall. mestre sense escolo, però eficaç. 96n molts eU poetes que duen
eang maragalliana als versos, sovint
sense saber-ro, digué. "
Esmentà el caràcter de la poesia
de Píjoàn, Pujols i Lloonan, «!s més
caroefenstics dels post-maragaJlians.
Descriu el panotoma literari d» Catalunya, en començar el segle, quan
Lugem'd'Ors inicia el el «Glossori»
l'alliçoiiament dels poetes catalans,
«ro havem vist, sn canvi, Eugeni.
d'Ors negant 1» valor d uqu^lla po«sia que ell havia ajudat » créixer al
seu costat.
Tot seguit, Tomàs Garcés oomenià
detingudament Vobra d'alguns dels
més slgniflcats poetes oaralans d'avui. Mirant-nos squesia obro «ns
adonarem que «ítem vivint una segona renaixença iíteràri, la més autèntica.
Assenyalà els trets sobrtsonints de
ta àírica catalana contemporània: és
oberta als horittouts cxteriois. pc-rO
fidel en abaoltu al paisatge. Parlà del
retorn aC clàssics i de] retorn al poble, com de dues temlàndes colncldeiíis en el lona. Va ressenyar l'avantguapda poèUca. ej seu pas per
Catalunya, i «a seu fracàs.
L'avanguarda no podl^ reeixir entreno«iHres per .tal com on ens ofegava lo tradició. Cai que ens al·,06teín
al poble i que escoltem les veus de la
terra — digué. — Sortosament, els
noetres poetes saben que al fon* de
l anini» de la « v a terra hi hà un ressò d'immoneiitat, i « p a i s a t g e que
ells rtereen amb «<s vereos posa damunt la foguera üè llurs esperits una
rosada molt dolçaEl poeta Tomàs Garcés, en acabar
la seva conferència, tou molt aplaudir i It-licitat.
El* Amics de la íPoesia, organitzadors del cursei, mereixen la mès efusiva adhesió d'aquells qui .• interessen per la nostra vida literària L'íxit d'aii^estes conferències fa pensar
que p<r «ori nu v l i manca la simpatia del pUblit- irio-lhj'l·ii ,

Curiositats mundials
CANTEM,

MINYONS!

. parlant de les cançons 1
1 art de cantar, diu que ens hauríem
de donar vergonya de no saber cantar, tom ens doném vergonya de no
saber llegir J escriure.
JLn Retiai$Bance> diu que han estat d'igual opinió els pedagogs que
suara e» reuniren a Paris en el Congrés denominat dè i «ari a l'escola^.
Els cpngressUtes van fer notur que
ée evident la ignorància dels escolars respecte del cant. 1 és llosiima,
pírquè el can» nu té solament una
utilitat moral, sinó que és un gran
element Ue desenroxllament fisiologic.'
El doctor Frossard sosté que els
exetcicis vocals dei cant soa un gran
remei per a corregir !a insuficiència
de}a j g t e r t j g i_cqasütuevt un perita

ble massatge del> òrgans Interns i
produeixen una saludable irrigació
sanguiuia de les vísceres . t l cant
dóna resultats meravellosos cn les
afeccions repiraiórl·*, circulalórieB,
digestives i nervioses,
•En una paraula; lot es pol arranjar caiitaui, com en les òperes.
Però. què h l farem, si eli escolars
d ara creuen que és més íaluuubl·- r l
tubo). .
UNA

ESTÀTUA
A SANTA

GENOVEVA

Santa Genoveva é< la Patrona de
Paris, i ao té en aquella capital cap
estàtua fóra de les esglésies.
Per a rra.elar aquesta dafluènciu
s'ha constituït un Comitè per Iniciativa de M Auo..'. MHJ.V d aqutrll
Ajunioment, el qual »i propoca obrir
una subscripció publico pei tal d'erlgir un monument u la Santa alliberadora de ParísLa Iniciativa ha estuí ben rebuda
als centres oAcials. i 1*« senyon-s de
.M llerand i de Poincarè hun t e e n ·
tal formar part del Comitè, o m lambé la duquessa d'Uzès i el literal
Maurici Barrés.
Però els amics d"En Caillaux I els
radicals socialistes estan sulnamem
alsrmatí. L'erectiò d'una estàtua de
Santa Genoveva, indubtablement pot
fer perillar totes les conquestes del
progrés.
UN PROJECTE B E N I A N Q U I

A Roma es projecta coiwtrulr una
església en una barriada que s ba format no ta gaire 1 que t~ bastant
llunyana dels temples «Jvtsatt,
límnrwítffatamem.
un "arquitecte
nord amerkà e~ vu presentar al Vaticà i va fer proposar ul Sant Pare
el traslladar a la barriada nova qualsevol de les esglésies vellís qu*- ni h»
a Roma.
£1 projecte, diu l arquitecte. és facilísslm i molt menys COBÍÓS que la
construcció d'una església nova.
El Sant Pore ha refusat la proposta
de l'arquitecte, perquè les esglésies
velles, en els llocs on són, tetifn nn
valor històric què cal respectar.
Segurament que el Sant Pare no se
sumaria amb els pedants que a caua
dos per tres canvien els noms dels
carrers fHU d una ciutat, que Indubtablement tenen un Valor històrte.
però que no tothom sap respectar.

Catalunya enfora
«LA

REVUE

OONTEMPORAINE»

Aquesta antiga ravista, que sota la
direcció d'Edouard Rod v.squè un
període brillaatlssim durant
t l del
segle oassai. reprèn ara el seu presi.gi sota !a direcció de M- Charles Rivet. -La Revue Contemporalne·. qdi
és el complement de leç'.ura dels. mteUectuals. dels polítics l dels econumlstes d'avui diu. ha dcvingij} la revista del pensament hodiern, el pensament de ia post guerra. En ella ts
debaten i^s principals qüestions que
mouen la curiositat mundial.
No és estrany, doncs, que 'La Revue Contemporalne» presti a'epcló a
1«» coee» catalanes. En ei numero
t'yrreí,ponent. al mes de maig insereix un llarg article de M Albert
Schneebergei', sobre la poesia catalana i la seva moderna evolució No
intentarem resumir r a n l d e de I t i lustre poeta francès, oeró dirtm que
1 autoritat de rarucullsta en aquesta
matèria és prou coneguda ptr tenir
la eeguretat del seu eijcen. E l senyor Schneeberger informa els lectora de la revista esmentada, donantlos una visió de conjunt de la nostra pc*3ia, iiriclantJos així en l'estudi de les nostres lletres.

A

Pa n s

LA
BANDERA
CATALANA
ONEJA
ALS «GHAHDS BOULEVARDSn

•Era diumenge passat, a la tarda, de
retorn d'una í*·--i'a ullèticu celebrada a
GarebOSi organiUada per la Inconable Secció d'Esports d'Acció Radical
Catalana de Paris, -n la qual es festejà també una bandera oferta per
dos patricis barceloniu a l'esmentada Secció d Esports, que aquella Joventuí que la compon. daletoSa de
lllbí-rtiit. fretunsia d'acció I pletòrica d'optimisme, no pogué resistir la
u-rnpU'.io Jc batejar 1 ensenya J ' i
tjèu Clhb. que és el de Catalunya,
F.fectivament havien de fer-ho així;
aqueill vespre Acció Radical Catalini
•.-ommemorava timb una grandiosa
vetllada literaiia el Corpus d« Sang.
I. •.otu te s^bi i . tttnb ocusio de la
\1iiiu dels expedic-ouaris catalans
del Gremi de V. i R.. de Barteona,
a la tomba del «soldat desconegut, a
l'Arc de l'Estrella d* Paris, i malgrat
la representació oficial d'aquella legió de voluntaris catalans en la gran
guerra, no fou permè-: desjj··gar ^
bandera catalana pels motius que
tots ja ocmeixem.
Doncs bé: aquesta bandera de la
Secció d Esports d'A. B. C en arribar a Pam. sortint de l'eïlàcló de
Saint Lozart. l amb la seguretat que
no obtindrien el permís de les autorltato si el demanàveu, desplegaren
la bandera a tots els vents. coHocantla a un auiomdb;!, 1 seguiren p*Ií
carrers de Roma. Auber, Plaça de
rOper;i, Grands Boulevurs, fins al de
Sabastopol, on es troba instal-lads
l'entllat.
Al pas de la nostra ensenya nacional, fou saludada molt respectuosament per tots elí cawrtans que !a veieren.
L'automòbil, amb la bandera i els •
seus ocupants, i altres automObUs conduíreu - h altres QSflsWuU a la festa,
arribaren a l'estotge social d A. R C.
sense haver lamentat el més petit incident, aus al contrari; durant la travessia pel bOil mig cor de .Parls. escoltaren repetides voltes el «Visca Catalunyo!" que amb tot el cor llançaven
aquells que en veure la bandera llur
saludaven llur Pàtria.
Durant la vallad» coaunemorativ»
dei Corpus ae ^ang regnà et méa fort
emus.a-me i forea molt aplaudits tot*
els treballs que es llegiren, i en mig
d'aquella nombrosa i selecta concurrència és féu la remesa utfictai de l'esmèuuida bandera a la dita Secció
d Esports, amb paraules fortament
patriòtiques d«l president d'A R. C
**r r r r r i n ' i " » u v y i j ' / n _ r r j

nnn.'.-r.

Els que viatgen poden adquirir LA VEU a i s següents llocs:

MADRID, — Gener l C» •Mioervat.
Centre de subscripcions l cobrament*.
Tndeseos. 39 I 41, baixos.
També es ven al quiosc del carrer
d'Aleaià, cantó a Pellgros. de aca
Patrici Lulan.
A SEVILLA: Al carrer de Slerpe», 691
A VALENOA: A «La Correspondència de València», MiC/ana 7 I 9,
A PERPINYÀ; Francesc Comellas.A PORT-BOU: Jaurn» Subirana
A LISBOA: Al Palau Conde d'Almada, Largo S. Domlngos, I t ; «TabaPer donar idea de la concisió i de caria Restauradores- 1 »Mejsegerlea
ja Ju*tesa de iarUdle que cumentetn, de la Presse», rua d'Ouro, 146.
en reproduirem un dels paràgrafs
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
inicials:
LtroU, quiosc del Born
A OPORTO: Rua Santo Caterina, 53.
• i ne coractéristique se dégage d'aA COIMBRA: L, Miquel Bombarda
bord du roouvement confús qui slA BRAGA: Concelçao da Rocba
gnale les etapes de la renalasunce caTalone: la poésie fut le premier bat- (agent).
tementdu coew catalau aul retrouve
A PARIS: Kiosque Franco-Itallea,
la vle propre. sa personnelle eplrl- IS. Vaadeville. Boulevard des Caputualitè. A travers i«5 remous vloítnw cin».
de la politique et des aííaires. la poíA FUNCHAL; Jacint Flguelra lagent)
sie catolane resta i expression spitituallsèj. des luttes, des espoirs. des
désirs d un peuple qui vouiait TtVXe
encore une fois sa vie et qui, retrouvant sa languei l'exprime per so:'.
verbe le plus savóureux, la poési».
D'une manière concreto, les aspeets
de cetlç evolutlpn peuvent se condenser en trols phoses: recréer l idloine abatardi par deux slèfles d'écllpse durant lesquels la langue casuilane possèdr- la prepondérance; rélntegrer la poésie dana sa finolité propre
C en a dir. dèvelopper celle poèsie
d ans la sens d'nua \Tlqiie personnelle; en fln. la dèpouiller des inflnences eiraagéres pourque c·-tte poésie renaissante consèrve son caractère autothton*? panni se» r ú h t s soeurs
Gran a s s o r t i t en corbates
U au-deia les menú.»

CAMISERIA
SANS

C»

L a p r o c e s s ó del Corpus
a Sant H a r t i
En les presents ctrcumstkncies ací
què sembla que l'etubneni stt&gi ensenyorit de la tíWat planant-fal damunt un «aiblenvdedoíor i òe tristesa
produït per uneaUuites sostlngodes en
termes im-ivils par toU ete enemic»
de Oataluinn, cotndrients a «nnerçar Uuns esforços per destruir la
puixança de la nostra Baroelona, cap
l cor de la nacMoaMut catalana, és
i-err digne d'ésser beu remarcat l'acte
íonnasiBB«m alectuat a la iiudustrlal
i HapoTOitíicslTn a barriada j e Sant
Marti, la tarda del passat diumenge, arrtb motiu de ctAebrer-e'hi la prooteBÚ <M Coqpua
£3 senyor ecòuom que feliçment regenta «quetla poaUX/aiA, moeeèn Rafel Mas. va creuns, molt encertadainfent, que ara més qne mai convenia
redreçar l'iespeolt de la ciutat, i conirtbuíat a aquesta lloable tasca en la
par que «11 creia que b pertoca, no
dubtà a celebrar l'eucarísiioa processó, 1 alxl. emseros qoie iportava per
tota l'extensa barriada de Sant Marti aq»tella rtatonri animació, moviment i alegria propis de la satomicitat, Mmttevà «u» volgués recordar,
en passejar Nostramo per
uquells carrera, que solament tenint
present i cemp&int la màxima ensenyada fwr Jesús la mateix» nit
que instiuií ei sagrament de l'Eucaristia, «estimeu-vos els uns als altres».
1 que els boines demostren tenir tan
oblidada, és com solament pot ret.'
uar al món 3a pau que era tant trobem a íeltar.
L'èxit da la processó
La tasca empresa pel senyor ecònom va trobar l'ajuda més eutusUistlca. íies bo demostra tant com el
íet que aquest any. a Insistents
peticions dels vetos s'hagué d'ampliar el curs normal- de la processó,
que ja era ben ílarguiseun; tai concorregueren també més bandes de
música que l'any passat, i els altars
aixecats als oarnars del curs eren
també més nombrosos.
L'assistència que les entitat» aportareu a la processó tou també brlUantíasiïna. punícularmeni per part
dels homes, superant la dels anys
anteriors, •» a dir, que sl els enemics «le la ciutat esocreven que
aquest acte «erta úni fracàs, s'enduguereu un fomUdable desenganya.
Gra ben palès l'interòs del veíoat
que la processó fos un acte esplendoró8_ i així va r-wuüar.

ví ne Pastora, el? Pomeíls de Joventut ds noies cMantell Blau» i «Nou
Esclat.. 1 els de Joves «Canonge Bodòi, «Alba Maixeoa» i •Joan Dalla*,
acompanyats per la cobla Oathalonia. Filles de Maria, amb la banda
«Llum Andrenenca· seoyore.s de l'Apostolat de l'Oració'. Col·legi i Centre
de Sant Pere Oaver. amb una banda mlliíar; Col·legi de Catalunya, que
dirigeix sl senyor Mensa, amb la
bamla «La Lira Horlense»; Centre
Tradicionalista, «tub orquestra; Ateneu ds Sant IJ-uis Goiiçaga, lanibó
amb orquestra; patró principal, amb
lluït i nodridisslm acompanyament,
Bm pendomstu el nostre amic l'acabalai industrial £n Joan «apUsta Cuixart. Amb el penó prinulpul hi anav>a la notable banda dei regiment de
Badajos.
Seguia una distingida represetitacló del Sometent, formada pels ca
porate 1 sots-caporals de barri, acompanyada d'alguns individus a*'-- tUeUnts barris dal Sometent d'aquell
distrlste; la Custòdia, portada sota
tàlem, actuant de prests ei dignissim
senyor ocònom Mn. Rafel Mas; portents de tàlem i presidència de la
processó, formada .pel popular regidor pel districte desè N'Agustí Escolà. íí'EspiMdlló Verdiaguer. caporal
at-oldental del Sometent del districte
desè; Llufe je Abalo vicaprestdent
del Comitè de la Creu Roja; l'daeta,
oflclal de l'oflclnu de cerimonial de
l'Ajuntament; N'Ignasi Plans, de la
Dunta j'Obrs de la parròquia, i En
Martí Bonsoms. vocal de la Comissió
Provincial de la Creu Roja de Barcelona.
Tancaven el pas de la 11 argüíssima
processó alguns oficials i individus
de la Creu Roja. amb la banda de
música, tambors i cornetes d'aquesta
institució.
El Ours — Aplaudlmnts
La gentada que presenciava el pas
de ia processó era imponent; en algun» oarreis arribava a dificultar el
seu pas.
Tots els balcons estaven eodomansats i curulls de Joves I damíseUes
que, en passar la Custòdia, llançaven veritables pluges de glitesta i
paperets.
i n molls Indrets, la presidència de
la processó, formada per les dlstlngiiles personalitats que hem esmentat, entre elles i principalmeut nostre bon «nuo «t regidor N'Agustl Escolà, era insistentment aplaGdida.
•El cun que segui la processó 'fou
el següent: Plaça de ^'Església, carrers de Puigjaner, Ter, Clot, València. Muntaner. Maílofca. Internacional, Aulz de Padrón. Muntanya Mallorca. Núria. Rogent, Rosselló'. XICré, Mallorca. Rogent, Aragó, C^alutiva, Meridiarua. Sèquia Comtal,
aot. Blwe. Waallïington. iPlaça de
Mn. Font 1 Sagué. Clot. Marconi 1
Plaça de l'Església.
Pels carrers on passà la processó
foren aixecats una trentena d'altars,
algun* d'ells realineui molt aitistics.
1 tots ben bonics, davant dels quals
•>eturava breus moments la Cus'.údt«. mentre la capella de música
de la Catedral, dirigida ipersonalment pel mestre Sancho Marraco,
entonava inspirats motels.
La processó, que començà a posarse en marxa'a les cinc de la taula,
eren les nou quan acabava d'entrar
a l'església. En tot el curs no es registrà cap incidfflit:
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tres català, francès I Italià OSarali
Bernahrdt, Madame Deíois. la Pasqual).,
i el d'Alexandre Blsson.
amb una endreça auUngraifa,
De Na Hcrminin Vineta, meroèB a
les gestions del lletrat, son niarmwsor. En Jesúò Pyolla, dues preciosa»
guitarres, dintre de llurs estoigs, que
foren les peces més tmportan'-s de la
col·lecció d'En Josep Francesc de. Paa
I/n na, ultra son Valor intrínsec
(culxu de «palo-santo», aanb taracees
de nacre i filets de vori), té el gnm
interès històric dtbaver estat la guitarra preferida d'En Tàrrega. Porta
a dins la següent inscripció: «José
Pasréi* — me hlzu en Cadbc, en 1806 —
crfle de la Amargura. 14.» Mestres professionals en fen gram lloances.
D'En Segimond Codina (Reus;, una
important remesa d'arguments A'Optras i prograunes de funcions teatrals
a Catalunya, Paris. Marsella, Londres
Hurtiburg, et. , amb un total de 806.
Del coHeccionista senyor Glr.està,
dos gravats al cer, del segle XiVUI
(teatres Moneda de Brussel·les i AymorKétb de Londres) I ona dansa pírrica greco-romana del XVai.
D En Josep Canals, el retrat de Cora
Laparoerle; cinc flgurios de guió. originals de N'Enric Giménez; tres altres flgurins, originals dlEn Mataró,
per a «Els Germans Karomazoif·.
De Na Camila Martínez, vMue d'ArmJs. dos bustos de terra cuita originals; l'un, et retrat de l'Emili Mario,
signat per En Venanci Vaühriil}ana, i
raltre, el retrai dIEn Reifel Calvo, signat per l'Inglés.
D'En Joan Rocrué i Oorar>any«, propietaris de l'ediftel del Teatre Romeu, quatre bustos monumentiils buidats en guix. representant Cenvantes.
Morattn, Beethoven 1 Mozart.
DíEn Joan Terradas. un altre dels
seus trametlnieiits de IMbres. pro^iec.
tes. contractes autògrafs, arguments i
retrats; entre aqusats, una formosa
litografi ad'En Garcia Luna. representant «El arte de Conspirar».
Total de les prees rebudes el corrent
mai de juny, 47»,
Continua la recepció de donatius
al Palau de Belles Arts, 1 es compta
amb molt bells oferiments per al pre
sent mes.

Les estrenes
Romea

PSg. 15. — D i m a r t s , 3 à e juüol de 1923
meravelles en el seu paper de nota
entremaliada, que sap fingir inge- |
nuïtat pel compte que l i té. Indubta- !
blement, l'adaptació s'ha fel pensant en les seves facultats i per a
donar-Li ocasió de llnlr-Jes amb tol
l'esclat de la seva gràciaEl públic de Romea, que segueix
mantenint-se nombrós, a desgrat de
la temperatura I de les circumstàncies, no es manifestà escàs en aplaudiments ni en elogis.
l a senyora Bàrcena, en •Hablc us
ted con ml inamà>. estigué molt ben
secundada per tots els altres actors,
e.speclaltrient pels senyors Collado i
Pérez de Leon. — P. B.

nent cançonetlsta LA GOYA. NOU I
selecte repertori. Riqulssimu presentació. Exit ressonant.
P

A C E
C I N E
Gran Saló da Moda
Avui. dimarts, dia 8 de JuMol. Graadiosos programes. Tot estrenes El
cinedrama
LA VENJANÇA D'UN
BOIG. L'interessant film de gran emoció EL CADÀVER VIVENT. La divertida comèdia iQUl TINGUES UN
FORDI. i la formosa pel·lícula A LA
PORTA DE L'ESCENARI, per dljverses estrelles del cinema.

DrinA. dinKcrcs, torna prr «csoni vrïada
• ntmluna In (coial actriu Loreto Frado
u fer una curta actoand a Eldorado.
lA presentació de la companyia ca farà
amb iQue te CTCCM lú e»o!» i la aarsuela
«Dc r.tirofloreà y a pruebai.

A

L

Saló

Catalunya

£1 local més fresc de Barcelona
Avnl, dimarts, el programa més bo
de Barcelona. 3 estrenes. Grandiós
triomf del Programa AJúria: UN PROMÈS MASSA PERFECTE, pel simpàlio artista «Brvaiit Washbum.. EN
FATTY EN DIA DE CAMlP, broma
contínua. VISITA A VIL·LA iBARAMOUNT, amb els principals artistes
Teatre Català R O M E A americans. Penúltim dia de l'èxit sensacltonal iC^RNAVAL, assumpte de
Telèfon 3500 A.
gran interès i emoció, presentat amb
Companyia MARTÍNEZ SIERRA
diwassaill de luxe i riqueaa. — DiPrimera actriu:
jous, una altra astsena L'OMBRA
DEL PARE. per «Oharles R e y , i la
Catarina
B à r c e n a
tan desitjada represa: .NO HI HA
Avui. en bonor 1 .benefici dc la JOQS AMB L'AMOR, per «Constance
genial actriu CATARINA BABCEMA. Talmatgei.
dos grans espectacles. Tarda, a les
cinc. Dues gmns creacions de la eminent actriu.
KURSAAL-ArlslocràticSalú
EL DILEMA i
HABLE V. CON Mi MAMA
TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
Saló de reunió de famílies distin,
Preus econòmics. Nit, estreny de
gidea — Orquestrina Sufió. - Avui.
OORAZON DE MUJER
de H. Maura. — Demà, comiat de la dimarts, gi'andiós i selecte prograRepresa de 1* divartidlsslmn cincompanyia. Tarda i nit: CORAZON ma.
ta de la marca Circuit U'fiXPERTA
DE MUJER.
EN AMOR, per ia simpàtica axtista
Es despatxa a Comptaduria.
«Conslanoe Talmotge». Gran èxH de
la formosa comèdia EL URENCA BODES, per la igentll artis|La «Viola
E L D O R A D O
Dana.. iQUI TINQUES UN FORDI, de
Companyia cómioo-llrica
broma continua. 'Exit sorollós de la
PRADO-CK1COTE
grandiosa -comèdia dramàtica d'tnDemà, dimecres tarda, a les cinc. teresaant argument A LA PORTA DE
Nit. a las deu. PRESENTACIÓ DE LA L'ESCENARI, sublim IrNetprelació,
COMPANYIA, l.a garsuela en cinc per les beilissimes estrelles •.Robertquadres, en ver» i en prosa, de Lhus soa» i «Cole». — Dijous, lestrena de la
Linares Becerra i Xavier de Burgos, grandiosa superproducció espanyola
música dels mestres Quislant 1 Badia MILITONA, per la gran artista «PouiQUE TE CREES TU ESOI... La sar- lette Landais».
suela madrilenya en un acte i quatre
quadres, (llibre d'Angel Caamufio música de Qulslant I Badia |DE MlRACine Princesa
PIJORES Y... A PiRUEBAl
Gran via Layetana
Tocant a la Placa de l'Angel
T E A T R E
C Ò M I C EL LOCAL MES FRESC I CÒMODE
Avui. dimarts. Succés. LA CLAU DE
Avui. dimarts. Vespre, a dos quarts
de deu. Exit coloasal de le farsa líri- L'ENIGMA. L'HOME SENSE NOM,
novè llibre, titulat «El triomf de l'aca en tres actes, del mestre Lleú,
mor. l.A PISTA DEL GULP-MíLE
STANLEY A L'ÀFRICA INEXiPLORAj A V E
C É S A R !
BLE, segona Jornada. CHARIOT BSQUIlíUL còmloa. — Dijous, estrenes.
Gran Teatre
Espanyol
Vuit únics dies de les sensacionals
pellicules
F r o n t ó Principal Palaee
EL MISTERI D'ORIENT 1
Avui, nit, a un quart d'onze. Colossal partit de pilota. OSCAR, UiRL A N D R Ú
1 MARTIN contra VICENTE 1
Sessions CADA DIA. a dos quarts QUIDI
SALSAMBNDI. Després es Jugarà un
de cinc (je la tarda, i a les deu de la segon .partit per aplaudits pelotaris.
nit. Inauguració diumenge, 8 de Juliol, e dos quarts de cinc de la tarda.
P A R C
T e a t p o
P o l i o p a m a
COMPANYIA DE COMÈDIA del
PISTA DEG E L
TEATRE INFANTA ISABEL de MADRID. Direcció artística: ARTUR
TRES SESSIONS
SERRANO.
DE IPIAUNATGE CADA DIA
•Nit, a les deu. L'entremès dels seD'onze a una especial per
nyors MufloB Se^a 1 iPérer Pernàudez,
a lliçons. De sis a vuit de
ilPLANCMAU
la tarda. SESSK) TE. A les
i la comèdia en tres actes, de broma
deu de la nit, patinatge
contínua, deguda a D. J. Lópes Mei aahrtbició pels professors
rino,
OERKSEN ANGOLA
OURRITO C L DE LAS QUITARRAS
Jazz^Band Verdura. Acurat
EL GORDO DE NAV1DAD
servei de Caf^Restaurant,
d'una a tres, i de vuit a
Demà. dimecres, a la tarda. Matideu. Coberts des de 10 pesnés extraordinària.
setes.
LA PIMPINELA ESCARLATA
NOTA: Per a complaure
Nit: liPLANCHAII i CURHITO EL DE
algunes itamílies, el DIA DE
LAS GÜlTARRAS O EL GORDO DE
MODA de la present setmaNAVIDMD.
na, e» traslladarà al propEs despatxa a Comptaduria.
vínent DIJOUS.

Espectacles

BEL CONFLICTO OC MERCEDES» 1
(HABLE USTEO OON Ml MAMA»
En tots els teatres de Barcelona. 1
La processó
al Rumea especialment, les estrenes
Una bona estona abans de l'hora
s'encalcen, puix eu la present temde sortir la processó, le plaça de
porada, la ncoessltat de renovar el
l'església, anomenada ara del Cacartell es ta sentir més que mai.
nonge Rodó. al mig de la qual s'hi
Per això es donen obres lleuçeres,
aixeca l'anlstic monument dedicat a
fresques, que «'adiguin amb l'estació
ta memòria de l'exemplar rector de
i que no encaparrin nl plantegin
Sant Marti, oferta un aspecte animaqüestions enrevessades, que prou en
dlssim. Els col·legis i entitats hl anatenim a casa nostra.
ven afluint conünuaniriit portam
Ni «El conflicte de Mercedes» d"En
llurs bandes de música que tocaven
Mui'ioz Seca, ni «Hable usted con m i
airoses marxes. Els nano* i els gemama», adaptació d'una novel·la de
gants—que eren els de la ciutat—
Ferenc Hercreng, per £ n Martiníz
Contributen a i'anünacló amb ses
Sierra, tenen la pretensió de fer endanses, que el flabiol refilava acomraona seriosament lla crítica, nl aspanyat del clàssic tamborl. alegrant
piren als elogis dels intel·lectuals, sila gent menuda i la gran, que. a
nó que van de dret a conquerir la
l'hora de posar-se en manca la prorialla dei púUUo 1 a enUewnir-lo una
cessó. Ja omplia per complet la pSaestona. El propòsit no deixa d'ésser
ça, engalanada en lots els balcons
pietós en aquests temps apocalíptics,
per boniques draperle». predomi1 tot barceloní deu agratr-lo. i . per
nant-hi les qus ostentaven la banno desafinar del conjunt, (ds cronisdera catalana.
E l Museu del Teatre tes de teau;, també.
Altrament, cep cosa original es pot
L a processó es posà en marxa amb
aquest ordre: Gegants, nans, ganDurant el passat mes de juny, el trobar en les dues comèdies esmenlarons, creu parroquial. CoUegi de tons del Museu del Teatre «iba enri- tades, que pagui el iret d'un anàlisi.
tes Germanes Paül es CoUegi de Ger- quit amb els donatius següent*:
En la primera. En Muflor Seca es
manes Escolèipies. OoUegi dc la Di.D'Eh Narcís Odler, 12 retrats de tea- posa una mica aentlmenial — que és
quan està pitjor — a causa de l'amor
que mare i filla semen pel mateix
|uve aspirant a persooatge.
Ambdues volen competir en generoBIBLIOTECA TEATRAL
sitat. I es torturen cercant una solució all conflicte, que no en tindria si
l'autor no ho agafés tM seguit a
broma, fent-hl intervenir un baligabalage que, Jugant Jugant, acaba per
enamorar la noia, 1, per conaegüent,
H a sortit el t e r c e r v o l u m :
en deixar ei camí lliure a la mamà.
En aquesta obra. l'astraconada es
manté dintre uns limils prudents i
T E A T R E QOYA
s'hi llueix In senyora Bàrcena, i potCompanyia DÍAZ - ARTIGAS
ser més qtte ella el 8r .Collado, interpretant él seu paper d'una gülsa
ALTA COMÈDIA
M A T I L D E
D ' A N G L A T E R R A
altament còmica i ajuwadissliua al
Avui. dimarts, nit, a les deu. PRIcaràcter que U ba esaignat l'autor.
MEROSE. — Dilluns, 10 de juuol. Bedel poeta F E R R A N
S O L D E V I L A
L'altra comèdia, «Hable usted con neftcí de Pepeta Olaz de Artigas.
mi mamà., es basa en la dUloulUit
premiada en el concurs d'enguany de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic.
que reoresetua, per una vídua, oasar T e a t r e
B a r a e l o n a
cinc tules, tes quals Us d'auar «d«e»Telèfon 514 A.
patxaiit. per ordre d'edate. Això s'aUn b e l l v o l u m de 100 p à g i n e s
COLISEU DE VARIETAT?
consegueix mitjançant embulls i traP r e u per e x e m p l a r : F t e s . l ' 2 S
E l quadro més bo d atraccions. Avui,
inotes, ni molt nous ni mott vells, nl
massa subtils oi massa grollers, que •ait a les deu. QEJBUT dels c^ebrei
ban aviat són lògios com agafats pela Comediants excèntrics PRANCK PIcabells, però que en definitiva no CÏIBL & SCALES. ProKMJCló de noC O M A N D E S :
E D I T O R I A L C A T A L A N A , S. A .
deixen de produir situacions cOtot- tables peUIcules. Succés d» la simpàques d una cena eeenictuta d'opereta tica ballarina ALONDRA Grans os-aEscudellere, 10 bis, entoesol, i a totes les bones llibreries.
vienesa
cions a "original transformista LAMla emi- ,
Aquí és la seuyuta Bàiuena que te PO. üoàoiSidÀ eadewtfumem

TURO
PARK
D E

P A R O
M O D A

jardins, atraccions
exhibició del
NAN

PAQUITO

Cada nit, Concert pe*
la Banda de Caçadora
de Barcalona.Cafè Restaurant de primer ordre.
Servei d'Autómnibus dea
de la Plaça de Catalunya (davant Casino Militaria Turó-Park. Taxis Federació des de Plaça Catalunya a TuróPark.
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B A I X A D O R «LA P U D A » Línia Barceíona-Martoreil-Manresa (Magòria) vuit trens diaris
INFORMES: Diagonal, 460 i Balneari. - (Telèfon 507, Martorell)
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Les millors aigües del món en llur classe, reconegudes com tats a per les eminències mèdiques. J4
manantials diferents, tots medicinals. Cèlebre estufa natural a & f . L'acció altament beneficiosa d'aquestes
aigües, s'observa en totes les manifestacions de I'artritisme (reuma, gota, diabetes, etc), i eu les alteracions cròniques de l'aparell respiratori, tub digestiu i anexos. Viatge en còmodes automòbils des de Tàrrega i Lleyda fins a Capdella. D'alíi fins al Balneari deliciosa excursió en bones i caballeries ben guarnides, que proporciona l'Administració mitjançant avis. Clima deliciós i immillorable durant juliol, agost i
setembre. Lloc de partida per a pintoresques excursions als punts més notables del Pirenea.

BALNEARI DE SANTA COLOMA DE FARNÉS

Termes Oríon
A i g ü e s

t e r m a l s ,

Alcalines,

P o l i m e t à l - l i q u e s

O B R E N

i

P l u o r a r a d e s ,

R a d i o a c t i v e s

P R O D I G I S

l.ef

Sedants del sistema nerviós, en afeccions en les quals
domini l'element dolor, espasme o contractura.

8.on

A o o e l a d o n d e la nutrició en i'artritisme, gota, diabetis, remnetisnie. aríerio·esclorosi, apoplexia, afeccions dels aparells gastro-intestinal femení, veixiga,
flebitis, fractures mal consolidades, fistules de l'anus i úlceres tòroides.

3.er

Tòniques en l a deoadènota orgànica, convalescències, anèmia i en totes aquelles dolences que recla.
mea un procés de remineralització.

GRA?? H O T E L RESTATJRABTT,
Diversions, Esplèndids camps
d'esport. Tennis i Futbol, Cinema, Biliar, Balls i Concerts, Diaris. Autos,
Garatge, Centre d'excursions. —INFORMES A BARCELONA: D . D A L M A Ü . Valèndia, 245. Telèfon 1845 G. CORRESPONDÈNCIA: D r . M.
B Ü B O H . Apartat mim. ] . Santa Coloma de Farnès (Girona).

Informes:
Francès
nadiu. Classes paiüculara Pelayo, 72, segon, 1*
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é* una-gran riquesa, una f o r t u n a
inapreciabls. f ^ k · h o i o t sense mo_ ANEU EN _
" COMTTE
Refuseu com o f altiücadcftfes caiui
40* no portin la
firma del» única
co n ceaï i omir isper
Eapaoya l.Uriach
' C* Bruoi. 49

és uiUresor que cobdícia aquell que

Grans gangues per a

no

m e n i a r , i . — A i x ò potser

em f a r ò tnal... - - - £ t · m e t g e · m ' h a
d i t que d ' a i x ò . . . Proveu tant sols
vuit dies de
m e c

prendre

l'Esíò-

A r t i f i c i a l ,

i tota

aqueiles exclamacioiïs: desapareixeDrmanep-Io ca
tirmttHs I centri

Taller de Calçat
Marca VILARET
L a V e r d a d

lèsties, s e n s e - í a t ü ç j ^ sense dolors,

en p u t

ran de vostres llavis. A l i c i immediat.

C u r a c i ó certa

i

prompte.

Nous,

9

la Companyia Trasatlàntica

LÍNIES A ANTELLES. MÈXIC i NOVA YOBK
E l vapor
AMTONIO LÓPEZ
sortirà el d i a » de juliol de Barcelona, el % de València, el-BS de Màlaga 1 «I SO de Càdi» eap
a Nova York, Havana. I Vecacrns.
Pronorciono a senyora
E! vapor
ALFONSO XIII
o mare 1 filla doee Uabteacions aorürà el dia U de Juliol de-Bilbao, el 19 de Santander.«l S04e OUón 1 el £1 de Coruüa, capa
moblades a la Plaça Univeisirat amb cnlna, puix estaran so- Havana 1 Vetacros. Admet eàrrega i passatgoeap a Costsiirme i Pacífic amb traabord a Havana.
les al pis, per 7 doroe. «raiitiUNIA O E VEUKZUELA, COLÒMBIA I PACIFIC
cació 30 doroe. Escrtor© 4466.
El vapor
MANUEL CALVO
EamWa de les Flors, 16 (annnsortirà el dia 10 de Juliol de Barcelona, el dia 11 de València, el 18 de Màlaga i e l l í de Càdlz
cia).
cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Bico, Havana.
Uuayra. Puerto Cabello, Caracao. Sabanilla, Colón i pel Canal de Panamà a Guayaquil. Callao.
Mollendo, Artca. Iqaique. Antufaeaata i Vallparadïs, Sortida de Vallparadis el 12 de cada mes
ornant per la mateixa ruta tins a LaGuajra 1 d'allí a Puerto Rico, Canàries Càdiz i Barcelona.
UJOA DE BUENOS AIRES
B I i B O T B O M O TO B B
El vapor
REINA VICTORIA EUGÈNIA
Z DISAKOS
sortirà ol dia 4 de Jn Uol de Barcelona, el 5 de Màlaga i el 7 de Càdií cap a Sarna Crua de Tenerife, Montevideo i Bnenos Ain>s,
SBEVEl A FILIPINES 1 PORTS DE XINA I JAPÓ
£1 vapor
ISLA DE PANAY
sortiTà de Corunya el dia i de juliol, cap a Vigo, Lisboa 1 ,Càdiz d'on sortirà el 13 cap a Cartagena, València i Barcelona i d aquest port d 19 cap a Port-SÍUd, Suez, Colombo, Singapore. Manila. Honc-KoDi;, Xang-Hai. Naéasaki. Kobé i YoKoama, admetent passatge i càrrega per als dits
1
ts Ií per
ppabans
ts
per altres punts per au quals hi hagi establerts serveis regniars des dels ports d'escala
indicats
e«peclaliist en lesde
ELEOTKOQUÍMIOA
Bobina (£ - Insml'IaeloDS
A mém dels IndlcatAterveta. Ia Companyia Trasatlintlc* té establerts els cspeclalsdels
Reparacions
ports del Meditortaui a Nova Yorit i ports del Cantàbric a Nova ï o r k i la Línia d'o Barcelona
Maquinaria. Elèctrica, S. A
a Filipines, les sortides dels quals no són Exes i s'anunciaran oportunament a cada viatge
(Antics tallers Balcells)
Com Catalanes, -UG, T, 568 H .
Aqo£et£ vapors admeten càrrega en lee condicions més favorables, i passatgers als quals
la Companyia dóna allotjament I tracte efimerat, com lia acreditat en son dilatat servei. TutselJ o i e s
d ' o c a s i ó vapors • nen Telegrafia sense 61a.
Safates l serveis de plata, a
pee. Compro or, plata, platí,
D e m a n d e s
brillauts I purieM.
E s l a reina de les aigües de taula fa de la
Imlaxl— da X HfoSaa
eambia de las Flon.8A
V A L L
D E
S A N T
D A N I E L
Serventa
Cardenal ClaBaiiaa &
Ei seu representant: Josep Pagèns, Ponent, 28
es desitja de 30 a 40 anys. edui bons informes por a serGran finca rústica cada
vir a persona sola. Escriure 4403
Empresa
d'Informació,
70 mojadaí de terra plantades Uambla^SeIdeal
les Flors, IBinnnnde rinys, quatre ?rans ceUers, cis;.
Salut : Força : Vigor : Joventut
dues grans cases pels inajoveni,
lorre per a esaneie, botes,
premses, etc,, etc. entro MasMare i filla
HISTOGENIC PUIG J O F R E
quefa i Piera, 20 minuts de l'eetaeió, per 4O-0C0 duros. B.: Boa- es col·locarien Juntes. B-: Xuclà, 8, bis.
da da Sant Pau. 79, Colmado.

MATEBIALS, FABfilCACIÓ
I PBEUS NOUS

té l'estòmec "di^cal. —• Q ' o ò ò

S e r v e i s de

Banys

Anglès

en al

O

VALLM1TJANA,

per bon profeeaor. Arlbau, 19,
l.tít. segona. EaeaU-eeqnerra.

Gran LIQUIDACIÓ
TENIR

LLORENÇ

Senyor

ptes.

parell.

Senyora ptes.
de 3
Nena o Neo ptes.

parell.
a 16
parell.
Garantit a mida o d'encàrrec
Especialitat per a peus delicats i classes de luxe
PBBUS EOONOMX08
Cortes apariats
Vendes al major i detall
COMPOSTDBES L>£ TOTES
CLASSES

Serventes

de totes classes col'locu. Passatge Virreina, 24. Casa formal.

Dues germanes

uabiíaciú a canvi de quefers
domèstics. Raó en aquesta Administració.

L'ideal delsreconElituents.RebabililadesdelQS
rimeres dosis els organismes agotats per la
OBERCDLGSI. ANÈMIA , NEDRASÏENlA i
demés eleccions CONSü.NTIVES
Tintanysd'èxil. —PREMIAT pel Congrés I n ternacional de la Tuberculosi Ja 1910.

Ï

Demani's a totes les

farmàcies

Urgeix empleat

Luxosa habitació
O f e r t e s
amb bon son, que aporti 1,500
tes. Presentar-se al Centre de confortable amb pensió. Monrèdit. Doctor Don, 4, i.sr, L ' taner, 96, S.on, 1.*

E

Mestra superiora

a domicili, encara que
Jove de 14 a 16 anys Luxoses habitacions s'ofereix
sols sigui mesos estiu. Hora dià
es desitja per a dirigir sobres a tota pensió, confort modern. R.: ria 30 ptes. mes, alterna IS. Dos
mà, Vautrana, 56, baixos, Sant Passeig de Gràcia, 101 (Camera els mateixos preus. Escriure:
Gervasl.
Sevillana).
Aribau, 20, pral., 1.*
L l o g u e r s

Llogo torre

18 duroe a Sant Adrià. Ra6:UrpraL, primera. Dilluns,

Desitjo

un senvor a tol estar i dos joves
sols a dormir. Carme, 10, segon,
si-gona.

T r a s p a s s o s

Traspasso pis

3.0CO pessetes. 7 habitacions moblades, cuina, gas i electricitat,
tracte directe amb l'amo. UrCasa formal
Habitació beú moblada, cèntri- gell, 62, segon, 1.*
Per pren mòüc
ca, neta, bona cuina. Diputallogo habitació per a despatx o ció, £76, tercer, tercera.
A n u n c i s
osa anàloga, balcó al carrer.
Bonda Universitat, 5, segon.
C o m p r e s
impressors, editors
T a p i n e r i a ,
2 9
i a n o Q de lloguer de difel a i i u » rents preus.Bruob
Màquines de compondre, de
Per a fotografia grau
n." 78. euu-essoL U BIEQER.
rentüment, podem vendre
Underwood 3-16
compraré fondo de saló si éa de a empresa editorial que vulçul
ocasió però en bon estat. Tam- uiultlplicar la seva producció a
1 Smitb 500 pies. Alfon», 57.
D i s p e s e s
bé em quedaria algun moble si preus baratissims. N'hi hà tres
no és molt desbastat. Ofertes al eu bastant bon estat qne cedinúm. ifl.021 de <LA VEU>.
Nevera i lavabo
ríem u preus baratissims adCasa
particular
qulrinç-les totes. Escriure a LA
90 ptes. nou. Alions, 57.
VEU. num. 2657.
cedeix S habitaduns tota penCompro
Compro registradora sió Xuclà, 16, qQioaco.
Enciclopèdia Espasa pagant-la
a bon preu. R: Llibreria UniAoker nova u usada. Escriure:
versal. Rbla. Sta. Mònica, 14.
Habitació
44S2, Empresa Ideal d'InformaC O P I E S
dret cuina, moblada, a matrició, Rbla. Flors, 16 (annneis).
muni, 17 ds. sol, ventilació. Comerç, ï.on, 2.^
O f e r t e s
Circulars

P

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes

A v i s o s

Tot el qne'a necessita por a fer-les
A n t i g a Casa T. OOSXAO. Palla, 13 1 16, pral-

CATARROS
antloaoa 7 r colenten
TOSES, BRONQUITIS
C U Z t A Z K I S RADICjtL·MKHTE pot la

ioioGión

Pautauberge

qm procura f O L · U O H E » R O B U S T O S y
g
creservaga/aTUBEBCULMlS*^
^TfciiiA0^'— 1 '1
""'"""iiíifll "

Per

a

anunciar

als periòdics servint-se
de la
EMPRESA I D E A L
D INFORMACIÓ
estalviareu temps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors, 16, baixos.
Telèfon 4883 A

Rotllos pianola

de 65188 notes, liquido a boix
preu. Rambla Santa Mònica. 14,
Llibreria Universal,

Venc
.•tíramofon amb plaquee, esnga
{ màquina fotogràfica nova, per
la meitat del sen valor. B.: Lli' breria, Rbla. Sta, Müiúca, 14.

Habitació

Senyoreta

tot estai' per a matrimoni o 2
amics i altra persona sola, hi
ha ascensor 1 bany. Passeig de
Sant Joan. 63, S^r, 1.'

instruïda s ' ofereix gratuïtament institutriu o coea anàlo'
ga per a anar esfiu. Raó: Xuclà, 8 W*.

Boniques habifaciors

Senyora vídua

per a senyor a cot estar o sols s'ofereix per a ctüdar senyora
menjar. C. Ampla,31, Z ^ n . i , ' solao senyor. Raó: Xuclà, 8 bis

reproduïdes en l'aparell
MULTIGBAPH
LES MES PERFECTES
C a s a Garcia Soarez
38, Ramoia Catalunya
Telèfon 4335 A.

