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.VIDA MUNICIPALEi número T de la Revista .Vida
Municipal*, publica el següent sumari:
•La IClasa de la Vila d'Agramunt —
Problemes de Dret púbídc: Garantia
del funcionari én el caiTèc: Síntesi
de legislació estrangera, per Josip
Claveriu Ecltav*-. — Justícia als bons
administradors, per J. B. — Mancomunitat de Catalunya: Oficina d'Orícntacló Municipal: Mutualitat de
Secretaris 1 Funcionaris de Catalunya.
FuncionanuMit d'una bàscula
pesa-carros, per Josep Castells. —
Consultes. — Serveis tècnics municipals: Mercats, Organització 1 funciohameot, per R. Glmlt Casadesú». —
El Municipi 1 la Beneficència, per
Francesc Pnlg i Mfòrtséí — Un jardí
públic econòmic, pesr N. M. Rubió,—
Bibliografia: Tabletws documemaires
mualcipales. — Deures que la legislació Imposa mes de Jfiny: AJumaments, per F. Sans i Buigas. — Cens
electoral: Rectificació de'l iCens: Uis'.es definitives, — Jutjat municipal,
per Josep Maria tílclí. — Secció de legislació, per Josep M. Pí 1 Sunyer. —

N'otes diverses.—Jurisprudència del
Tribunal Suprern, any'1983."
I n c e n d i s i n t e n c i o n a t s , etc.
.
.
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COMISflO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despatxo», els eeguenis assumptes:
Informe en l'expedient relatiu a la
menada que. per desgràcia, te actualIHTIMQ SUSPÈS
sol·licitud formulada psr ta Societat
El míting que bavieo U« celebrar ment Barcelona.
Fradera i Companyltt. que se l i conUrtr al mati «k obrers sens? feina al LES CAUSES CONTRA EN PESTANA cedeixi ía tegahtitacló d'un recapr^atre Nou, ba estat suspès pels orAhir s'hvaia d liavér visi a l'Att- tamem ^taigOea isiibíerrànies, de la
ganitzadors. «Is quals aHeguòi «l'ar- diència
un judici per Jurats contra riera de Cara. por a proveir-ne Marari6tai> del governador en prohi- ITAogel PestaCa,
per exciíacíè a la ) taró l Argentona.
• la manilesttunó que «e projectava.
i tres judicis orals per injü j Informe en l'expedient retaiu a la
| La ooacurrència que ní acudi, no sedició,
rles.
! sokun'.ud tormu^da per l'enginyer
rrnba»a a 400 persones
[• VMHantat bavia adopuii moiwa» « a o estat s u ^ í o s far incomr-- - en f^T) d'obres ^ .''niqi.es'd'*qu*sta
xecça del processat, que eeiA
. :).v,.·c 4fctir>v " • re as réqiwieixi
Tucaudons.
d inhibició &I jirjilpt de Primera Insa la presa militar.
IEI president de l'Audièucla ï t a di- i tància de Vllanov» 1 Geltrú, en l'InLA VAGA DE TRANSPORTS
terdicie de reien lr i reoobmr presenAhir sortiren força més carros, rlgit a l'autoritat militar per tal qoe i tat
per don Jaume Rovlrosa contra
Ipodent-se apreciar al pruner cop d'nll l'acusat comparegui davant del tri- l'enginyer
director de jes© bres del
•que barvia augmentat notableroent el bunal que l'ha de jutjar.
Pantà de Foix.
|carreteíg.
AMENACES
Informe en l'expedient incoat per
Per és*er oombrosos els carros que
Els amos d ona casa de comission? la S. A. Ferrocarrils de Catalunya,
Icurniaven, no se'n té estadística exac- de trànsit denunciaren ' a la pollcl» solllortani expropiar lerrAys de don
l ' a Solament se aap que al moll del que havien rebut una carta anònima Manuei Miret, arnb motiu de la nova
| carbó n'hi acudiren ZM.
amenaçant-los de mort si no pagaven distribució Ue vies en l'estació de
En ete altres moüs (fei port. el tre- al comitè terrorista la suma de 2,0(KJ Sarrià.
|ball era gairebé com en dies oormals. pesretes, en concepte dc multa per
Tràmit relatiu a la petició formuA la tarda no b i bavia en els cett haver permès que sortissin al car- lada
pel director general de la |Com| tres oficials notícia de cap incident rer dos camions per a transportar panyia
general de Ferrocarrils Catamercaderies.
lans que es requereisí d'Inhibició el
CARRO CREMAT
jutjet de primera instància de ManA les 5 de la tarda de dimarts al
AL MOLL
resa en els autes de juliol interdicI carrer de les Escoles, de la barriada
Crida l'atenció al port una immen- te promogui per don Domènec Torras
Ideí Clot, un desenegut s'apropà a un
I carro carregat dc palla fiíolat jyel sa muntanya de deu metres d'altura contra l'esmentada Companyia
De la Secciü de Finances:
I seu propietari Ft-anoesc Sambola de parafina descarregada d'un vapor
Amb la calor d'aqu*ts dies la paInforme al senyor governador en
Rubinal, i anrb una metxa cali toc
la la càrrega, la qual cremà de se- rafina s'està fonent, formant una l'expedient d'arbitris extraordinaris,
guida, qiwdant destruïda als pocs mo magnífica cabellera de fils líquids promogut per l'Ajuntament de Barque cauen pels costats
celona per a l'any de 1923-2*.
I ments.
Wem ídem quant al recurs formuEs calculen les pèrdues en unes iOO
SUMARI ACABAT
lat per 'la Societat «Ifulustrias De{pessetes.
ipel Jutjat de la Llotja s'ha re- rivadas del Azücar, S. A », comra el
El subjecta Ifae Incendià el çatrò mès a 1 Aadièncja ja acabat, el su- procediment
d'aprenu instruït per
I desaparegué, sense poder ésser detin- mari que instruí amb motiu de l'a 'l'expressat
arrendatari de l'arbitri
] íut.
temptat del qual fou víctima Antoni municipal sobre anuncis fixos corresLES INFORMACIONS DELS PETS
Aleman e! 8 de juny, en encendre un ponents als anys 1915 i 196.
Idean í<l en ei .recurs d igual clasHan compUitnientat el governador dels fanals de renllomenat piibüc
se que 1 amenor. inteiposat per la
| eh cònsols de França i d'Anglaterra. al carrer del Paradís.
No l i i ha cap processat.
mateixa Societat d'Indústries deriva(El de França anava acompany a
des del Sucre.
del presktoat de la Societat de aviDETENCIONS PROCESSAMENTS
tüats de la guerra, el qual ha Invitat el governador a formar part <toI1 Complint ordres de l'autoritat JuHa marxat a Vioh, on passarà l'escomitè del monument que es projec- ttloial nnlitur, foren detinguts VI- tiu, el diputat de la Mancomunitat,
vehs
Godet
Sans,
forner,
al
seu
dota erigir a Vrmtjulch «Is mnïilats
En Ramon d'Abadaj i de Vlnyala
micili d'el carrer de Terrassa, Sants
francesos i catalans.
Ayala Serro, Jornaler, carrer Dos de
Ahir al niati. el senyr Puig i CaEl senyor Portela aprofità TocasiO Maig, i Ramon Planas Tralleru, del
daíalch va <star a la presidència, reper a cridar l'atencW del consol res- ram de Transports
pecte de les exageracions amb que
bent nombroses visites.
Aquest últim fou detingut també
bona part de la premsa francesa paral
seu
domicili,
carrer
d'All
Bey.
on
la dels fets 1 de la situació de BaiL'na comissió presidida pe! senyor
la policia s'incautà d'una pistola Trias de Bes 1 Ysamat. 1 de la qual
celona.
Star.
carregaida,
amb
dos
carregafermava pari una lluïda representa£1 consol ofert trametre al seu Govern notícies exactes per a desvirtuar dors, i aigua; documents d'Interès. ció de l'Aluniamem de Santa Coloma
£1 comandant d'infanteria En Cris- de Gramanat. ha esiat a vislior els
aquelles exageracions sistemàtiques
Cal reconèixer — observava e! go- tòfol Fernàndez Valdès. Jutge perma- presidents de la Mancomunitat i de
vernador—que alguns diaris d'Espa- nent de causes d'aquesta Capitania la Diputació, per a invitar-los a la
nya, 1 lamtoé algun dv Barcelona, mos- genonri, ha dictat ante de processa- Inauguració d«l monument a l'alcaltren una gran teudència a exagerar ment contra Ramon Berenguer, supo- •le Sena, que- ilndrà lloc en 'la ponoticies. Per exemple, a l'alracaxnent sat autor d uu atracament al carrer blació esmentada, el propvinent diud'un mlnyO al qual van robar 13 pes de Coello i acusat del delicte d'iusult menge, dia S del corrent, a les quatre de la tarda.
setee, que és up fet vulgar com eis a la forçe armada
que diàriament ocorren a Paris, stu
£1 mateix cap ha notificat 1 au te de
ha donat unes proporcions desmesu- processamem a Rafel Sànchvz Reix.
En virtut de l'acerdat pel Consell
rades
detingut per l'assassinat d'En Joa- Pcrmaneifl. en sessió del dia 27 de
8é prou coses grew qoe passen — quim AlbiAaua i que llençà una bom- juny propassat, resteu exposats al
afegia — perquè hàgim de donar ba, que no esclatà, a un caporal de pübitc. al Dopartainent d'Intervenció
importància ai que no en té i con- la guàrdia civil que el perseguia, generil, fina a la reunió de l Assemtribuir així d o m t e n i r la mala ano- •conseguint detemr-lo.
biea, e ú comptes de Preesuposios 1
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don Santiago Alba
En les Corts passades, repetidament, de su íuerza contlnúan su slesta a
en parlar-se de les responsabilitats es la orillu. acariclados con placldez
sentiren pronunciar les paraules «co- por Jiquel rumor que pudo asustar a
mèdia» i .farsa». Els conservadors, los ilmcr itos y sugerir a los peca
sols pensaven en la unitat del partit i dores retórlcos arrepentimientos.
en el cabdiUatet. Els lliberals, sols h i
•<Es un as veces el afàu rte jLHÜcia.
veien l'escambell per a enfilar-se al ai-sia primera de los pnebios. el que
poder. Cap d'ells no voba que s'exi- vïbra en la conclencia popular, y
gissin les responsabilitats. Cap no •brota aquella agitada, ruidoslsima
ho vol.
campafta que se llamó «el crlmen
de la callr de Fuencarral.; es otras
El poble, com tantes altres voltes, el (k>soontento de un país que cons'ita deixat enganyar amb aquesta pa- serva en el alrrtó tradicljnes guerreraula. Mentre discuteix i s'apassiona t u y «n el que la le>eiiJa y « p í amb això. no s'adona d'altres coses. •Uu rel'glo^o mantí,>nea viva1, ias
No s'adona del que ocorre actual- Kkrus aé !a ..guerj-ï a: mor... .il
ment al Marroc; no s'adona del que st-nursi» rteíraudado en ^as ivei>'a
ooone a Barcelona; no s'edona militares y •^item·j'ar <>om« valen
que la «concentració», al cap de sis n'uch<i menos de K> qiw if- cu •oian·
mesos d'ocupar el poder ni tan sols y eurgen los sucesos que ncomccíiaha iniciat cap dels piints del seu ron a la «cuestiOn de MeUUn» ino ita
programa, tan iboiribeja:,
a t m e r é a IIamaria guerra): cuando
'l«s coses inesperades que van oco- es el latigazo deepiadado de la inmorrent en aquest particular donen iota raUdad política, admimstrada y usula sensació de comèdia. Tal sensació fructuada por unos cuantos organisva deixar la fornia com el Senat vo- mes y. unas cuanfas tertúlies y cbentà. Tal sensació produeix, també, r i n ; iclaa. y Madrid se levanta y ileua
el -Prado y nooe la unantfestación do
cident Aguilera-Sànclíez de Toca.
Els governants ja saben que no ha Oabriftana»; cuàndo es la levadura
de passar res. Coneixen bé aquell po- progresista y el recuardo de nuesble. El coneix, sobretot, el ministre traa contiendas itivtües Ho que se
d'Estat, don Santiago Alba, qui, en- revuelve en el líuerpo social, y se
cara que es mostra molt callat en aplaude furiosameme «ELECTRA»; y
tots els debats fins ara promoguts, se aoompaAa con el estridente scnído
de el veritable «amo» d aquest Go- de los crtstales heolios a&icos y ei
ronco vocear de las turbas, los ejrtvern
talàmicos cantos con que la Iglesta
Vegi's el que escrivia el aenyor Ai- y el mundo oficial salutian .la boda
na l'any 1809, quan no bavia aconse- de la Princesa.
guit encara entrar en Ses colles que
monopolitzen el Govern.
«Peio, después de atto, .no pasa
•AI ai.'.alizar lr>í morimientos orga- nada» Todo slgue igual. La opinión
nitados de aplnlftn, dunsme el pe- no cuida de orgamzarse para ballar
rlodo d* Ia Regència, comprobamos e Imponer fòwnuias de Iwgiefie souna vez mas esta nupslra loy biolò- oral, que avi ten casos patoíógicos cogica. Rccórrense p/igínas i màs pé- mo "los combatidos. y la Prensa. que
ginas ift la Historia pàtria y spenas aquí, en Espafta, no es eco de la
si dtsciïbrimas ta existència del alma opinión, sine su productora, seducinuclimal, el palpitar de la vida de da, dominada por un vérftgo de acun pueblo cuito y libre, a través de tualldadee», atenta siempre. por ley
las evoluciones del Estado oficial, en- de vida, a ofreoer algo nuevo, busca
cerrado en «us fórmulas y en' sus en Ja sucesiòn de temos lo que derutines hueras: viviendo de sus men- bería halVar en e\ examen reflexiva,
tiràs, màs convencionales que las documentado, pro&mdo ^e cada una
que fustigarà Max Nordau; entrega- de eUos. Y los partídos. núcleos abtdo a un ouanismo político, màs dig- garrados de pereonates v dc grupos
no del fuego del cielo que todos los a quien domina, el escepttcisnio, mal
grandes pecados bíblicos La ectivi- pueden cuidarse Je la opimón cuandad necionad orgauizada no apare- do empiezan por no croer que exlsta.
oe por parte alguna, 'smo en muy ; y cuando la aíperiència les ensefia
coatadas ocasiones.
que se vive muobo m à s tranqullo y
»A veces, el Estado no solo no ayu- màs suelto sin connubio, con esa
da. no dlrige la vida de la haclón, dama veleidosa e ingrata, cuya .prasinó que la estorbe o la prostituye. seotació uo se exige sampocu en
Entonces las aguas de los que bemos Palacio, llegado ei nKunento de la
dado en llamar «manantíales
opi- mecànica alternativa de nues tros
nión. se agltati. se revuelven, se des- .partídos de goblema» y a quien faIbordan, parece que van a arrasar cihnente se suplanta mercsd al concuanto ge balla cerca. Los que les sabido "decreto de disoluciòn. fueneïploiaa conocen ya el «secneto» y tc ide toda fuarza, atributo de la aulinutan su prevasión a apartar-se un to rldad política y símbolo adorada
poco. a dejar que ei peligro pase por del soprano bien
ei mismo. Las aguas vuelven a l cauTales son, tan impulsives y tan
ce a los pocos dlas y siguen corrien- estòrlles. los nwvHnientos populare*
do mansamente; y los explotadores j eapàfioles...»

miiiiiiiimmiíiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiim
de Caixa de la Mancomunitat de Ca- la imposició de servitud forçosa i«
talunya, corresponems a l'any econò- pas de corrent elèctric.
mic de 1922-23, junt amb els docuEls propietaris afectats són els sements que els integren, rendita res- güents:
pecuvaroent, pel senyor president orDel tame muntiapal de Sant Mateu
denador de Pagaments i el caixer de de Bages. Josep Rivera. Joan Ars 1
lo Mancomunitat
Josep Casas.
Del terme municipal ó e Casteiladral,
Raimon d Ferrer i Colònia Valls
Les persones o entitats interessadet
que tinguin d'aflogar contra l'aut»iritzadó qae se sottUata, podran presentar per escrit les oportunes reclamacions al Govern GvU
Nova Unia elèctrica
S'anuncia al públic que els senyors
Vfaitee
Joan i Francesc Pai-i Claret han
Sol·licitat autorització per a estaHan complimentat al «governador
blir una línia de transport aeri d'e- civil els senyors Marsans ipare i fill;.
nergia elèctrica des de la fàbrica Ri- Ventosa i Cataell. Tresols, Junia i-M
vera {iris a la de Pala, per al submi- Centre de Reporters, Jutge d'Areny»
mstre de força motriu i ntilttzacíó en de Mar. don Joaquim FargueU, dea
usos industrials.
Manuel Forgueü. senyur Ràfols, diL'esmentada Unia creuarà la carre- putat a Corts, i Mari diputat p n tera de l'Estat de BalseUa a Manre- vincial aoib una connssíó de t »
sa, ocuparà part de la •vora esquerra Granada, don Rlcaní (Margarit, Alca*
del riu Cardener i terres de propietat de dc Vilalraoca. Sr Toda, Inspecparticular, sobre els quals se soUiclta tor i Oe Reformes Socials, marquès 4a

Govern civil

Pàg. 2. — DQoas, j ^ l e jrfkl « t i ç s ^
CastelUlosrtUB. don Per© Í A Rosa. don
Llorens VlscasíUas. don Àngel Castro,
advocat de l'Estat, General de Sorae•enls, senyor Perdrà, Delegat Regí
interí dol .Ministeri del TrebíOl, don
Joaquim Sagnler, don Uuís Ferrer í
Vidal, senador, mossèn Lluís Guarnar
don Rafel d'EuIate. comte de Lavem,
senyor Bertran 1 Güell.
Agraïment
Reunida la Comissió Permanent de
la Junta de PrateocM a la Infància
sota la presidència accidental de don
Jo*ep Borrell i Sol, acordà donar les
RrAcies al governador Civil per haver cedit el seu sou a l'obra que l'esmentada Junta realitza.
Conferències dol governador
Et governador civil va visitar ahir
el president de la Mancomunitat amb
el qual va ooníerencíar extensament.
També va conversar amb el preBldent i secretari de la Cambra de
Comerç 1 amb l'es ministre senyor
Roig i Bergadà.
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Dissabte a la nit, aquest Centre,
baluerd del nostre moviment, eslava
de festa. No en tenia prou del sou
lluitar constant per les nostres rsivindicaclons, siníi que en aquests d^s
d angúnia que passava la cinta!,
volia ésser el prsmw de la urbs que
eentls ressonair la veu dels hcanes de
la Ulga Regionalista, d'aquesta benemèrita organització cabdal del nadonaUsme català.
El local on s'bavia de celebrar el
míting anunciat estava exquisidament
adornat amb draperta catalana i p-»r
a donar més en. is a Tacte les tiarrMs i damisel·les de la barriada b i
tenien una balla representació. Entra
el- concurrents es destacava atmndoeamant el jovent. Hi veléram molts
d'elements dels nostres Centres i de
la Joventut Nacionalista. Saludàrem
els senyors Bsacons, Ferr&n, Lafont;
el regidors Josep Vilaseca, de l'Associació Catalunya d-i Districte V ; el
doctor Fuster, del districte B ; un
grup de l'Associació Nacionalista de
Terrassa, Junt amb la Junta Directiva en ple del Casal I els membres
de la seva Comissió d'Acció Política.

SERVEIS DE U GCARD1A URBANA
Ha fet durant d mes dc iuay 1.615 scr- A l'entrar e's oradors que Uaríèh
Bstre myr*1* hi ha: una detenció per de parlar en l*acte, 'acompanyats d*l
mort, 14 per ferides, 2 per dispar d'arma president del Casal, loren rebuts amb
de foc, n per furt 1 robatori. 4 per estofa, una fontridfible ovació. Fet el silenuna per expendre moneda íul-sa. al per ordre superior 1 una per actes contra la mo- ci l dites unes curtes paraules pe]
ral.
Ha acomponyat a dispensaris, cases de senyor Alomaï explicant per què sVia
socors i farmàcies, penjo* torói auxilia- via organitzat aquella festa, cedï la
des, 4*9 peraonea; ha recoUit a la via pé- presidència del míting a l'iUustre pablica 84 menors i 18 «eUcts extraviats
trlcl Joan Vallès 1 Pujals, el qual doHan estat conduïts a la Comissaria Municipal dC Benefeincia 39 honkes, n doncs, nà tot segui la paraula a
:o menors Ha prestat auxili oi is inernN'AQUSTI CRAHAOA
dia.
Per infracció de ks OnMnaaoas moiria- f i qual parlà en nom de la Comissió
pats, ha reconviírgnt J51 persones, directors d'Acció (Política <Eel Casal. ComenD propietaris de tramvies, iji d'automóbil·i,
30 de motocicletes, 48 dc bicicletes, - i dc çà dient:
carros, 55 de carretons, » de cotxea i 6 con- Catalans:
doctores.
li-n els mítings acostumen sempre
a parlar dues menes d'elements; els
URBANITZACIÓ DE LA CARRETESA
i els forasters. En els mots,
DE RIBES indígenes
de tots eUs es ven el mateix
S'ha assenyalat d dia M del corrent per però,
a la cetebrarió dc la subhasta d'adjudica- ritme patriòtic, que ós l'essència 1
ció de les obres d'urbanització de ta carre- fonamiení del nostre movirru-nl allitera de Ribes, en el trajecte comprès entre berador. No cal que us faci leiogl
il carrer d'Eapronctda i la fàbrica Sen, per dels oradors qaç us adreçaran la pala quantitat dc Sj.ifij'ói pessetes. Els plecs
Je proposicions han d'ésser presentats al Ma- raula, perquè tots són prou coneguts
gociat municipal d'Obres pObUqaes.
arreu de hi terra catalana per la se£1 dia u dd cortrat acaba d termini de
presentov-ió de proposkiona per adquirir dos va feina Inlaseable nacionalista.
cBtníirr,- apisomdors de vapor i una barra- Vivim uns moments gravíssims. El
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No desmatem, però, en la tasca que
encara ens ca líer. Tinguem fe en les
nostres doctrines, davant de la Incompetència, qui sap sl deliberada,
de l'Estat, afirmem una vegada més
la necessitat que sigui un Govern
català el que presideixi amorosivoloment les nostres lluites socials i les
de tota mena, 1 per a aconseguir això, untnvDos tots eir nadonalistes,
fent, a imitació dels nostres enemics,
aquell front únic que ens portaria
inevitablement al triomf més esclatant. (Ovació que dura llarga estona.)
.Apaivagats els aplaudiments, és cedida la paraula a
LLUÍS VALKfU
Amics 1 companys de la BaroaloneI ta: Venta a celebrar la victòria més
difícil, la de l'home sobre ell mateix,
afirmant una vegada més la nostra
fe en la santa continuïtat. Les lluites darreres as presenten avui contrastades jwr l'acció del temps, com
a petites anècdotes quo no poden alterar el moviment alUbenador de Catalunya. Avui se sent una frisança de
, matisacions dintre del catalanisme, i
aquest afany el trobem, aquests dies,
en la discussió al Parlament del problema català, però tote» aquelles matisacions, aquells dogmatismes, acaben sempre posant com a principi la
llibertat de la terra. (Molt bé.) EU moviment català és un moviment amorós, un moviment que Bti Prat de la
ÏUba va definir amb iota la sewa complexitat, que no era n i ha estat ma!
un moviment düsgregacíonlsta, slno
un imoviment d'incorporació de la
personalitat dc Catalunya als moviments humanistes de les nacionalitats
d'Europa.
Fa un elogi fervorós de la personalitat d'En Prat de la Riba, que fou
un preciar home de la Ulga que sentí amb la màxima i més ferma intensitat lldeal de la LMga Regionalista. Acaba (A sen discurs, documentat i eloqQenifssim, presentant amb
paraula encesa la Catalunya victoriosa del domà. vestida amb totes les
prerrogatives de la, sobirania, premiant-se'l amb una grap ovació.
Tot íeguit K u ús 'fe ta paraula En

ca remokable, amb destinació al servei da Govern continua, inconscientment, ia
les vies públiques de l'interior.
JOAN VIDAL SALVO
seva feina d'atac a les nostres reiMOLTA A UNA PEIXATERA
vtndScaCÍoins i , eodut per la IncomCatalanes i catalans de la BarceA proposta de la presidència de la Comis- prensió, gosa a dir, per boca del pre— començà dient: —Fa molt
sió d'Escorxadors i Mercats l'Alcaldia ha sident dtí Consell, que mentre ht ha- loneta
imposat una rmiKa de 15 pessetes a Antò- gi nacionalisme, bi iiaiurè terrorisme. poc temps <rue gairetié els mateixos
nia Ràfcln, concessionària del llóc núm. aiS Res, però, podrà deturar-nos en la elaments davui venien a aquest Cendd meimt de la concepció, per haver-se
tre a realitzar un acte de propacomprovat que en una iwsadn de 300 srams noetm tasca santa, i si l'Estat domi- ganda
l d'aledtaoras ençà,
de peix fresc atdteltarenaj
\ nador, abusant de la força, vol trac- malgrat electoral
el breu temps passat, quants
tar de ferir de mort el nostre plet, d'esdeveniments
ha hagut a la nosURBANITACIO DEL COU.
! els nacionalistes no defallirem, sinó tra terra. Es queh iais
monriments políu Davant
r ^ £ ^te rComissió
* £ 0 !dc0 Foment
S Z ^ ha
£ ™formuZ !
^
els ulls posats en l'esdeve- tics, que porten un dirianmame
sant «ne es formoli d praiecte d'urbaniua- j nidor dJe la pàtria, afrontarem tots me, caminen tan veloçment que. ehorprineia dci «uní antic del coa, d » dd carrer í els perills l repressions, per dures 1 cipis que s'iia'vten considerat gairebé
£ £ £ S£JL·Srt'T'^
I «^ent^ ^
^ u i n . «Orans aplaudí- com axiomes, tornen a anècdotes 1
bombetes eWcriquca al ou ici de Pujold
els que eren senzills episodis es ves(Horta) i al Fasscis de Prat dc ht Riba; I ments.)
i altra ds senyors Dtxran Reynals, Batlle 1i Tot seguit fou concedida la pa- teixen ràpidament amo el ropatge
i'aano,iatesmmi es formuli d projecte per
majestuós de les doctrines. I això
artuMtat,coMocació de caireOs i neteja raula a
passa ea el nostre plet. agreujat ea fet
per mftjA de msngaercs aït carrer de la
N'ARMAND OAMABEN
Rectoria i de Sant Miquril, dels encontonu
per la impressió nabilítal catalana,
dd mercat de SBrrià,
el qual digué:
que tants d'exemplai ha deixat a la
Catalans: Vosaltres, nacionalistes de Història. OMolt bé.)
risirii
la Beroeloneta. a més a més de paEa wdtBt a l'alcalde d pnüdeat de l'Aeexemplars, sabeoi donar a tots ; Ha durat uns dtes que l ' e l l a , ensociació d'arquitectes de Catalunya, senjror irioíes
Xadordl, fent-If remesa d'uns exemplars els actes que celebreu un dolç «ocis I tonada per Uaivie catalans, s'adreçaen ds quals consten ks actes 1 taaqncs dd I par aïxò 16a qu© les vostres dames -•va a la nostra oiganitzaoió, I la LUtZ Ooncrfc Nacional d'Arquitectes qne es i damfseUes afajftsteíxln a lee festes ! ga, la constant lluitadora nacionau ta
cdehrà a Barcelona l'abril dc l'any prop patrlóth}ues,
duent-hi llur entusiasme com sempre 1 amb més íenmesa que
pUHt
mai, diu avui novamexu el seu nacioi esperiluaktat. (Molt bé.)
Aquest acte és el prkner que cele- i nalisme Incondicional, que no ee rebra la Ulga després dels eadoveni- : clou en un procediment, nt en una
nsenfei d> tonia d'emoció ía poc pas- • tàoiica, gíaà que, IMgant-les i servantBaU Acgiéiiiía Ciències i Aris sats.
1 ho la per a fer, novament, I las totes, les té a punt per otaitearcom sempre, una afirmació del seu | les. «eguin* el ritmo de les necessinacionaü&me intagrai, çue vod dir, ai {tats de tota mena de la pàtria esclaOBSERVATORI FABRA
otés no, un acte de virilitat de la { va. (Molt bé.) I reaütea aquest acte
nostra terra davant de la covardia ; aquests dies que sembla que es vulpresent. La ciutat es dessagna víctima gui anorrear la terra catalana, en una
Secció Metacrològioa I •ismlo·
de lluites fratteides, atiades par com- otfensiva de l'enamlc, de la qual és
pUcitals d'alts orgaaiisjues que en lloc un òrgan, no salbem si deWberaSfetmana del 25 de juny al 2 de juliol de prestar la seva assistència a la daiuent o Inconscientment, un deterde 1923, a tes 8 hores
nostra, pàtria, com ós el seu deure, minat estament, que amb un boicot
ens endogalen més i més. I contra lUusori 1 insostenHule, es proposa conaquests terroristes d'allà i d'ací al- demnar-nos a l'isolament 1 a la seva
ESTACIÓ METEOROLÒGICA
cem la nostra veu i manifestem la rufna. (Grans aplaudiments.)
Temperatura màxima, 26'6 graus el costra voluntat cada dia més deciEs un fet que a moK temps es
dida d'aconseguir, f>ais mitjans
dia 28 a les 11 h.
» la nostra tenra. Amb hiTemperatura mínima, 15*4 grau» el que signin, la nostre llibertat comple- produeix
tenmltències s'iha presentat i ho ha
ta. (Grans aplaudiments.)
dia 27 a les 5 h.
fet en tots els períodes de la Història.
Màxima velocitat absoluta del vent,
Es creuen la gent do Madrid que el Mentre els enemlos eslrenyían més
17 metres per segon, el dia 26, a les problema
soda] ofegarà el catalanis- el nus de l'esolavatge. els nacionalis15 h. 40 m. del ENE.
me, però aquest fet, per més que llui- tes érem dWidlts en discussions de
Pluja total en mil'límetres, OM, ei tin, no podrà venir, almenys mentre procediment l de matis, i amb c o m
dia 00.
ete capdavanters del proletariat par- pllcitats i aliances amb els seculars
Saturació de l'aire, 2 hores en total. lln el llenguatge del dominador. SI adversaris s'anaiven apoderant del nosHumitat relativa inferior a 50 per expressessin ds obrers les seves doc- tre esperit 1 feien retardar la victò100, 8 hores en total.
trines en el nostre idioma, podríem ria de les nostres reivindicacions. I
mrailat relativa mínima, 45 per 100 pensar que una zona tmportaruissi- cal que això acabi, avontposont els
ei dia 30 a les 13 h.
ma de l'opinió no combregava en el catalans a les nostres disqüislcioiia i
nostre ideari, però mentre parUn 1 teoritaacíons, un alt sentit de generoESTACIÓ SISMICA
escriguin oficialincnt en casteilà sitat i de dignitat coüscttves. provant !
Dia 2.—A les 2 h. 49 in. emergeix hem dte pensar qoe l'obrer racial, a llEstot que quan s'ataca descara- ;
molt dèbil el registre d'un terratrèmol que el gennínament català, ée al mar- damenl la vida del nostre pdble, sage d'aquest mowbwent que amb com- bem respondre amb els mateixos n a t ,
llanyà.
que s'itUlUsen contra de nosEl Director de la Secció, pflaenoes Inconfessables amenaça l'e- /ans
altres. (Grans Bpiy^mfmÉa)
i
xistència de la pàtria, (Molt bé.)
Dr. Fontseré.

I kt cosa més trista és que entre
catalans la befa 1 l'artac fratricida siguin possibles. I la- causa d'això
és que en l a nostra terra encara
no sVia deixondit un veritable sentit
ctTherolsnie, no solament el bèl·lic, sinó al de cada dia, el dels sacrificis
qnolkhaas, sempre pensant aanb la
pàtria endogalada. A evitar aquest
let tendirà, d'ora endaivant, com a
missió prlncipai!. la propaganda de
Joventut de la I.tlga, que sí un dta,
per tal de dlr-U al pdble l'abast de!
problema de les mtnoriee nacionals,
s'escaaztpà per tota la ciutat i arreu
de la terra, i un altre om, a íi que
la nostra organització s'amarés de
l'esperit paitrifirtiic que viu en l'Obra
de la Mancomuni ta/t, visitant les sewes
institucions 1 expUcont-lt el seu alt
sentit de cultura racial. Jéu una tasca fecundísstma 1 sempre 1 en tot «moment no ha cessat en la seva tasca
de proselitisme nacionalista, ara tustsfflà les consciències catalanesques
p«r tal dimatrar-tbl aquell sentit
dTten^sme tan necessari al nostre poble, com a antídot 1 com a arma.
(Molt bé.)
Que quan aquefll sentit sigui ban
despert no seran possibles «epecta
eles vergonyosos com els que es desen rota Ien a la ciutat amada. Que aleshores, tots els nactonallstes.
que
bo són substancialment 1 de soca i
arrel, els més tcibis i moderats 1 fk»
els grisos 1 vagues suairan en compacte feix I diran a l'Estat. ostenslMeroent, quina és la voluntat d* la dignitat catalana ofesa i reitefadasnect
ferida 1 quin és el voler dels nacionalistes subugadas per rai poder foraster
i estrany als seus costums i al seu esperit. (Úarga ovació.)
JOAN VALLE8 I PUJALS
al qual. en alçar-se. els assistents a
l'acte ovacionen, drets, durant llarga
estona.
Amics : companys de la Barceló neta, comença dient. En aquells dies
tristos de la setmana tràgica, quan la
ciutat era convulsionaria i l'incendi
de convents i «eglósles feia m':- sinistra la unbs, un íMuslre proíessor
estranger era hoste nosire. L'acompanyàvem a vís:i.-ir els nostres centres
de cultura, í un motí. trobant-se Barcelona més agitada que mal, anàrem
a Ilnstltut d'Estudis Catalans. I m
mig de l'angúnia i de la tragèdia dels
moments, veié com en aquella alta
institució de cultura, els nostres ho•mes doctes trrfijaaiawen pacientment
en disciplines científiques, amb ponderació i entusiasme, com si la dutat
fos assossegada 1 lluny de la discòrdia. En aquells homes gitetia la veritaiflfi anima catalana, l'esperit racial,
que aleshores es mestrava amb el ritme etam de sempre en un recó selecte de la urbs. I l'acte que avui celebrem em recorda aquell episodi. Aivuí,
com a^eells dies. la dutat és profund amente peWoibada. i també superant la convulsió, amb aquesta íasta
d'afirmació nacionalista, fem com
aquells homes de Ilnstltut d'Estudis
Catalans durant la setmana tràgica.
(Molt bè.)
El moment actual marcarà una fita
en la nostra Història, en aquesta Història, dissortadament encara molt
desconeguda, fins pels rtUs de- la terra, perquè no Inútilment l'Estat espanyol ens Itca escamotejada i si ens
l'ha deixada llegir ha « t a * després
dlwiver-la tergiversada. I es precís
que no l'Oblidem la nostra Història,
perquè en ella trobem, totihora, beüls
i profltosoB ensenyaments. Estudiant-la detingudament hi trobem dos
vastos períodes-. un de deenaclonalitzactó i un altre de renacionolitzaoió, èpoques que n'abasten ' d'importants 1 llargues i el senyal més viu
de les quals és una lluita cruísslma i
aiferrlasada. Bl primer període comença amb el Compromís de Casp,
quan a la mori del rei Marti, sense
suoceesM, es va reunir aquell Congrés
que va produir l'elecció dej rel Ferran d'Antequera, monarca caSteUíi. foraster a casa nostra. Catalunya, però, oposi una resistència Snabatible a
la desnacionaUteacló que volia Iniciar
aquell rel i en aquest propòsit anaren fracassant els seus sucessors, inclòs els posteriors als Rels Catòlics,
en quina època és més forta la pretensió de desoacionolitsar Catalunya
no reeixint en l'anhel dominador ni
tan sols Felip V, qui. malgrat haver
vençut amb la força de les firmes la
nostra pàtria, no pot imposar-H les
lleis castellanes, com volia. (Tanàloga manera com ho havia realitzat a
València l Aragó.

aplica la tmiformitat més absoluta a
\otc8 les tems d'Bpanya, fent pràctic el pensament uiriformista i dominador. De seguiria, però, que s'lnkria % uniformitat, comença la re.
nadoaafttzacló i entrem en aquell
segon període del qual havia parlat
suara. Neix, primer feblement, després amb magna vigoria, el cat«h,
nlsme. I llavors el procés es reflecteix inversament a l'època de la
desnaoionalítzació. Es la nostra, pàtria la que ataca, niantllestant-sc
aquest fet, en e&s Inicis en un fou
moviment ïlterari, després en un moviment polílic. 1 avui ens trobem en
la plenitud de l'adó renaclonalKzadora. Malgrat l'avenç indiscutible
del nostre esperit que va lliurant-ss
de manllens forasters, de tota cosa
postissa i sobreposada, d'Estat es defensa aferrissadament contra aquest
esperit d'atac català, perquè l'Estat
«acara és més fort del que crèiem.
CaSUÜB, maflgrat ésser decaiguda 1
cada dia més feble, quan s'oposa a les
nostres relvindicacionfi és que ea veu
la força que encara serva. Es terra
de principis Inflexibles, qoe prefereix
la solitud a abarvdonar-ios. Per aqueixa Intransigència, els pobles que va
conquerir s'han separat d'ella i sols
ofereix ja llibertat al poble qne domina 1 vol dominar, quan stwn fós tota
mena de llaços espirituals. I llavors
fa tard. (Grans aplaudimentsJ
I igual passà a Ca&alunya. Nosaltres, ds homes de la Lliga, plantejàvem sempre <* nostre problema dintre d'Espanya, i aquesta no escoltava. En Duran i Ventosa deia, fa pocs
dies. al Senat: cEl Diari de la Marina» de l'Havana, comentava un llibre
pobHcat en aquella República cubana, explicant el aeu fioreixement,
d'ençà que era independent. Mai Cuba bavià arribat ai grau de fioreixement d'ara 1 aquest fat no pogué
veure'l quan esftava lligada amb Espanya» Nosaltres, tenim també desitjós, constantment expressats 1 provats, de millores 1 si volem ens ho
havem de fer nosaltres mateixos.
N'és un colpidor exemple l'obra d^ la
Mancomunitat
I aquest és el proMema cruament
plantejat. Nosaltres havem fet estorçoa persistents de reeoldre el plet na
cional dintre de la concòrdia. I malgrat l'àrdua feina fata. les esperances no són pas falagueres. L'Estat,
entestat en els seus principis, no
perd ocasió d'atacar a Catalunya.
Per això, l'hora present és mo'it crítica. I ho ée, no sols pel fet aban?
expresso), sinó pel fet polític interior
de la pàtria. Avui es parla dte procedUments l sefls, ara com are, mentre
la feina de completa catalanització
no sigui acomplida, sol» n'hi ha un,
i aquest és eil de la Ulga. No perdre
mal l'esperit combatiu, atacar constantment l'Estat qoe ens domina I
plantejar d nostre problema allí on
calgui 1 sempre que convingui (Mdt
bé).
Deia jo, la poc. en un discurs, que
la idolatria deüs noms fets símbols,
havia coslat molla de sang 1 havia
emplenat èpoques senceres d'Espanya
En el segle passat, un mot féu que la
gent es barallés sense saber ben bé
per què ho feien. «Consllíixió· era fe
divisa i senyera de la UuKa. Després
a'enamora«n de la paraula «Revolució», l aquesta omplí, solament
pariant-ne, sens. fer-la, gairebé un
quart de segle. Perduda Cuba, un altre mot es féu de moda. Era la paraula «Regeneración», i la idea qu*
tancava «1 mot no passà dels llavis
dels oradors i de les plomes dels periodistes. I avui, aquests dies. una
altra paraula domina Es el mot «responsabilltans» que totó, absolutament
tots, els partidaris 1 els que no bo
són. saben que no s'exigiran i que
no passarà res. (Grans njíaudímentsi
1 a la nostra terra també tenim el
dit perill. Primer, una paraula •Autonomia*, encisà la gent. Es creién
que pronunciant-la l'assoliríem. I la
Lliga sempre predicà que a] costat de
la te en la llibertat de la terra, calia
pre^arar-ía treballant sense desmai,
perquè el nostre problema no era
sols polític, alnó de tot un poble,
amb ia complexitat que aquell comporta I aquella tasca que preconitzava la Lliga es va reflectir portant diputats l senadors al Parlament, envaint les corporaaons de la letrra, 1
tota mena d'eatita·» de qualsevol matís, econòmic o cultural, 1 fent florir
abundosament el nostre esperit 1 així
amb una persistència 1 una tenacitat
lafrangibles.

Anàlogament pot passar ara pronunciant la paraula «Separatisme'.
Que. enduts pel mot, ens adormim,
descarem aquelles acüvltats, mentre
l'Estat anirà apoderant-se del nostre
Acaba excítai a tots els presents
e treballar sense desmai per la Pàtria.
(Ovació. Tot ei póblíc, i peu
dret, aclama l'orador, durant llarga
Lc veritable 1 pura descatalonitza- estocs l victoreja Catalunya.)
d ó de la terra comença després de
les Corts de Càdaz. Aquell Paiíoment
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dUC d« VINFANTADO. - Quas
vol donar-hi qui les pronuncia 0 al
Sense respectar aquesta llsl. qv? no ha alguns que consideren que l'in-1
quf vol ntrlbuir-M qui les eíeolta.
ha esifct derogada, és impossible de- i ctdent és l'ordre purament personal l'atenció de la Cambra eslà «u tensió
Discutir aquesta qQestiO. com ho dlcor cap oaçltal a la importat'o de i que el senyor Sànclwa de Toca no j esperant una gran corrida, haurà de
Havia et? demanar la protecció de la j perdonar-me que la distregui un moféu en la sessió d'ahir l'Alta Cambra, produrtes colcmial*.
Cambra, com IHUI fet altres senadora . ment per a una modesta hedailada.
es perdre Uastimosamcnt el temps.
LA «OACITA»
que setnbla qu« -han rebut cartes del i (ürans protestes.)
Per fortuna «1 debat no tingué
La «Gaceta.. publica:
senyor Aguilera, anàlogues a la que i Explica 1^ seva Intervenció el dia
\en estridències i radicalismes que
Relació de les kwUtxies provtides ha dirigit al senyor Sànohez de Toca. de la votació del supllcatori par a
•i'feagueren de lamentar fa dies al
per coocurs. en aa qual figuren les
La pr«m»a d aquest muti apareix processar al general Berenguer, aíirL'·UMntadu disposició és de gian Congrés.
Home) de tendències polítiques u n | següents de Caialonva:
dividida, uns considerant l'actltod roant que ni «n aquest ni en cap dll·.ransc·Ddèacia, no solacwnt perquè
íre moment h» ostentat la reprasaaI j ^ u l l una de les principals conclu- ; dtttan'clodes com els senyors Sala 1 \ De Manresa, pei defundo de J-m del general Aguilera sols com d'or- tac 0 dels grans d Lspaii\ 3.
de la Vega i Sànchez ue las dre personal, que es tracta d'aprofitar
ISÍOM del ongré» Nacional de iCotnerç | Duran l Vntosa. coincidiren en la . Juhà
a dou Fraixe*.- Santamaría ! pels anomenats impunistes, per a fer
Nega que ell apliqués cap quatifti «canyol a Cltrautai-, tt&o també ne<í»sitat de desenrotllar una obra 1Poias.
Auguei, de Tàrrega.
caüu despectiu al pcAde. com íl atri
de
concòrdia
i
armonia
per
a
resol;
saltar
del
Suprem
el
senyor
Aguilei.f!>3u* en i'actoaUtfit sestan negoen justícia el problema de Cata- J De Santa Coloma de Ponuat, per ! ra. I assegurant els altres que es bueix algun diari.
tiart s « WMtat». referents a tal dre
tunya.
trarfUat de d on Salvador Jordà, a don } tracta d'un atemptat a la mvlola»ill- i •fS marquès do CERVliàRA deoiara
iris-, sis amb altres tantes Repdque els grans d'Espanya no han preh"Uo»nci Junyer 1 Moret. d* Ca-sà de , tat parlamentària
DU«ruM aajentanes, 1 un amb Portu- ; 1 no digueu r«3 de la breu later- i * Sehra.
Persona que se suposa assabentada, tès constituir una agropartO autòvenció del senyor Plcavea, les parauial.
Per aníiguitat en ia correea. de Mae- : deia que el president del Consell Su- noma dintre de la C-im·l.·.'a
TamM ba signat tà Rei aitr« Ue- les del qual. plenes J JÍU.·.Ó I patrlo- ' samugr^l,
a don VU^ns Campos i \ prem havia anunciat al comte de Ro- j IEI senyor GOXZAIEZ lAiXSMi extisme.
van
merèixer
l'aprovaclò
de
'
Lrer concedint la comanadurla d'IsaCampos,
de
Moaovar
mano neu cl seu propòsit d'explicar pien a la seva interp^laviò sobre les
tots
els
sectors
Se
la
Cambra.
[«4 ia Católlctí a D. Joan M. Rabassa,
Es
declara
renunciant,
per
abandó
i
en el Senat els motius que l'anima- niinec dWümadéii.
Aquest
1
no
altre
és
cl
camí
que
'
longresslna de Nora York. qne com
Censnra el funcionament dels «stadel
càrrec;
el
notari
d'Agramunt,
don
ren en escriure la carta, i afegia que
ha
de
portar
a
la
conclusió
dé)
plet
i i sabut sofn on lamentable accident
\ic*n3 Larrondo i Oquendo, Í vacant i el general Aguilera mantindrà les se- ollroents de l'Estat i afirma qoe aquejrtprts d una brillant actuadO a l'es- ; de Catalunya.
lles mines no sols xmstitueixen xax
ves acusacions al saló de sessions.
Ko es pot negar que existeix ai la nctaria que desempenyava
aentat Congrés
negoct per a l^E^tat sinó l a major nD'Sítal — Reial dacret creaut en
Principat un nucli separatista que fia
Pel domicili del general Aguilera quesa
la mineria muDdkil. i qoe
C L PRlSIDtNT
més en la violència que en la raú, aquest ministeri un Comitè permanent ban desfilat molts militars deixant nan dede
merèixer iota l'stenoió del Goü tap del Goven», despr#j de des- perd no és menys cert que la immen- consultiu de convenia de propietat in- tarja
vern.
patxar amb «1 Rsl. a la signatura del sa majoria de l'opinió catalana desit- teWestual 1 constituït «n la forma que
Entre les adhesions rebudes n h l na .
Demana l'ajuda del Paríanwnt per
juai ha posat diversos decrets d·os· ja oir a Madrid veus de concòrdia, s'indica
una de 1 Ateneu de Madrid.
a soaaciouar «1 problema d'explotació
Ua «lir« Oispceaut que l'enviat ex- càs interM, s'ba traslladat al seu do- que trobaran patent ressò, sense cap
L'INCIDENT
A Q U Í - ! de les dites mines, Ja que al Govern
nüclll. on ha celtíwat iglàttm con- dubte, en el cor dels que avui adop- ttacrdmori i ministre plenipotenciari \ SOLUCIÓ oe
00 vol o 110 les pot admtatstrar com
ten actituds extremes, en veure la d* primera classe, don Emili de Pa- • L E R A - B A M O H B Z D E T O C A ?
kerini·les emb al«uns mimstres.
Madrid, 4, 610 tanlu. ; as degut.
No ha aoodit al seu despatx de Vi incomprensió 1 la indiferència amb lacios i Pou, sota-aocratari d'eiquesv •
que topen les m4s legítimes rchln- ministeri. halbUltat i rei d'annes de . •sarahla que l'incident Agoaera- • Diu que de tot el piA ds refotBMS
•residència.
da insigne Orde del Tolsó d'Or, pa* 1 Sanchez Tow ha entrat en una nova 1 cuníeooionat ta ;i3l aoya pel Pariadicauloas regionalistes.
LA RESPOSTA AL MlSSATOE
sí a continuar els seus serveis amb la . tase. com es desprèn d'aquestes tres ' m&nt. per aü uuujor luucionaiment de
mateixa categoria a la Legació dl£s- ' noticies:
les minas dtMtmaden. no s'ha ouu>Dama anirà al Palau U Mesa ttel CL PROJECTE SOBRE
Longrés, amb «1 Govern, per a rame- |
En sortir del despatx del prealdent plert absolutament res.
TINENÇA D'ARMES panya i Berna.
Madrid, 4' fr'is tarda.
al Rel la resposta al Missatge de
Un altra nomenant envia: «xtraor- I del Senat el general Aguilera ha d i t
La Comissió de Gràcia i Justícia
Declara 4 senyor GonzAtez Ua
Corona.
del Congrés es reuní ahir a la tar- dinsri i ministre plenipótendaii de \ que demana perdó a tots els sena- nas
qua el Conséll d'Administració
classe, sols^acratari d'aquest dor;, menys un. Mai tingué el proIIC A L S SERVEIS POLICÍACS da per a examinar el projecte apro- primera
les mines d'Almadén esta ahsdtovat al Senat sobre la tinença d ar- ministeri, hsA>iUtat i rel d'armes de pòsit d'ofendre la Cambra. Demà (par- de
tament equivocat. Dec que el senyor
i El ministre de la Governació ha mes.
la insigne Orde del Tolsó d'Or. « don . larà i ho .forà clar.
kanlíestat aquessta tarda que havia
Ferran Espinosa de los Mon te ros 1 ! El president del Tribunal Soprem Clerva. en 1920, tou minlsir- de f i Es
va
promoure
una
ampla
disruígnat i'ascens de lagcnt Lluís MarBermeJÜlo. mmistre resident, ordena- ' ha dit aquesta tarda que no havia nances, no ha tomat cap conseller a
ín, el qual agafà, a Saragossa, un sió, no arrfbant-se a emetre dictamen dor general d» wgamenw de la Sec- j rebut n i la carta del general Aguile- l'interior de les mines.
quedant encarregat el president, com- cló Colonial d°aquest ministeri.
tela assasains del seu company.
ra n i cap comunicació del Senat.
(Entra a la sala de sessions el geAínl l'ascens guanya l'agent Mar- I w de Santa Engràcia, dinformar al
D'Instruocló PAUtca. — Reial oidre i El marqués d'Alhucemas acaba de neral Aguilera, acoiapaiiyal d·aigoBS
Govern del criteri que semblava doin 500 peseetea.
deolarant monument arquitectònic ar- : dir que no s'havia suspès la signa- senadors, produint-se- un grau revoi, i
minar dins la Comissió.
£1 ministre es proposa premiar d'A- !
Acaba el senyor Danas «q seu distístic l'església voua de la Plaça Ma- tura del Decret rollevani de l a preS'artima
en
aquesta
que
el
projec1 altres íormes anàlogues tot
jor dXspluga de ' Francolí (Tarra- sidència del Consell Suprem da Guar- curs parlant del- problema sodel a
te
és
ineficaç
per
a
resoldre
el
proservei que prestin els agents
ia l Marina el general Aguilera, per Almadén, fent ressaltar la seva imblema del terrorisme a Barcelona, gona).
l'amerilat
(Del Treball — Reial ordre dasestt' la senzilla raó que el Goveva no portància, especialment en el seu asque el que importa és complir la llei
tractat encara d'aquest as- pecte higiènic, bastant deficient avm.
E L PROBLEMA OATALA
i no crear nous delictes, i que mant el recurs intepostit par don Nico- n'havia
sumpte.
1 prega e l ministre de Finances que
lau
Alsina
1
Giméaea.
en
nom
I
reprequant
a
l'article
cinquè
del
projecte
L A talta d'csjxai «os impedí oons'interessi de dtfbú en aquast intasentació de don Manuel Morin QuiIsígnar en l a nostra £nfomac!6 d'ahir es presta a ésser una arma electoral. Ise,
ROTA
OS
PINAN0E3
rtFsant assumpta.
vel d« Barcelona, contra l'acord
•una nota molt Interessant del debat
Fou nomenat ponent el comte de concedim a don Josep Pala i Ferrús
Al ministeri de Finances liao faEl ministre de Finances as doi que
|súbr* el problema català al Senat.
Santa Engràcia, qui. ultra assaben- la marca número 41.460.
cilitat una extensa nota donant comp- el senyor Gonzàlez Llanas porti l'es•En l'actualitat del moment polític tar el Govern de l'esperit que regna
te de la bona acollida que lia meres* mentat afer al Parlament, quan tan
«upa el primer pla el sorolls debat a la Comissió, requerirà el Govern
L'INCIDENT
ent a la premsa estrangera l'eslat sa- recents són les eleccions passades en
|soi>re reàponsohiiitau al CongrtS. i perquè l i doni a conèixer els antetisfactori de lo nostra HL^eode.
ÀQUILBRA-SANCHEZ O i T O C A
què els ciervJns diuen que ham rebut
ilncident S&ntf:ez Toca.A^uKera al cddems que ha tingut la presentació
Fa relació d'un nrticle publicat per no se quants greuges. Semfola. doncs,
Madrid. 4. G'U tarda.
l^enat. de gravetat simptomàtica 1Q- díl projecto, finalitat que iwríeguelx,
L'anunci que el goaetal Aguilera un pei·iüdic íUiander de Londrvs. en que en ei tons d'aquesra qüestió hi
uegahW.
i sempre amb el propòsit d'aplicar-la
parlaria
aquesta tarda al Senat, ha el qual es diu que Espanya ha acon- hagi quelcom de faanderia política.
no obstant, a l'Alta Cambra es con» a altres "prorlncles» que no sigui portat gran concurrència a l'Alta seguit reconstruir l'estat del seu trarl.
IMensa la gestió del Consefll d Ad|tmua tractant el problema català 1 Barcelona.
Afegeix el periòdic que la Marina ministració de les mines d'Atoiadàn.
Cambra.
potser fou la d ahir la sessió mós inEl senyor Saborit es mostrà favoEl senyor PULIDO intervé per a
Els comenUir.ls. no cal dir que eren mtpcant i la construcció de ferrocarenessauc d» les dedicades a üxts- rable al projecte, sempre que la pro- tota al voltant de l'incident Aguilera- rils han adquirit itran desenrotUa-- aUusions.
sotapte. no perquè el Govern es hfblcló d'ús u armes s'estengui a tots Sànchez Toca.
mem, la qual cosa fa qut els cjipliFa un minuciOs relat d'una vKIUi
Idecidis a precisar el seu pensament els que no aiguin agents de 1 auto- En arribar el comte da Romanones tals espanyols tinguin vida prospera. que
."éu a les mines d'Almadén, on va
|(<l banc blau.
ritat.
poder observar veritables faltes dea
ha dit als periodistes que tenia noDel ministre alhista. senyor Ghapudei punt de vista higiènic.
ticia que el senyor Aguüera con- S E N A T
EL PROCÉS OAVALCANTI
Iprieta, no podia ecperar^se una deflcorreria al Senat, pera que seguraMadrid. 4. »'.» un.
"
^
"
^
Madrid.
4.
i'Vj
tarda.
Divendres
prúxkm
presentarà
el
ge1:iii)i6 més explícita de l'actitud del
ment no parlaria fins a la sessió de
El sanyor GONZALEZ LLAWAS recA les quatre comença la sessió,
IGovern que valgués per un compro- neral Cavalcant! un e«crlt ••i Constll
presidint el (comte de Rwnanones. tifica, acusant el ministre de- üescoImls, com la que donà el marques Saprem de Guerra i Mnrina demaEl president del Senat ha afegit
Al banc blau sis ministres de la nèixer fcn aftwaluf el problema de
ú .vlhucemu discutint amb el senyor nant la revocació de H'aute de pro- que es mostrava apenat pel succeït.
cessamenT.
Guerra. Marina. Finances 1 Treball. les mines d'Almaden. 1 l i prega que
| Daran l Ventosa.
— El general Aguilera —ha dit — Als escons i tribunes, bastant de ho estudií detingudament.
El maioix dia ampliarà la teva de- hauria hagut de dirigir-se a
!PerO el representant del Govern
»l concurrència.
Anuncia una proposició incidental
claració
davant
d
jutge
instructor,
I procurava fugir de fleflair la seva
tenia de formular alguna reclamació.
per
al cos que no l i satistacin les
genera]
Edlod.
Prsoa ! preguntes
I actitud. £n canvi un senador tan
1 estic segur que tot s'hauria aclarit
explicacions del senyor Villanueva
Ipoc propici a les aspiracions naciosatisfactòriament. Jo tinc una bona
Ei Sr. ELOSBOL'l dirigeix un preo
NOTES DEL PALAU
El senyar AMAT intervé per a denalistes parlà de la imprescindible
amistat amb el president del Coneoil al ministre de la Guerra perquè re- fensa l'actuació ttel Consell d'AdAmb
el
Rel
ha
ndespatxat
«1
presiI necessifai d'un programa minim per
Suprem l em dol que hagi donat el solgui la siluaclú en què es troben els ministració de les Mines.
l a tramitar Ica aspiracions naciono, dent del Consell i els ministres de pas que ha donat, senses dlriglr-se soldats de quoui, alguns dels quals
(A la Cambra queden uns deu sela Guerra í Marina
|;,tt«.
a .ml abans que a cap senador.
ponen prestant servei a l'Africa mes nadors.^
Després
el
monm'ti
ha
rebut
extende
viot
mesos.
Lo proposta d«j senyor Pioavea íüu sa audiència militar, eotre la qual fiUna regada llegida la carta no w»
El ministre de FINANCES també
acollida amb evident* mostres d'as- guraven
nia més remei que fer el que ha íe\.
Es dóna el cas que molts caps I ofi- rectifica, afirmant conèixer el proels
generals
Mufloí
Cobo
i
sentlmem 1 aquesta t é la nota que Luque. Aquest s'ha a-.omladit del mo- sense tomar a ocupar-s» de l'assump- cials d'aquests quotes Ja fa temps que bicraa de les tnlneé d'Almadén.
voltem consignar.
narca per marxar a estiuejar a Pe- te, fina que el Tribunal Suprem «ie- són a la Península.
Ofereix corregir algunes deficiènCMSfitL
Mentre el Govern «üdefensa acu- ti TOM
Demana que es digui concretament cies apuntades pel senyor Gonzàlee
dint a refugi» i reserves, v\ Sonat
quina
és
la
situació
d'aquests
solHa començat la sessió sense la preLlanas, i recorda que tlurant ei temps
El coronel GOtneí Rforato slha aco- sència
lacüll ia poserbilttat d una formula de miadat
general Aguilera, perd dats,
de governar els conservadors poc 0
del monarm. per marxar al als pocsdel
| concordi».
moment ha arribat aquest,
El ministre ü« la GUERRA dedara ros s'ha fet per a millorar les condiMarroc a manar les traces de regii- produint-se
un moviment d'expecta- que el Govern es ve ocipan: d ' a q u í cions en què es desenrotlla l'expioP»r o futures conungèociee entre lar» de Ceuta.
ció.
assumpte, donant-ll la importància tacló d* les mines.
1 actitud del Govern i la del Senat,
—
La
Raina
donya
Victoria
La
ecno és dubtds a quina pot donar-se tat al dispensari antituüercuios iVl
El president del Consell Suprem es qui té.
Ordre dal dia
me» consideració per a un ajornaAfirma que aquests quotes no len.-u
del Tutor, •ionaat·.»!? f-ijulps 1 mostrava profundament tranquil 1
S'aprova lacto.
tnerd en el terreny parlamentari del carrer
tislet.
però
ha
passat
al
dwpaa
del
dret
a
queixar-se
de
llur
situació
dinp m t n M als S4 nois i n.ues que, niab
problema de Catalunya.
S'aproven alguns dictàmens de la
tre de l'aspecte legal
el producte de la Festí de 'a Flor. comte dt> Romanones.
EI senyor ELOSEGUI rectifica con- Comissió d'Actes i Qualitats i satze-.
Coincidint amb aquestes observa- marxaran al sanavjrt de PedroM.
Aquest ha abandonat la presidència
cions, diu «Ei Debaté*i tott dos senyors han celebrat ona fiant que els crimor.» ;oldats que tor ca Ja sessió a les set.
nin a la Península seran els quotees
Compartim 1 oplniú exposada aíiir ELS IMPORTADORS DE COLONIAL» conferència que encara dura
| N *enat pel senyor Duran i Ventosa.
El senyor Sàochea Toca, qu» és un que porten 81 meso; a l'-Urlca.
C O N G R E S
Ha visitat al ministre de Finances
A la sala de «esrtons arriba la non x a r la sigiuflcacio t l obast de nna comissió d'importadors de cMo- deu esnadors més puntuals i més
|l*s paraules regionalisme 1 separa- { nlal». interet«ttt-ll que es cocoplet- assidus, no ha aparegut iiqoesta tar- ticia que és al Sena'- «1 general AguiMadrid. 4. 516 tarda
lera
tiime és tasca mes pròpia d'un Ate- xin en tols llurs extram ois precep- da per l'Alta Cambra.
Stíbre la sessió a les quatre, sota
fteü científic que d'una assemblea tït- tes d» la Uei de C de nnrv d» l«co,
£1 comte de Romanones abandona la presidència del senyor Alvaret
L'opiíuó que ahir era unànimement
\ hberm
«n la qual es garantítien i concre- poc proplola al general Aguilera-, no la oresidèncla.
Eh el batw blau. el mínist'o de MaTambé col tenir present que ten els drets del foin^rv ilin^orta- ej moe.tp·va aquesta tanda en »1 nvi- A ta Cambra es produeix un movi- rtnn
ru ce bo expressar idees pertectaxhent CÍO. derogant, ai ros praci». les dis- telx sentit en jutjar ço que féu 01 pre- ment d'expectactó.
INtprova l'bota de l aiK*rior
definides, 'u en la majoria de les posicions de caràcter admihUtruUu sident del Consell Suprem.
També rectifica «1 ministre de la
Els senyors QERV.··fffrEt .VRDi •eaaioÈ» t u n aUm Telat que «1 oue que s'tu oposin.
íte é s que niagü ho «provi, pero n i u G U E R R A
B I U S , itonRacag AiosnMW^ i MAR-

• k t f MATAT*
DE PROPIETAT LITERÀRIA
Madrid, i, i tard».
M Rti tia signat a^iMt mall un
IRÏISI Oecrtt cf·ant ona comitsio p·r·
liuan·m par awwsoror el üovem en
I matèria «le tractat» de propietat lita-
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'ITXEZ AFSBVMí. rormulen prece d interès iocal.
El senyor AftRDYO es lamenta de
la persccucié de què és objecte cl capità Regúeral. fSl de Vex-gcnemzdor
do Biscaia; í a poc assassinat, el qual
fou noaienat delegat del Govern a
l Uia de Fucrte Ventura.
Madrid, 4. 615 tarda.
EI senyor CJERVA demana que no
s'iiülilrin les aigües de Lumbreris
^"Múrcia} per a proveir la base nav.il
de Cartagena. Ultra ésser insuficients per aquest objecte, es deüca
dèsemparada una vasta comarca que
les necessita per al seu regadiu.
TA senyor SABOFHT demana que es
deixí a l'AjuntanienT la falcultat de
resoldre els recursos contra la Junta tnunlctpal d"ensenyanient i que de
Reial ordre
deixi en llibertat pïr
a cursar o no l'assigr a'-nra d»' reJiEl ministre d INSTRUCCIÓ PüBUCA diu que farà ^1 possible per a
complaure'l, puix la Reial ordre ]a
existeix, i el que farà seri donar-na
una altra secundant-la.
£1 seiiyor S A J J O R I T demiaa relació dels coniraoiisics que subministren gasolina per als automòbils oflclaJs. amb exnressi6 de les quantílaw facilitadeí*.
Altres diputats formulen precs d'interfs local.
Ordre del dia.
Continua el debat de la proposició
relativa a les responsabllliais.
El senyor CIERVA rectifica novament.
Madrid, i . 915 nit.
Diu el senyor CIERVA que ha Ue
recollir algunes coses dUes pel cap
del Gowm. que encara que semblen
personals,. en realitat via ho són.
Afegeix: S. S. volgué presentar-rae
com a home excitat I ple d tthoció.
Potser que llu sigui, però uu cS estrany que jo m'emocioni, encara que
puc assegurar que sóc raonable, rnaigra: la meva veu forta. No en tinc cap
d'altra. SoJampm en Unç una, 1 uo
com la de S. S. que pot expressarse amb dlvejses inflexloni de ven
(fUsíUss).
Es una candidesa suposar que jo
no vull que s'ecdgeixln 1«ÍS r^sponsabililals. Es que Jo no be fet prou perquè s'exigeixin?
Podem discutir el que significaven
les mevss RR. OO,. que >·i>saUres no
poguéreu discutir 1 que altres tes prenen ton» a pretext per assegurar que
Jò destorbava l'aciuacló del Jutge instructor.
L'interessant és que ens digueu perquè haveu variat d'opinió del desembre fins ara, i si el senyor Alcalà
Zamora segueix pensant com abatis
t\a variat també d'opinió.
EJ ^enyor A1£AJ,A ZAMORA: LI
consta a S. S. que no.
El senyor CiIERVA: Ho sé. però encara que S. S. no bo.digués, en tinc
prou de conèixer a S. S.
Dieu que voleu exigir les responsabliüals. Per què no ho haveu fetT
Portareu una bandeja a les eleccions.
Durant els mesa» que porteu de govern. , què haveu fetT
Xo haveu iniciat la depuració de
le.- f uiii tars 1 jes adurinlstratives? Per
gaè . 0 haveu (íi --: mateix amb les
polítiques?
S ha ò» servir a l'opinió en tot el
qud sigui just, però per a servir a la
galeria no és liclt sacrificar l'tumor
de les persona
S'ha de veure el que ha%'eu fet per
a fabricar uim majoria parlamentaria. Hebéreu auxili dels conservadors
per a tenir lloes en. el Senat; això
sense comptar amb els diputats i senadors que haveu obtingut per la
benvolença.
Després d'això no teniu autoritat
per a exigir responsabUiiats.
Vosaltres, personalment, sou moll
honorables: però com a polítics, sou
uns farsants.
El que passa és que no voleu exigir les DéspouaabUtoats 1 Jo ttí que
vull que s'exigeixin.
Aquí parlaran idtres oradore, però
vull sortir al pas de la comèdia, de
rhabilitat qiíe esteu desenrotllant.
El marquès d'ALHL'CEMAS rectifica
també, i declara que no s'ha proposat donar mai la nota irònica.
Jo em vaig presentar ahir en la forma qfae "Vaig (pDesenta^íme perquè
considero l'estat excepcional dfe s. S.
\ o vuil descendir al vocaibularl que
6. S. emprà perquè no vaig contestar
amb tui monosillai» a una pregunta
que S. S. cm feia.
'Es que S. S. em considera culpable?
Jo no he parlat una sola vegada de
responsflibi-aiiat personal, 1 per no
ferir susceptiibilitats m'he posat sempre oom a exemple -!e futur responsable.
Jo. ahir. quan S. S. deia que sl caUava era un calumniedor. no podia
contestar a -S. S. perquè «i Govern no
té duei a acusar a ningú i faltaria als
Ban

d*****^ c& hp

íés.

Vft V E D O S C A T A L U N Y A

Jo aqui sóc la Corona, i en nom de baixin també a ésser responsables.
(Segueixen les rialles.)
la Corona no puc acusar a ningú.
Reconeix que són necessàries certes
En la meva consciència no cm^s'ento culpable de res. perquè no soc cri- relacions entre els partits ^'ovemaminal ni ne realitzat cap acte punible; raentals. però alxòqüan la política es
però això no vol dir que per accions desenrotlla normalment.. Són coses
u omisaions invcuntàries no hagi in- tradicionals que tots hem acceptat 1
corregut en responsabilitat, 1 per aïxò no es poden censuraí; però qmn es
passa per moments excepcionals ja és
se'm pugUl Jutjar.
Per això no podia contestar a S. S. una altra cosa.
El marqués d'ALHUCEM \S. — No hl
amb monoslHabs, amíb pluralitat o
tia hagut res excepcional. Són coses
aimb veus. Bé a la majoria.,,
lE] pals creu que pels succesios de com les que han esdeyinut a S. S.
la Comantlúncla de Melilla h i pogué Preguntí s vostè mate i v
haver reípon-abilitats, no sols excluEl senyor CIERVA. — Però. és que
sivament mlUters. sinó per factuacflò vol S. S. que entaulem un dplwt elecdels homes polítics.
toral. (Rialles. 1 veus: AlSò és S. S.
L'imima nacional demana que això el que ho desitja.)
insisteix que els consirvartors rer
s'aclareixi, que
depuri l'acció dels
ministres, i això no ho pot íei a Es- patriotisme han donat scna-Jora a
aquest Govern.
panya sihó el Parlament.
EÍs ministres senadore no podem,
El senyor PRIETO diu que vol exel dia de demà, acusar els culpables posar el criteri de la minoria sosiasenadors.
lista, que.té una p·-oposicló ben deTot això demostra l'absurd que si- tlnida en aquest problema.
gui «1 Govern el que inicií l'aousaLa minoria soclallsJa uo .necessid ó . 'ta més elements de judici que els
En desembre de 1988 teníem el ca- que ja posseïa després de cinegut
mí fressat per l'expedient Picasso 1 l'expédletit Picasso. però t i hl ha sltres elements que desítg.'n majors
avui Ja està• expedit.
roncretact-nos a aquest expedient, aclarimenti, nosaltres n'> podem taneis homes de la Concentració opinem car-los ei pas.
avu'i el mateix que en desembre, perd
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ai mateix temps opinem que cal. do- és sinó el motllir que usen els llibenar satlsra<xlò a l'opimò, que creu rals per a rectificar la ponència cn
que hi ha altres responsabilitats.
les Corts anteriors. Per aquesta ree
Per acusar e9s núnístres no íii ha ilíicacló s'açoDea a les forces que
sumària. Per aLxò els diputats, per estan rera d'ells.
a acusar uu conipany seu en situació
La minoria socialista portà aqut on
tan greu, necestílien fer una Informa- vot particular que fou rebutjat i no
ció, 1 per a aLxò se us proposa el no- obstant en el mateix debat ressorgí
íiíenament d'una comissió, en la qual l'acuaaoló ministerial per boca del seno iiu d'influir el pes de la majonla. nyor Cambó i ansb l'assentlmeni del
Dels i l d.lputais que la compondran, senyor Maura.
14 seran ide le,í oposicions, en la forEns titllava ahir el senyor Ci^rva
ma qut vosaltres \-ulgueu. 1 només de revolucitjnari? I .desgraciadament
set seran de la majoria.
hem de reconèixer que això no és
Credém que aquesta és la millor cert, pniX sabem que no hl ha- - i Esformula, però si vosaltres creieu que panya suficient capacitat revolucio11 h'i ha una altra, vínga la proposta nària per acabar amb institucions que
1 l'acceptarem.
són les culpables de tot. (Rumors;;
El Govern el que vol és que la deNosaltres, eh ei nostre propòsit de
puració de les responsabilitats sigui sostenir l'acusació davant el Senat,
un fet.
anem en la companyia d'homes tan
Sobre teaminis 1 altres detalls, él governamentals com els senyors CamGovern vol estar completament apar- bó i MaUfa.
tat, deixant a la plena sobirania de
No comprenem la posició en què
les' Corts toia aoció.
es col-loca el senyor Cierva amb les
No us plau aquesta fórmula? Doncs còmminacions amb què s'ha entretinvlnga'n tifiía aWRi. 1 anem a jes coses gut aquí aquesta tardà. Home de la
significació del senyor . Cierva, amb
Ue ipeClta .política.
£ u ta prepamció de les eleccions no ía seva vehemència.; que en les Corts
ha ha hagut coliaboraclons demana- anteriors tan fortament ataca el Sudes. Recoetelxement de forces en iots prem, com es nega B què l^s responsabilitats e'eSlgeixin per 1 (Wk insels adversaris, això sí.
El senvor CTERVA. — Això s'ha dit. trument que per alXó'disposen les insEj marqués d "ALHüCEMAS. — Es titucions? Si el senyol- Cierva recusa
pot dir el que es vulgui, però jo no- per això les dues Cambres, qui exigirà les responsahilliats. qué sa semés responc del que Jo dic.
Jo vaig dir que el Covem estava en nyoria diu que cal exigir?
condicions d'úiíertoritat, per l'espeAquesta mlnoMa declara que hí ha
cial çonslilucló j e l Senat, i ibo vaig bastants esclarimènts, però si ès volen
fer avinent .perquè no ég considerés maijore. fio té inconveiilent en anàr a
fracassat el Govern si no obtnla ma- aquesta coinié°ió.
joria; però coUaboracioris d'una altra . iNosalues demanem que la proposta
olasse no les hi ha hagut , a pari l'a- segueixi els tràmits reglamentaris.
pellació a la necessitat de certs sacrifi•En paràgraís que mereixen l'aprocis.
vació de la CaJUbia. diu que s'fia d'aJo no he tingut amb el senyor Sàn- nar a la depuració úc les xesponsalbichez Guerra altres tractes, i la pro- litats per iníciailva parlamentària.
posició que s'està discutint Ü'ha coneEstant en cilr; les 'rèsponsaibUiuts
gut ni mateix temps que els altres. militars, és • inadqii»sjnle tancar al
Jo he soUlcítai facilitats per a go- pas a les restants responsabiluats devernar als •conservadors, com aquests manades per l'opinió'.
les han demanat altres vegades als
Alludeix -u i a .interrupció que féu
lliberals, en Sa forma èn què sempre ahir el senyor Muga al senyor Ciers'ha fet en la política espanyola, i va, i la,defensa, d aduEacló. que Olu
eçpero que seguirà fent-se; però res aqueit de rexéreit; però. t>n canvi,
que no sigui confessable.
vol que vagin a presidi uns quant's,
Nosaltres mai heou escampat plo- penquè serveixin de trinxera per a lamalls de cap classe. El que hem fel impunitat dels altres. (1E1 senyor Cierés expressar en les nostres propagan- va interromp.!.
des í l compromís de recollir els de(Recorda-que no estava coníonne
sigs de 1 opinió pwquè s'exigeixin amb la proposta del senyor Alcalà
responsabilitats; i així ho ratificà- Zamora, i diu que ningú ilígué alesrem al Rei quan ens atorgà la seva hores que no hi havia ba-stams Cleconfiança. I estem disposats a fer ments de judici en l'expedient Picashonor a aquest compromís, (Aplau- so. Això sols ho va dir el senyor Aldiments de 3a majoria ]
varez Arranz, representant del senyor
El senyor CIERVA toma a rectifi- Cieiwa. Per això ara no es pot, admetre que es digui que no basta amto
car.
Insisteix que no hi ha raó perquè 3és proves que aporta aquest expeel Govern hagi variat de criTeri d'en- dient.
çà del mes de desembre.
'Nosaltres—diu—no ens fiem molt
Fa avinent que el marquès d'Alhu- de la justícia del Senat, però no
cemas ha dit que. els senadors no po- cal sinó elegir entre aquest tribuden intervenir en l'acusació, i 11 pre- nal del Senat 1 el tribunal de l'oplgunta sí tingué .participació en la nló; í com que reconeixem la incaproposició acusatòria contra en Ga- pacitat revoludonària del pals, tebinet Maura, malgrat ésser senador nim de coníoranar-nos amb el Senat,
vitalici.
peiquè no s'escapi la depuració de les
EI marquès d'ALHUCBMAS,— No la responsalbil i uus.
vaig tenir. El que vaig tenir fou coVosaltres, en negar-vos a això, ajuneixement d'ella després que la feren. deu a la revolució.
El senyor CIEfiVA segueix flient
Quina classe de monanjuisme és el
que l'opinió publica és evident que vostre?
demana que es depurin les responNosaltres estem disposats 3 anar a la
sabilitats. Doncs això ho demanem Comissió, però no estem disposats a
tols. Però avui parlava S. S. de l'en- passar per terminio dilatoris, i quan
fonsament de la comandància de Me- notem el més petit símptoma d'habilUla 1 ja veurem ço que han- fet di- litat, sense negar als altres el dret a
versos ministeris 1 la forma com les adquirir majors esclariments, que estropes anaren a Melilla, 1 veurem vil tem segurs que no hem de trobar,
qus !vla fer aquell Govern 1 el que com que la porta està oberta, ens referen els anteriors i la proposta dels tirarem, perquè no volem servir de
reíormistes, iRiailles i rumors.;
comparses per a cap íarça que rabí
Perquè és convenient que els que a l'opinió la satlsíacció dels seus
estan al balcó valent l'espectacle anhels 4Bé en k s esquerres.)

fitat, ni pcopósíti dilatoris; i per ta!»1
no íú ha motiu perquè la minoria
socialista privi a la comissió del séu
concurs.
El senyor PfcffETO rectifica i diu
que cl text de "la proposició és-clar;
però el senyor Alvarez -Valdés^. ea
apoiar-la, digué que aquest termini
Alguns M A U R E V S . — No va dir ai- començarà a contar-se després que
la comissió s'hagi docuorentat, i per
xò. (Cops de campaneta).
de fet el termini és indeEl senyor SAfiOdFMT, — Que. vingui consegüent
finit. 1 Grans rumors).
el senyor Maura aquí 1 ho digui..
El senyor ALVAREZ VÀLDES mani.
El senyor COMPANYS. — Ho va
dir i està en el •Díario de Sesiones». festa que no vol Insistir en aquest
Demés, és Intolerable que en aquest extrem i acatarà el que la Cambra
debat no es trobi ocupant el seu escó acordi.
El senyor PRIETO. - En aquest
el senyor Maura.
cas. si es fixà ün teimint qae fio
També va dir el senyor Cambó que excedeixi
del lemps que duri aquest
hi havia motius per acusar.
període de sessons, la minoria soviaExposa el temor que es' vulgui anar lista anirà a la comissió.
a la solució de la impunitat.
CIERVA recull algunes
Creu que el Govern ha canviat de" El senyor
qtie lí^han fe;, els senyors
criteri d'es del desembre a la data, aUusions
i Companys 1 diu que ell no
puix en les Corts anteriors ete y i - Prieto
na
iduíat
mal a l'exèrcit per a fius
berals presentaren, una pròposició en , polítics i que
ia qual es reconeixia que h i havia el ecu deure.««mpre ha complert amb
responsables.
No ha obrat be el senyor Campanya
El maxquèij d'ALiHlíOEMAS. — La en censuraime avui — diu
per,
proposició no arribà a signar-se.
donada la significació de S. S.., es
El senyor COMPANYS aüudeix a : veu que el que avui na expressat
la ponència del senyor Alcalà Zamo- és d ressò de les pàraulès d'ahir üei
ra, en la qual es considerava res- 1 cap del Govem, quan em deia qbc
ponsables alguns senyors.
I .>m sortien
1 ai·ima mesures de r i Recorda que el gènyor Alvarez, par- . gor. (Rumors;.
lant d'aqueixa ponència; afirma que
£ 1 s w y ó r PRIETO U diu al senyor
tenia més eficàcia que qualsevol acu- Cierva que ha de mirar serenament
sació.
la qüestió. Jo — afegeix — veig en
Diu que el pals té recels que ara aixo quelcom més que S. S.. pui^ hi
es va a cercar una qiïestló de com- veig incíòs la vida d'Espanya. Tot
petència, perquè -sap. que en la con- ; el que té arrelamem en l'oipinió decentració hl ha elements molt sig- mana les 'responsabilitats, i S. S. i
nificats que empareu el genèral Be- iots ete ;quB estàu en la situació de
renguer.
S, S. estan çn el deure, per monarCreu que. com el senyor Cierva ha quisme i per patriotisme, de demaproposat, ha d'haver una ponència nar que vingui d© seguida l'acusadel Govern i diu a aquest que'ha de tíó ministerial. En compres d'això,
presentar una proposició acusatòria S. Si í a ei contrari i porta els dies
contra determinades persones i per (jbtaculíTzant. et procediment. Veurà,
si'mira sei enament. que en això va
ctóterminalis fets.
A més. a de fer-se una Investiga- el pervlndre d'Espanya.
ció parlamentària.
....
El senyor CIERVA - Està bé. Pe1N0 obstant, manifesta que assistirà rò; és qüe per campanyes de premsa
a la comissió que es nomeDi.- però i mítings en círcols polítics 1 literaamb completa desconfiança.
ris, creu l'opi nló certament en aquesresponsabllitats? Per què suposa
Afirma que desastres com,el d* Melllki no es liquiden més que amb la S. S. que jo e?tic obstaculitzant,
revolució: 1 quen això no passaa és quan no paro de dir qué desitjo qtw
quee el poble és tan-canalla que' es se'ns, jutgí i se'ns jutgi av^at?
i Creu que, en «fecte. si amb ia jusla digne de tot, (Grans protestes».
El PRESIDENT. - Estiu segur que ncia beguda s'imposa a tots els culpa
S. S. no s fia donat compte del qu* bles la deguda sanció, s'haurà salva;
ha dit, puix ha ufes al país i ente- Espanya, però no -•?! ptr passió-política es procedeix a diiamar els notros.
nent el pals s'ofèn a si mateix.
El sehyor- iPRHETO.-.— Nosaltres
E l senyor COMiPevSíYS. ~ Jo sé el
que em dic, i S. S,-abusa de la seva creiem qüe la passió política tamíbé
eloqüència i d'autoritat pér '»' tohi- té ei seu paipr fen la .vida dels pobles.
Per això nosaltres volem aprofitar
bir-me.
IE1 PRESIDENT. — No he dit que aquest moment de serenitat per a deiS S- no .sap el .que e^ diu, sino que xar als tribunals que facin llur obra.
no s'ha donat compte del qye ha dit.
El senyor CIERVA. — Però, és que
El senyar COMPANYS segueix,par- S. S. vol que no-ens detènsem i que
lant, sense fer cas de les Invitacions etií; deixem condemnar ^ènse proves?
de la pre§idència_ perquè s'expressi
El senyor PRIETO. — Ningú pretén
en termes que no molestin a la Cam- això. Creiem qu<? ja defensa ha d ésbra. 1 el president l i crida l'ordre per ser amplissime.
primera vegada
El senyor CIERVA. — Doncs anem
El senyor Companys segueix dient a diècïiúr serenament t a depufar
que si el pals complís aníb el seu deu- les responsahilltats de tots. Estic Sere, entraria aquí 1 escombraria a tots, gur que aquest serà el propòsit dei
BehvOT Prieto' i déis que .pensen Itai després al Rpl. (Gran escàndol.)
El PRESIDENT. — S S no pot am-: parciatmet;prar-se en la impunitat parl-imentàEl vescomte de EZA. intervé .per a
ria per a coraet-re un delicte Aques- dii- qué ell no eludeix cap responsa tes paranlís les retirarà S S. 1 no bilitat i que flhs ara no ha par;at
seguirà proíerint paraules que no pot perquè semblava que només es feia
prr.ferlr.
al senyor Cierva blanc de les iíes:
.El senvor COM'PAÍXYS. — Jo dic ei però des dei moment que s'ha paílat
que tinc de dir, respenent- a la meya de donar el pit 1 d'altres coíea per
í'e^tu. èi creu obligat a intervenir.
consciència. (Nou escàndol.)
B! PHESIDÉNTj - Crido a S. S. a
•Recorda que ja s-'àvançà'"al9..desi>.'>
iordie per segona vegada i q m'tAlt- de l'opinio i dona íil Pariametit compga a let-Sio per tercera vegada, dema- ta dels éíuS actes a lè5 Cofts antenaré a la Cairibra la deguda sanció riors, com 0 ministre que e'ta quan
per a S. S.
es renill Móm Arrüil, perquè sap ^ue
(En els socialistes hi I n veus de: a fil l i toca respondre de l'estat eu
calma, calma, senyor president; que què les tropes sortim» dï la Península i d'aitros deialis relacionats émb
no n'íii ha per tant.)
El senyor COMPANYS acaba el seu els tràgics successos de la catàstrofe.
di seuré entre l'escàndol de la Cambra
Afegeix que aquest és el fons de la
que impideix sentir-lo Hé. Entre al- responsabilitat qüe ha d'aclarír-se, i
tres coses, diu que és una farsa que com a home que fa un culte dé l'hoJutgin les responsabilitats els matei- nor es remt per complei à atjUesta
xos que en són culpables.
comissió que tia de jutjar ;per a forEl senyor PIETO diu que com no mular l'acusació ministerial, 'a la
s'ha respost al seu discurs, manifes- qual explicarà el que va fer, seftipr*
t i que la minoria socialista no forxnt- inspirat en el desig de servir 'la Pàrà part de la Comissió, sl no es com- tria, i si la forturm no arribà potpromet donar dictamen en aqvest pe- ser a acompanyar-lo en algunes ocasions, la voluntat fou sempre gran.
riede de sessions.
El marquès d'AiLHUCBMAS maniDiu que gustós se sonnttra a Ja
festa que això toca a l a Cambra prim que la Pàtria cregui hagi pogut
d i r-ho.
merèixer.
El senyor ALVAREZ VALDES maniTermina amb un paràgfatf molt senfesta que ja digué en el seu primer tlt, uue aplaudeix tota i a Cambra, en
discurs en ajut'íie la proposició que el qual diu que te altre patrimoni que
hí havia el propòsit de fer una obra deixar als seus fills que eK de! *e,u
seria com demanda l'opinió.
honor. I que si per a exemplaritat
Afegeix que és la comissió la que rle futurs governants serveix el seu
ha de determinar el tenpini que ne- càstig, «beneit sigui el meu cap; qua
cessita per a dictaminar, Sl creu que baurà sofert el pes de-la ll^i.»pot -ferho de sguida, millor. Si creu
Se suspeti el debat i s'aixeca là sesque ha d'estudar l'assumpte amb més si óa un quart de nou.gran deteniment, ui> hi ha perquè impedir que es documenti, per a un acte
de Justícia.
AUTORITZEU LES NOTES OR LES
Si, hi :ha bona voluniat *n la co- OC'ALS ENS PREGUEN LA PUBLICAmissió-es pot dictaminar en un ter- CJO. AMB UN SEGELL O UNA FIRmini breu No h i ha, doncs, termini MA QUE ENS SIGUJ CONEGUDA»
El senyor COMPANVS parla en
nom de la minorta nacionalista republicana.
Està conforme amb les manifestaclous del senyor Prieto i diu <|üe el
senyor Mapra assegurà que hi havia
en l'expedient Picasso' motiu per
acusar.
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E l Pou
E l pon é s un altar dt l'aigua, no ferotge
•presó. I és un doquer trabucat, que en el fons
una rutUaua serva d'atzur, tímid rellotge,
on passen els estels i les estacions.
Aigua, tu fores núvol i neu: de tes batalles
vols reposar; Uayores una galleda et ve,
et bufeteja, s'omple d'un glop, i les sobraües
en cauen més sonores que no el metall guerri.
I tot és que volem ta companyia clara
i que desempalleguis de son la nostra cara
i del sedenfespurnin els ulls a ta frescó ;
i tos esquitxos amen els nois i les fadrines
com el cargol que ronda les teves perles fines
i les falzies, nades d'un poc de ploricó.

La Finestra
Jo t'he cenyit de roses j et besa el sol que es lleva.
Com és sagrat ton culte, finestra, altar del vent!
Alhora que embranzida hi pren mon pensament
mos braços es refermen al mur de casa meva.
De dies, tota oberta, ets com una rialla ;
dc nit, si al teu darrera hi ha un Uumenet que llu,
hom sent entre la fosca que els éssers embolcalla
tot el desig de l'ombra que puja cap a tu.
0 vent, agita encara el pols de mes diades! .
ma casa és casa teva, no hi tustaràs debades;
"com a bandera blanca vens la cortina ací.
1 porta dins l'heroica salut de tes borsades
la salabror marina i la fortor del pi
i pollen de mil somnis a mon cansat coixí.

LaUar
Dels avis i besavis du dol, car no és ingrata
la llar, altar per segles del foc sempre novell.
Alegra-la, minyó del vestit escarlata
que dansés amb la fosca prenent-la pel cinyell!
0 foc, per més que servís el teu secret divi
tens el familiar posat de nostres coses;
igual que el ca fidel t'aclofes a les lloses
o, esprimatxat, t'estires amunt, igual que un pí.
De_cop «sptícrnegues. tot comunicatiu ;
en on •garbuix magnífic sobtadament et gires
als allunyats recons. a l'hoste més esquiu.
1 fins estenellat, finat, a tots inspires :
als joves que es dispersen menats per tes guspires
i als vells qué, immòbils, copsen la vida en ton caliu.
JOSEP
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A En Hanan Mtmeni
Sota r«sal«nd(ir d'un oel de ma
ragda. aquesta taVda de fpener. pMv
4 * 1 freda, anava amb un estol de
pdbleíans camí del «ant fossar, acnmpany&ot les despaUes del pastor En
Joanic. que Déu W' do el sant rapf»?
Setanta anys dima vida paswda
per pmpFius, per odllades. per cingleres, pels amplissíms prats dels pas
turaíges de mnntaova, anaven a ésser
r-Mgate jota un grapadtc de terres
fosques en aquell fossa ret munta: -nyeac.
itls camins de passada. lluents 4è la
gíésa i del g*T.c matinal, eren els
camins adequats per al pas d'un enterraanent.
Qpin oementlrl més colpidor el de
Jorpawent!
A mig «ite d'un pujol, despullat d'arbres "i plantes, obscur per la prOpia
negror de les pedres i par l'ombra,
d'un* jrtprers, «ferroDat pel passar de
lef anyades' j hOsiïl ctm un verdsnc
«J Vços t espinee. l'endevinarem de
lluny, de lluny...
Sí no fos estat per l'acomplimenl
d'un deqre sagrat i pietós jo mluiun à - epiomai ^cibre els meus passos
o^p al masiu on sofretxo el sítjie de
iflf ceuf. oom us eopcaí^a abir
Anava •segimt entre el «MMMga

CARNER

mú?ftc dels poWetanj, portant el r*5
d'una part del Sant Rosari per al desfan:- de l'ammeta d En Joamr Déu
em' perdó. pwò. Ics incomptables
omissions 1 les distraccions repetides
que m'han vençut al llarg del camí!
Arribats al fossar, el vteatge de la
Mon m'han fet paúra .. Mlhe sentit
lot el gel dels nínxols i tota la fredor d? la terra grassa dek enterraments, arraonbar-seïm al pit i una espurna vrva de dolor que em fan'a el
crani
Por? No ho creieu. La Mort
no m«. n'ha feta mai de por. Serií, segurament, penjuè no és pnrn pura i
penTeota la meva vida; serà. si voleu,
perquè so estat sempre un pimf. orguU6s.. malgrat les merves protestes silenotoAee 1 stneeres dlmmil itat; eerà,
encara. perqi>è he ben coonprèe (o aital wn sembla), la comèdia de la
vida!...
iÇs c! cert que el viaatge de la Mort
m'ha produït espant.
... La pedra tosca; els zprers sentis i . inexpressius d'ona excessiva
expressió; els nínxols oblidats, abandonats, amb molses a les clivelles i
llipsons" a tota abundor; aquells terra amb luronets sense creus 1 aron
malves decapdides; aquefll ambient de
solitud abandonada; el reialme de la
M^rt tan a frec meu; tot això em sorallava...
-M'ha, pertocai de resar uns ahsoRa
al pdbre Joanic. i ho be acomplert
b«íi sense noció "W meu sant. ofici
Perdo. íeanur; perdó Tttoi meni...
Ca el ba:t de la tsrra oberta per
Pí9jre les dsspuBe' del pastor hi be
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vessat qm-eap-Ir» de la me^a vida?
K e s ü c tan segui, com que «ra el tam l e r «ngèOc encén ois estels, perquè
la nft ja ens estalona «n «1 retorn...
No us diré pas el per què. per tal
com no em crec amb el dret d'eoofJar-vos, ni per un InsSahl. la vida
vostra
.Si sou de mena caviUosós. cavil·leune «1 per què, si us és grat...
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Drjoos, 5 de j u l i o l dc 1923
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•e> de oan Plon^'ourrlt. estudiant un mig de la voluntària fosquedst que
altre gran pensador. Descartes.
la gent s'Imposa. Exercicis religiosos
iRascol i Descartes són els verita- preparen les processons de Setmana
Wes mestree. els veritables funda- Santa, i si repassem ei «Brusi» d^adors rtei pensament -francès; saais quells temps, podem fe.i- un comentacreadors ambdós, homes complets, ri de congregacions, lectores espiricristians fidels malgrat les direc- tuals, lletanies, sermons, oracions
cions distintes que prengueren cada mentals i pràctiques devotís- L'anoun d'fSte, guiats per l'equilibri del mena' .Ball de Pinyata», qoe se cegeni llur. Hom podria dir que són lebra durant la Quaresma. e4 féu per
él Plató i l'Aristótll dels temps mo- primer cop a Barcelona i'any IflC
ONE
derns. El llibre <ie M- Chevalier so- provenint de Madrid, on s'implantà
bre Descartes resum, com cl de Pas- com a costum Italià, amb la partlcueal^ les lliçons donades a la üni- larhat que, ço que era obsequi pervereitat de Grenoble sobre l'autor del ticuter d'una família a les seves reLletres estrangeres
«Discours sur te méthode», durant lacions, es convertí aqui en especta*] curs de 1912-21. I com l'altre, tam- cle públic, celebrat a Llotja i al L i bé, no s'adreça solament els estu- ceu.
diants, sinó al gran públic, car el
Pascal i descartes
Tenien fama les processons de Setpdblic. lluny d'ésser una «col·lecció
França acaba de celeíirar el tricen- de babaus» segons l'expressió d'a- mana Santa. Diumenge de (Passió, a
tenari de la naixença' <je Blai Pae- quell misàntrop que es deia Cham- la «arda, se «flebrava i a de là Concal que. corn ée sabut, vijjfgué al món forl, només demana ésser iniciat en gregació de Nostre Senyor, domiciliaen 1623 per a desaparèixer quaran- les altes qüestions filosòfiques i as da, abans de 183S, a. l'església de les
ta anys més tard. No s'ha donat a sofcr les certeses que donen l a raó religioses de les Magdalenes, i desaquest oentena'ri rn el «orollós es- «Tàser dc la vida i la seva precisa prés a Sant Francesc. Sortia à entrada de fosc i no tomava al temple
clat que «s donà ai de Molière. ni significació.
fins prop de les dolze. Obrien la co«e -n'ha volgut fer una mena de bandera reivir·tHcadora de la ciència ' La gnerre—amb els seus trasbalsos mitiva els 'Armats', amb «I capità
•francesa. o©m és el cas del centenari 3 el grans dols que ha sembrat arreu Manaya al davant, fent les seves
dc Pasteor. adés celebra».
—ha accentuat, certament, la ten- evolucions i donant els acompassals
tocs amb les llances, rompent el siTant * l de Pasteur com el de Mo- dència de l'home a demostrar te ne- lenci l'estrident so de la trompeta, de
cessitat
de
les
reconstruccions
en
l'orlière tingueren a óaiàlimya repermàgic efecte en ja calma di' 'la nií.
cussió- També aqní es celsbcaren ac- dre intel·lectual i moral. Des d'aquest Després sp-gnien els que ponaven les
tes 1 festes i s'escriviren articles .punt d'obir, l'Obra del professor die- vestes amb llarg ròssec, a'f?uns penicremant encens en llaor de l'autor mlier és una guria segura i preciosa, tents errossegam cartenos eh- mistieris
del •Masàhtrop· i del famós Inven- car informa exactament el lector so- portat'- per bastaixos, destacant les
tor de la sentmteràpia; ptorò de Pas- bre <>i geni espiritual do França, so- figures de les imatges entre la mocal qui n lw dft FBSK aiiuï K^pe- bre les Knies essencials de la perso- vedissa lluminària dels ciris.
rem que no termini l'any sense que nalitat de Descartes, la importància
Ei Divendres dc Passió soriia la
alguna veu autoritzada digni el pro- de la ciència i del mètode cartefit que el pemsament català ha pogut sians la famosa teoria de ia taula processó dc la Confraria dels Dotreure de l'obra pas^ali«ina. No man- rasa com a base d'investigació i so- lors, de l'antiga església de PP Scrv
quen aquí coneixediBrs de Pascal que bre la roetartsica del gran inntwador vile.s.dc la plaça del Bonsuccés. Pel
qoe arriba lògicament 3 restaurar en Dijous Sant es feig la de l'Arxlconhi puguin dir la «««va.
Déu !a font i l'origen de l'ordre, ad- traria dc la Purisslma Sang, dei Pi,
I si en manquessin, aquí tentm un mirable ensenyament l'endemà de 1 Divendres en sortia una altra de la
llibre admirahíe qu« p o * à drtCumen- les catàstrofes que, per poc, acaben Mercè, organitzada per ï a Confraria
tar-nos sobre Pascal. Ens referim a amb la civiliteació europea. Valoren de la Soledat, en la qual cada corpol'òbra dp M. Jacques Chewalier. pro- encara el volum «Descartes» de M ració portava nna imatge: els nobles
íessor de la líntv*rs!tat de Gren»- diverses taules analítiques molt com- casats acompanyen cl Sant Crist. els
ble. inclosa «1 la çol·leccló -Ijes Mal- pletes, tot el qual fa d'aquest llibre corredors ed canvis In Verge de la
tres de la Pensée Franraise>, ptft>ll- un. excel·lent justnunent de treball. Pietat, i el Sant Sepulcret era dut per
oada per la casa Í·lòn-Nburrit. de . Tant el «Descartes, com el «-Pas- les germandats d'aquest nom. Molts
París L'obra slntltula *Pascal. t cal» a què ens hem vingut referint, anys enrera, els noMes solters escoríorma un nodrjt vcJtDh en 8.° Aquest, col·loquen a Uur autor entre els pri- taven la Verge de la Soledat, lluint
llibre és el rfesultat de lés lliçons mrs crític* filosòfics de la veïna Re- com a privilegi una daga al costat
professades _ per J'autor a la Uni- pública. Els estudiosos catalans fa- esquerre dc la vesla.
versitat dft Grenobte durant ei curs ran bé de proporclonar-tfe aquests lliAmb la Pasqua renaixi« l'animació
de 1920-21.
bres que resumen l'abrs immortal ciutadana. Si la festa dels Ram- és
dels
dos
més
ferms
puntals
del
moDesprés de demostrar en qnè conanunci dc primavera, clmercat de
sistia el secret, del- fi&soí dél dubte dern pensament francès.
ben», les Caramelles i les forades del
metòdic, fidel a la regla d;unia cerdilluns de Pasqua fan rependre la
tesa assolida/ eixida en determinaria
vida nodmal. S'obren els teairés, 1
PLY
manera del "fons de l'éeser. el proper aquells dies se celebra la típica
fessor Jaeqnes Ojevalier ha cercat
flra de roses, el dia dc Sant Jordi, al
«n Pascal, eeguint ufra de les seves
Vuitcentisme barceloní
pati-de la Generalitat, vlsltant-se l'eexpressions, el prtncipi d'una diadifici que ocupa l'Audiència, però
lèctica capar d'elévar-nos pel daque recorda als erudits i desperta
munt de la «ostra reó. sense, per D e l s
en els curiosos un exemple dc belles
v
e
l
l
s
c
o
s
t
u
m
s
ço. renunciar a la raó. Dos aspectes
^pàgines dc te nostra història.
del pensament deí niés profnnd dels
Amb el maig ve la festa de la Saneogitatlors francesos estudia pnnei4a Creu. Dites populars, i encara aln
^palment el professor de (ïrenoMe: la
gun cas isolat en carrers de la eiutít
«e\-a obra matemàtica i la seva obra
Com si la transició de l'esbojar- ens recorden la típica festa, quan els
teològica
rement. carnavalesc a la senoss pràc- nens, amb safates amb fulles de rode la Quaresma fos massa vio- •scs. imploren:
El solitari de Pori-Roval e? reveU nca
i necessités una treva, ei Ditne
en aquest lïünv» df cos enter, amb lema
de Cendra és una tornaboda geVostè, senyor galant.
el medi que l'tnspírè i l'època d ' eres
neral dels tres dies anterors. Xa
crisi religiosa que l i mostrà el perill ma'eixa
qoe. té cara de diamant,
gent
que
al
matí
van
a
oir
del paganismp Tenaaxen» En aquesta iptssa a la parròquia, 1 reben en Uur
un dmeret per la. Santa Creu,
eanscienciosa' ïMjlutjÓ ^esfllon euc- cap te pols anunciadora de la mort
cessivament la imatge dp la jovene- qoe ha de venir, senten, a la tajda, o dmgmt-se a una dama. li dinen:
sa malaltissa, prodigiosamcn» precoç, l'afany de gaudir de la vida. Al migVostè, senyora hermosa.
el record del ssu gran exppnment
^s paralitza la vida de la ciutat,
que té ia cara de rosa,
«obre el buit. de ia seva conversió, dia
les
botigues
tanquen
les
portes,
paren
un dineret per la Sant» creu.
de la sublim eft'olucio que el mena tallers i fàbriques i com a saamació'a
de l'^xpertènoia «fel mdn a Is cons- la primavera que s'acosta, a munions
Són vestigis de les antigues «Matatació • necessària del sobrç-natural. se suri. 3 fora i pels portals de les
Hom evoca Port-Boyai 1 la seva aus- muralles, van al camp i a te. mun- li.yes- i dels altareits aixecats en honor de les creus T<*<K de roses, totaltera disciplina la Il·iua. contra l'aper a celebrar l'enterrament |vroent, desapareguts.
bús de la casuística 1 les «(Provm- tanya
icials·. jutjades des d'un punt d'obir dél arnestoltes.
Després, poble «Rric01a, el del pla,
enteftsmenf nou; la publicació soroNo manca lloc. puix la plana és .de Barcelona, venia la festa dp Sant
llosa d« •<'* stws consideracions so- gran fins a Gràcia. Sant Martí, Sant Isidre, patró dels pagesos. SI Sant
bre *t. càlnil mtegral i P1 càlcul de Andreu. Sans i n\ peu del Montjuich- Pancràs bo era dels teixidors, qoe
probahihtetR: en H. la « v a submis- lies cases de pagès abunden per tot. volien salut, i feina, els qui llauraven
sió (IMal a l'Baglé>9*s. a despit, del arreu, i en rotllos familiars es dóna la terra a Sans, Sarrià, Les Corts
janseuisme. Pasoal. segons diu M. compte de la minestra. acabant tot Hortes de Sant Bertran. Sant GervaJacques ChevaMer. en forma de con- en animat ball. que s'acaba aviat, |fsl i Sant Andreu, tenien cóm a edclusió, no té sistema, però té un per a pode.r entrar a ciutat abans de vocat el sant pagès de Madrid. í desmètode de pensameni q"K> ens el pre- tancar els portals.
p r é s do les festes religiosfs. els cli»senta com un savi i un crisità. com
Mentrestant, a dintre les muralles sics envetets donaven ocasió a danl'iniciador d'una rewolu·nó intel·lec- comença la Quaresma, amb la pro- sar-cl ball pla, lluint les pageses els
tual més àmplia que ta de Kwrt: una cessó t'-tnea 1 funerària de la Bona sèus rics vestits i desafiant els terrarevolució que dona l'inflTrtt com l'ex- Mori. que, sortint de Santa Qara, sans el bon temps amb el gambeto.
plicació del misteri de la vida i va a te Mercè, a visitar l'altar de ta
Floreixen les festes d'estiu: l'Ascenidentiflea 1 Incomprensible amb cl Soledat, i toma al temple proper de sió; -la segona Pasqua, te Trinitat i
ïeal. Stntesi preciosa que esperona- la Catedral. Reminiscència d'aquella «1 Coopus, amb les processons, amb
rà l'atenció de tots els que s'incli- processó és da que encara surt de tot U w esplendor 1 varietat, des dels
nen a meditar sobro l'alt problema Sant Felip Neri, «n nostres dies
nens vestits de sant fins a la petudel destí humà.
En aquells temps rostaven tancats lància dels qui s'exhibeixen durant,
ets teatres fins el dia de Pasqua. dl curs. Ihtim la darrera medalla rpIM. Jacques Chevaher. en donar- Funcions d'església 1 tertúlies fami- buda o ostentant insígnies del càrrecnoe SOP «Pascal», no ha fet «rtament liars porten un punt. de concentració A te gran de 4a Catedral, les petites
un gran servei al pensament fran- e la chftat, i sols les ombres xines- do la parròquia, totes motiu de joia,
cès, sinó a la cultura general de quesoels titelles, als qui nomenaven do refrescos, de recepcions i fin*- <!•-•
tots els paiBos, car.l'obra pasbahana •ninos», donen una nota •feat··wa, com tertúlies fmailiars. precursores de
je pertany al domini de tots. Abans d"honest esplai St es fa teatre, te cesaments que es reaUtzen.
de publicar aquest IHfore. l'eminent robligada representació (Troa obra:
El barceloní, que potser no coneta
p-oteesor de Grenobl* nSjavia dn- la Passió de Nostre Senyor Jesncrtet. H'estíTOda, JKTÒ que durant, l'any ha
nat un «ütre. a te.'mateixa coUeodo E I costums 'haf et, Uen. Sois tai ha j»bn» te vtsifa dels terasters. apiiflta
dels *Vltmit- de te Penese Prançaa- «•T'í-eeta. Çtav. Joeep. xaig-de
eJ bon temps per a fer excursions fo-
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ranes Vn segirit de festes majwï eJ 1
or.v den a deixar l'amurallada du- |
lat. Comenta per Sant Gervasi, amb 1
Ai* balls de rams i un veritable aplec
a la Bonajíova, les festes populars de
SÀQt Joan 1 Sant Per*, les excuretons
a la Font Trobada. Ia diada de Sant
Cri8»/>fol, Ja flra del carrer del Carme, l a festa de Sant Jaume, la de
Sant Nin 1 Sant. Non (Saat Abdo i
Sarr SfnAn). patrons deïi hortolans
Ce
de» Portal de Sant Antoni, que fa
popular la d:la.
Sant Non i Sant N!o.
pebrots i tomàtecs
I amb el eutt* a Sant Ignasi, a
l>?fl»«a d» Betlem, record al bis:ai
que convisqué a Barc«loaa a honor
de la empenyia, tants anya aquí
'ablerta. tanca ej mes de juliol aque
Ua seneracló ds mltjao sçgl* passat.
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ENTERRAMENTS
Bn Joaqvtm Freixas i Martm-dn.,
Avui, a dos quarts de deu. Casa mortuòria. Rlsbe Morgades, 9.
Ad Josepa F U ' i i a t M i de BertrrK
vidua d'gn Pascual MerOne: Ha mort
a l'edat de Si anys. 'Avui, a les CÍJK..
Consell de Cem, 330. Parròquia dc la
Concepció. Camentirt Nou.
En BaJtasar Domènech i Cariés.
Avui. a un quart de deu. Ronda de
Sant Pau, 71. Parpirçui» de Santa
Madrona. Cemeníltí VcOl

B a l a n ç ,

p r e c i s a

FUNERALS
Na Teresa Cortés t Boger d» PijnaM.
MCri sl dia 3 de juny. Avui, a 1*8
deu, a Sant Pere. de Masnou.
S'Enric Gwfcso i Bamis. Mori el dia
17 de juny. Dema, d« dau a dotre.
misses a Poropeia
Na Franetsoa •f.·i'r. de JxHueht.
iSoxi el dia 13 de maig. Dema. a
les d«u Església de la Casa de Caritat.
\ AnJ-'nú Pujol Balisto. Mori el dia
19 de juny. Aim. a dos quarts d'onze, a l a parròquia de Befietn.
£n. Ramon Biera i Beftra. Avui. a
les deu. a la parajqnia do tSant .\ndreu Apòetol.
En Francesc Xavier Bosom i DesCJJÍÍSÓ- Avui. misses a la* eag'.eaie*
del Sagrat Cor de Jesús (TIP. Jesuïtes,
carrer de Ca«pl, altar de Sant Fran
cesc Xavier. Reltglosaa de Maria Reparadora (carrer de Girona), Escoles
Pies de Puigcerdà, i a les parròquies
da PalUíj* 1 Bolvir Cprcwtocla de Girona).

t e n i r

I. BO ! SINGLA.
v e n u t s
L e s

Conferència d'En Trias
a Badalona

M o d e l s

e x i s t è n c i e s

R e v i s t e s

• LA REVISTA»
El Munarí del» númeir» 185 i 186 de
•L« Be^ista» és el següent:
< Venus : Eipartaco. per R Ruca- j
bado. — L"na aHogorla de les nacions ,
i de la humanitat, par Josep Carbó- ;
nriL — ^Matilde dAnglatena^ d'E'^
ferrsn Soldevila, per A Esclaean». — |
Poaaia catalana: -Cançó. — Al sl )o I
tes un e»l*l.. — Aden«ia(»l.. , par |
Conoepció Casar.fr\«. _ Migdiada, p-i |
Anna diària de Saavedra. — Sol : Lhina, per Cathertn* MansflekL — E l *
Ihtoes. per O. 6. —Les Rewtefl».
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ANIVERSARIS

des de 2 6

H'Alpred Sanupnaria i Ventura. M'ori el dia 31 de juliol de 19» Avui.
misses a la Concepció.

ptes.

PARTICIPACIONS OC DEFUNCIÓ
CL POBLE TKH3UTA UNA ORAN MANMnioni de P. Ctm^ne; i P*rez.
NIFESTACIÓ DE SIMPATIA AL SEU
Vestits seda * . .
des de 6 0
iVa TícenJa Vives Delenmiy.
LLCCITiM DIPUTAT
En Joset, Covrtirr i Burjueso. Enterrat a*lr al matí. al Cementin Nou.
Anit passad va tenir Hoc al CineG r e s p ó m o h a r é n o v e t a t , a 1 * 9 0 ptes. metre
ma Nou de Badalona la conferencia
d'En Josep Maria Trias de Bss sosbre
• Las darreres eleoctons i l'adual moF o u l a r d s e d a 1 0 0 oms., a 6 ^ 0
ment polític. Des del Centre Regionalista fou aconrpanyai per un nombrós grup de «ocis i a l'entrar « l'ampli local del Cmama Nou fou rebut fe
nmb una gran ovació posantree da
Ca el novè carttsnen muelcal de l'Apeu els concorrents.
teneu Arenyenc, d'Aren^'s de Mar.
fe
ha dbtU^ot el premi do la Flor NatuL'aapcrte de hi sala no podia ésaer
ral al nostre excel·lent amic lem,més imponent. L'nea dues mil personent mestre compositor En Cassà Canes fompilen de gom a gom. Per les
sademont, per Ja seva sardana «Carllotges hi havia nombroses daines i
me gentil».
damieaUcs. £1 públic reunia totes les
classes «ocials de la veïna ciutat,
Cl eenyor Casademont ha íle^f
abundant, però, l'element obrer.
reina de la festa la seva .bella {illa
L a
F í s i c a
la distingida «enyorat» Na Agoés CaEn ocupar Ja presidència, coberta
sademont
amb la bandera catalana. En Trias
Portaferrissa,
2 3
fou objecte de noves manifestacions
de simpatia, sentint** crits de 'vlsra «I nosiíe diputat.. Al costat d'En
Tnas prengueren eelent les personalitats més ^obressortlnts de Badalona
representant els diversos segmeets
Cu* integren la coalició catalanista.
Hí havia «T venerat patrici 1 ex-alL'Acadèmia de Taquigrafla de Barcalde En Martí Pujol, el president del
celona
celebrarà ovui, a tes deu d»
Però
Raymond,
abans
de
deixar
!a
nostra
nar
-les
gràcies
a
la
cncurrcncia
que
i
quan
l'eethi
ens
condueixi
a
les
nocCentre Regionalista i diputat de la
rinut. ea nova toumíe ansulial, vol aco- la vetlla, en el seu estatge soct.il
voli*
saludar-lo
novament
tres
«vil·les»
I
balneelris.
ene
sentirem
Vfancomunilaí En Lufs Isamat, En
niiadar«e de Barcelona, i per això, d'aEls comentaris eren unànime en crgtíUoses i satjatetes, recordant que cord anib l'empresa del teatre Tlvolï, ha (Palau, *, entresol) una vetllada «n
J*uine IJeal president, del Círcol Caersaniuat quatre üniqne:. funcion» ca t'è- commemoració del 11 Aniversari de
remarcar
l'èxk
ran
grandiós
com
tn«om
le#
nostres
filles,
les
nenes
matòlic, En Jaume Arbós president del
coliseu del carrer dc Casp.
la seva fundació.
Centre Tradicloíialisia, N'Alíons Sedó esperaB que havia assoMt En Trias a laltes dels nostres cbYere estiuegen lesantprimera.
Que constítuiri usa matinie
proid·nt de la Joventut Nadooalista Badalone, i nlngü dubtava que des- també voltades dels nostres mira- ar-.uotritica, dedicada
al mé» Mtoete de la
HBJC-alcaktc En Josep Vergés, els ex-r?- prés de fl'acte d'anit psssaiía no hi ments i que el nostre amor maternal, nostra bona «odrtat. fhidr» lloc dissabte
dia :. a la tarda, i les tres rt»giílors senyors Monés. Fonollar. Cla- haurà conxorxa possible contra, la qual llaç d'unió i de siartpaua -s'ager- vinent,
uzta cl mateix dia&abte, • U ait, i «1 N O U S
BJSTOL·S
rós i Solé l Badia, el? senyors Bar- volunte* de -la e4u»a* i !a resta del mana amb el de i t i aereee mares, do- diomenze
Kctent, tarda i nit
districte d'elegir novament per dipu- nant-los el que elles no els poden dorlga. Rlhi'· i altres.
Saymocd. rccooeynt a l-admirmdA amb
En Triaí. do Be« en les prope- nar, els mitjans neoeesairi* per a aten- que aempie l'ha tractat et noatxe silblk.
També assistia a la conferència una tat aeleecions
C A T A L À
pardals que sttan de dre a la seva salut 1 al -seu cconplet ha creat altntas números que preacatari per S N
n-'driàa, representació de Santa Co- ree
primera veaada al teatre TÍTOU. entra «la
convocar
a
conseqüència
de
l
a
deïestabliment.
qaal»fiourenels .trucos) de gras emoció i
loma dc Gramanet
del Tribunal Suprem, anul·lant
Tn Tries desenroUU m-umlflcament cisió
Com 1 any paseat. desitgem que inferís «Bnlalre tea mans> I «Sorpresa»
ï'eledó
tan
honrosament
guanyada.
«Estava i Boé». Sans. « . Jolena
el tema de la conferència, dividint'
aquest any «stitMgl la nostra colònia,
la en dues parts; la pnmara relatnnl
cseent el mes nombrós poeslMe «1
Argenterta.
A
l'Ateneu
de
Sant
Uuls
Oeacasa,
de
1 conv-ntant els Incidents que col•Convent de .Mares (Franciscanes de la Saaé Aadren de Pa!ornar, osdra Dec e! dlnin in aren amb la usurpació de l acta
•oropera vila de Tiana, on tenim tam- mense vinent, a Ica cine de la tarda, la
Saas. 23 «Les AmériQtjet..
que UcgUmament l i h.tvia donat ei
coé una petita colònia, el alxl pot ano- sttvona funciS de ta temporada d'ettiu, peL'Associació
escena l'Eleac artístic de l'Entitat,
districte de Granollera-Batfabna i la
meaar-se, d'hivern: peró ens falten aent en
Creu Coberta. 95: «Celler de i n \
la diieeetó del nou diiectsr eMcnx.
» g a n a f«it una crítica enertada l
mitjans, velenMtos en la necessitat iota
Sadurní <1« Noya Pr<qiietal6 MontarEn
Pau
Serra,
el
drama
«Tacapadtat!»
I
d
nTi-ica dels flarrTs esdeveniments de rÀngel de la Guarda de demanar al públic en general, ens t*snet «Per no entendre el castelli.
dit.
pnlíiics. Eris manca espai per s do»
concedeixi algunes almoines, le* quals
ntr-na un estracte detallat en aqueepodran remetre a les redaccions de!»
Slba publicat l'aUotooió següent:
Ú (KU4Í6, Sols remarcarom avui qo«
diaris «Oiario d« Barcelona., «La vanEn Trias fou objecte oe grosses r.va*La Reial Assonado dfl Sant. Axi- iguardla» i «El Noticiere», al Banc de
E L S ACREDITATS
ESCALFADORS
cipns en diversos passatges de la se- gel de la Guarda no «e una Institució Roma el qual amahlement s'ha ofert
va brillant peroració 1 que en acabar més de les moBeí. amb que oimpta a reecflllT en dipòsit totee les quantala gentada l i tribut* una d'aquestes il • pietat >arcftlonIna Es una clbra que •aw que ^e li remetia, i a la «aeris,
oamfestarions que nn donen coc a respon a una dc les necessitats més tia de Santa Anna.
dubte> sobr» el veritable • í·ntir d'un indl»penfe*>]es i «premíants de la nosfer l'amor de D*a. una atamna
poble que «3 rndressa per havr-U es- tra ciutat, cuidar-se l atendre a les
tat ambassada la representació
nenes maiaT·Pí d'·is nostres otorerv A per aïs flils del pobre — La Junta..
bevia dlpositot en Kn Trias.
aquestes criatures que 'habiten antl
PER A Q U A R T O S D E BANY
li':çlènlque« habltao&ns, sense llam,
ILAS ovarionc se succeíren sense tn- aire Dl so!, mancais moltes -.egade*
M é s d e
1.500
terroropreV durant la desfilada de els seus pare» del necesaalrl. per a
:B oncurrènde que durt bena
atendre u la cura de la eeva salut,
funcionen a Barcelona
tona.
les portem al camp ía uns anys. Heu's
Garantits fnexplosfbles
A: carrer es renovaren les mostres aquí la nostra mi»ló, socórrer a
d'entusiasme. 1 Fn Trias fou acom- aquostoç nenes, arrencant de la graKaymasd. e] Xd de IHorformaie, t*
panyat per un matí nombrós estol pa de la tuberculosi que estan a l ' v M * Barcelona dc.pré» d'hav»- ioatt la
al mào cine naadn, actnaat ec tls
do concurrçws flns aj Centre Regio- euait de les seves tendres- vides en .olla
J A U M E
S A U R E T
priocip*^ teatre» El aeo trebíll ha tiafut
nalista, t-i teatre del qual s'havia flor, voHaoí-íea de tots els miraments Ja ocaaií (l'apreciar-lo el sostre pflblie ea
que
la
seva
família
DO
pot
donar-los.
üluauta ocaciona, per això no Btceaatta fe
omplert, Aiii En Trias hagué de dorocto cer • la ertatnfüe de l'artüta
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gndw per tempéattva «T assassinat
actuateent, corwfstetx en concretat
del president del Consell de minis- H o n o r a n t e l s i a n q u i s q u e progïeastvament el punt de vista /rantres comte Bethlen. Ran estat també
m o r i r e n a l a g u e r r a . — cès per a formar així una resposta
acusades algunes personalitats.
al document britànic, permeD i s c u r s d ' E n P o i n t í a r é integre
Sembla qae els complicats en
tent, finalment, la fusió dels punts
Paris. 4. — Avui s'ha commemorat de vista angles I franco-beüga.
aquest assumpte havien intentat tamB u l g à r i a . — L ' o r g a n i t z a c i ó r e a c t i v a i e s t a b i l i t z a c i ó d e l bé atemptar contra la vida dei Rai solemncHiient raniversari de l'.IndeSi bé Anglaterra, quant els reppeo
pendonce Day». inaugurant-se amb tius punts de vista es trobin suficientde Romania.—Havas.
aquest motiu el monument erigit en ment adarata. desitja una resposta
nou Govern.
(record dels soldats americans que escrita al qüestionari, no demana fins
D
i
m
i
s
s
i
ó
d
e
G
e
n
t
i
l
i
donaren llur vida per la causa de ara expboitament aquesta resposta, nl
cSl «Is agraris deixen la poJIíica que donaren per anomenar «cop
Roma.
4.—-El
partit
popular
ha
acFrança
un mes, el paie Ja és nostre — be- d'Estat». I el Govern quedà anuH-ai.
er. fa una qOestló «sine que non>, per
ceptat
la
dimissió
del
càrrec
de
divia dit un dels directors del tnwi- No res no se'n ressenti. Una matiEn l'acte, que resultà brillantissim.
putat presentaria pel director de «11 estigué representat el president de ate efectes de la continuenió de les
meot Tseccionarl —, i ai jes nacions nada tancades les portes 1 prou.
neigociaclons.
estudien el nostra assumpta fins a
El diari oficiós, escrit en -francès, Corriere d'italia. senyor Gentili.— la República, senyor Milleraad. 1 bi E l Gdvem anglès desitjaria prlu 1primer de juliol, Ja no les haurem sorda la vigília ple de lloances al
assistiren el President del Consell, palment que aquestes converses as
da témer.» Per estranya paradoxa, govern que per tan bones vies haLord Curzon
senyor Poincaré. el representant ame- portessin a cap amb activitat, amb el
el moviment popular agrari havia via portat ! economia nacional, qoe
ricà,
els mariscals Joffre i Petaln i fi d'aivançar tot el possible al resiai Saint Aulaire
pres oalras oUffirquics, Ja que es la cotització deu leva en sis mesos
el general Mengin. — Havas.
bliment de la cooperació franco-anLondres, 4.—El ministre (je Negocis j
propoeava combatre una demagògia havia doblat: i Vendemà Ja deia a
glesa, aixi com donar a l'opinió puParis,
4.
—
iEn
un
dtecure
pronunEstrangera
lord
Curzon
1
l'ambalxa;
més o menys reail enlairant a l'al- tot ffi. mòa que un cop d'estaj, havia
hllca de la Gran Bretanya tes expliciat
amb
motiu
de
la
inauguració
del
dor
de
França
senyor
comte
de
!
tura del poder despòtic una persona ooderrocai tranqHÜamenl el règim
cacions que demana respecte aquest
monument
erigit
e
m
honor
deüs
voSalnt-Anlalre
celebraren
una
coníe_
a la qual. de grat o per íoiva. amics de la tirania, de la Impostura I de
luntaris aerteans de Sa Gran guerra, assumpte.
i contraris havien de supeditares. la mentida. Els veritables directors rtnda ahir a la tarda.—Bavas.
el president del Consell, senyor PoinS'assegura que l'ambaixador no ha
Ei cràtrapa», com U diuen ara al del moviment, segona el maSeix diadictador difunt, no havia abjurat ri, foren els oficials actius 1 do re- A l e m a n y a i l a S a n t a S e u ; caré féu constar que t-ifs els france- Ttanhs a lord Curzon una nota pròsos s'assocten a l'Oct© que se celebra- piament dita. sinó únicament i encara
mai del seu origen plebea; tan- serva, qa» confeccionaren un pla
mateix es creia ennohUt per mèrits tan minuciosament estudiat, que cap Itoma, 4.—L'aanbaixjjdw d'Alema- | va, per a donar les gràcies i Immor- par escrit, algunes explicacions perpropis, i Ja el rel DO U «ra boo mos- contingència 00 podia fer-lo fracas- nya celebrà eltir ona «treviota amb talitzar el record ce ja jowentut ame- sonals. — Havas.
«d ministre d'Estat cardeonl Gaspar- . ricana que. vountàriement, vingué a
6o; el rei i els noUtas i efla antics sar.
defensar «1 só! fmcès envaït, angri de la Santa Seu.—Hevae.
L'Estatut de T à n g e r
dignataris obtenien llur noblia per
Nomenat el minlstert, acceptats «Is
entant d'aquesta manera la simpatia
Londres, 4.—Ahir al matí celebrareflexió, talment com l'obtenia tot- llocs, petita dlflooltat conslMoiren les
recíproca que existia entre totes dues ren una alltra reunió els .pèrit» espahom qui col·laborava en ris plans resistències llunyadanes de la capiBreitscheid a Londres
nacione, fruit natural de l'ànima d'e- nyols britànics 1 francesos que enteda restauració nacional, sortits de tal, aviat sofocades quan 0 0 es cas4.—Comunica -Le Matin» que queefcs pObtes que no tingueren mai nen en la qüestió de Tànger.—Hala testa privUeglada Aquest cimo- tttui'ren — molts cops ocorregué — baPeris,
arrttiat a londres éi senyor i necessitat d'ésser influenciats pels po- vas.
bliment q™ afalagava la massa en auxUtars de la novella situació. BtraKscihetd,
conferenciant .amh els 1ders jjübMcs.
agrària, estemordla eüs altres par- La circulació de trens naclooeis i elements dlrectore
ILomSres, 41,—E*^ pèrits britàni' --,
dïfl partit treballis- I
tits, des dei comunista oficialment internacionals no quedà nl un quart ta—Havas.
El senyor Poincaré recordà el sen- francesos i eapanyote prossegulinn
perseguit i percoçat, flns al nartonal Interrompuda.
timent d'tadignoció que experimenta- avui l'estadi de la qüestió de Tàn1 liberal menyspreat per son descrèren en agost de 1914. quan svissaben- ger.—Raves,
Una
característica
d'aquesta
revoL
'
a
c
t
i
t
u
d
d
e
F
r
a
n
ç
a
dit.
lució fou que el Govern nou accepParis, 4.—Segons «Le Petit Pari- • ^ r u ^ ^ p o ^ c i a ^ S j D e s o r d r e s a W T i i t e H a v e n
tava quasi íntegrament «1 programa
. L^obtencló de l'aclaparant majoria del derrotet. Segons efl manifest, era sien», sembla que el Govern iran- l'única aspiració de la qual era re-'T, W*'11* Haiven. 4.-Entre la policia
i1 minaires vaguistes os produí una
en els iHUms comicis, donà al dicta»- qüestió de procediments: a Flnlerior cès, malgrat creure que de moment ; dulr-la al ervilisroe.
Després logià en termes entusiastes i coWIsló. resuRant nombrosos ferits.—
dor la seguretat absolua que mena règim democràtic modern de pau. és preferible procedir oralment, na
a la deixadesa Ningú sinó ell havia amb restabliment de llibertats cívi- fet preparar des d'ara la seva resEls grecs repatriats
salvat BuSgària. ningú sinó ell ha- ques i establiment d'un règim econò- posta per escrit al qüestionari brità- ricà recordant que es mostrà resolt. 1
Atenes, 4.—Cl Govern grec ha devia d'engrandir-la. Formulismes bu- mic, financior i fiscal enterament lli- nic.
en el cas que s'arribés a la Invasió de
rocràtlos, respectes polítics, reticèn- beral; a l'exlcríor, com hem dit, coo- •Le Matin» diu que el president la capital, a protegir Paris i les obres cretat l'expropiació dels dominis
dEslat municipals, a l'objecte d'alcies i concessions, eren mitjans in- Onuació dels principis del govern Poincaré ha redactat un memoràn- d'art pogudes al geni francès.
bergar-tii ells rsfcigiats fugitius da
acceptables; tot s'havia «Taireglar a agrari Primer que MA ia pau, l'ese- dum detallat en resposta al dit qüesLa sang vessada pels voluntaris Turquía-rHavas.
la llum dej sol. sense llargues tra- cució dels tractats. Pacosta/net po- tionari.—Havas.
americans, dígné el president del Conmiiacioas, amb sin^licitat dc mit- iiUc i econòmic amb els veïns i les
sell, no ho fou en debades per a la
Desgràcia a Reggio
jans suposant la bon© fe so les parts. grans potències.
causa de la qual ee feren defensors
L a s i t u a c i ó al S a r r e
Reggio d» Calabria, 4.—Ki autocaHa passat quasi una mesada; els
mió s * a estimbat í n un barranc d'aI començà la conspiració. Els que
Ginebra, 4.—Durant la dteoussió. IHurement.
Anaren a les avaciçades els explo- questes Imediacions. resultant 20 fecreien la pàtria obligada i es creien agraris han perdut '.'hàbit de la po- per la Societat de Nacions, de les
obliga is amb la pàtria, els que ha- díti ca, i les nacions estudien la si- proposicions britàniques relatives a la radora, que mostraren a llurs conotu- rits de igrsvetat.—Havas.
vien viscat paHticament com tots els tuacló de Bulgària. Aquesta culde, qOeetió del territori del Sarre, ei de- tarians el veritable sentit de ja guerpobles dej món, volgueren combatre de no donar molta feina, per ara. legat francèe senyor Hannotaux afir- ra. «Heslpant les boires en què pre- A l e m a n y a i e l S a n t P a r e
Berlín, 4.-—La premsa d'aquesta caia booa fe ruïnosa. 1 la claredat a precaucions l pressions coactives. mà els drett reconeguts de França tenien les ooüumuies alemanyes encomprometedora, i la rapidilst eugu- Està Ja, doncs, segons aquell perso- sobre les mines del Sarre I la seva rotllar l'esperit de la lílure Amènca, pital acull desfavorablement d teleradora deteSaOsàrtts. 1 reexiren nntge del començament, assegurat el explotació. Recordà després que la i ara, afegí el «enyor Poincaréi que grama tramès per la Santa Seu al
L'obscuritat vencé. E l curt espai de Govern nou.
vaga que estava sosterrtnt-se s'acabà la victòria arribà a costa de tants i Nunci monsenyor Pac el li.—Havas.
i . AL CASAS
quatre hores basta per a efaclnar d
gràcies a les mesures de previsió vm durs sacrificis. iu Humanitat seadoptades per la Comissió de Go- guirà exoeptica i dteconfladaT S'obliAnglaterra i la qüestió
darà la santedat de la causa que alesvefrn.
del R u h r
hores es (Jefensà, la violència inexE l senjwr Hannotaux féu constar cusable de l'agressió soferta ,per FranLonfares 4. — L'AgCncla Reuter diu
qoe l'ordenança publicada per la ça, la barbàrie de la invasió crimiLes
finances
franceses
Les víctimes de Duisburg
dita Comiasló amb data 3 del prop- nal, les desvastacione sistemàtiques, que el vinent ConedH setmanal, lord
Paris, 4.—En l'inxoime redactat pel passat març es limitava solament -a els «ssasinats d'inofensius habitants. Curzon imfonuare sobre tes ConferènBrusseUes. i —Han arribat a aquescies que ha celebrat amb els arrilwuxata capital les deqpulles de les vícti- senyor Eyinond sobre el pressupost de aplicar la Uel alemanya per a les
sequelg 1 incendi de lluns prople- dors de França i Bíilgica. per a tracmes de l'atemptat recentment comòs despeses reemtorsables sobre Alema- rireumstànctes greus del moment.
tar de la qüestió del Riter.
a drtaburg. A l'estació «oren saluda- nya, as fa constar que la Comissió Afegeix que Ja Comissió en féu un tatsf
(La situació és difícil per a les reS'oUldaran els torrents de sang que
des tper totes les autoritats, exèrcit i de " reparacions lliurà a França üs moderat, sense recórrer a coacfins el 31 de desembre de 1922 la cions de cap mena. Posa després de regaren el sòl de Bèlgica i França, el lacions íranco-anglescs.
una considerable gentada.—Havas.
quantitat de 1.7/9.745.000 marcs, peró manifest que la Comissió de Govern
(Les indicacions fetes pels ambaixales mares i dels orfens. la
Ouisburg, 4.—Han mort dos d.-ls qu* els <o,criaàs fets per l'Estat francès <lel Sarre, en aplicar aquesta orde- dolor de soferta
per les poblacions dors de França i Bèlgica, revelen que
resultaren lerits en d recent atemp- sa concepte de pagaments per In- nança aconseguí prevenir als obrers 1misèria
Obligades a emigrar a milers, després l'actitud d'arfbdós Governs -no ha tintat.
compliment dels lliuraments da car- contra «as procediments d'intlmlda- d'haver contribuït a salvar en llur gut cap mcnilflcacM. I que per tant
Com a càstig, ha estat imposada a bó i do despeses do l'cxèrclt d'ocu- t*i garantiUant els seus desigs de propi pals els innocents que van cau- persisteixen les diferències de criteri
la població una multa de trenta mü pació ascendeix a la suma de 1.845 treballar lliurement. «No es tracta re a les ganes dels eabirros d'Alema- que separen als dos Governs en el remüons de marcs.—Havas
"milions 198.000 marca, 1, per tant, —afegí el senyor Haimotanx—de pro- nya?
ferent a la qüestió del Rifinr.
França, no solament no ha rehut res hibir el dret a la vaga, sinó d'asse(La «Padl Msfll Gazette» opina que Ja
Bs
podrà
potser
mirar
amb
indulDiscurs de Mussolini
en concepte de «tparactons, sinó que gurar el respecte d» tots a la lliber- gència que Alemanya procurà tergi- queden poques esperances de trObar
Roma, 4.—Durant el Consell de mi- pel contrari, resulta tenir un saldo tat indWtdual.»
versar els fets i fer seva la victòria una base comú en què s'assenti l'acnistres c^eibrat ahir. el president al seu llavor de 63.461.000 mares.
Acabo, protestant de les calúmnies que els «alats assoliren, preparar la cld mancomunada respecte d'AHemaMuseohni s'ocupà de tes qüestions
La terentaacló 40 les obres en les que s'ha tractat de presentar a la i seva revenja i arruïnar els pobles els nya.
exteriors.
i jdmt la Imarineni sig1 territoris dels quals devastaren?
Els ministres anglesos prengueren
natura d.. .ractat de pau greco-ture regions devastades exigeix en primer Comissió de Govern, .protestant d'una
Assistirà el món amb freda sereni- aquest mati Importants acords, però
a Lauaana. Després referí les huma- de gener de 1863 una despesa de certa tirànica opressió que no existeix. «Reconeix «1 mateix temps l'equi- tat a semblant espectacle dlnlqullat cl primer ministre 1 el ministre de Nenitàries encara que infructuoses 44.000 milions.
gocis Estragers, eneara estan estuLes despeses previstes ad pressu- tat 1 moderació de lord Ceoil, i afe- i escàndol?
temptatives dei Sant Para encaminaSi en l'època actual no són neces- diant la •situació par a veure d'arrides a solucionar la qüestió del Rahr. post especial per a l'any 1928 s'han geix que te vius desigs que s'acai l'afirmació de Se Santedat de la evejQst en 13.600 müana. deOs quals bi aquesta pòtemlca, deixant al Con- saris soldats voluntaris en els exèr- bar a on acord. — Havas.
inutilitat per Alemanya de continuar se'n demanaren a l'emprtettt 10.000. Mfi 6s la Societat de Nacions la cura cits de la República frenoesa, si l'esCongrés eucarístic
en la seva actitud de resistència
Entre aquestes despeses figuren 'les d'examinar els recelnts esdeveniments | quadrete Lafayette ja no ha de caçar
passiva.
de 'exèrcit d'ocupació per on total que s'han produït al Sarre. 1 pre- I en el nostre cel els itaubes» i
París, 4. — Telegrames rebuts de
S4&500.000. las pensions per liqui- gant-los que adoptin els procediments I «Gotiuus» necessitem sempre volun- Londres i Quebec diuen que s'ha inMussolini acabà fent vot» perquè de
dar
ami) 681 iniBons i tes pensions que convinguin en llur qualitat de taris de la paraula i de la ploma, augurat a ambdós pafssos el Conaviat s'amvés a un acord aoírre Ja liquidades
membres de la Comissió de Govern. aixi com propagandistes de l'acció grés euearlstic. trobant-se represenamb 3.000 milions.
aquesta última qüestió, essent apro•pcifica en tots els països, on els tats efl s grecs melWstes i els ritus
A
últims
de
l'any
1023
haurà
desUvades les seves manifestacions pel
agents a sou d'Alemanya desnatura- orieuteis de Polònia i Txecocslovàratt
ja,
per
tant,
França
a
i
a
reparaGabinet en ple.—Havas.
Vaga a Londres
litzen onda dia «1 nostre pensament. qu ta.—Havas.
ció dels danys soferts per la guerra,
Londres, 4.—A conseqüència d'hasnfcstítatet en la serra acció a AleESs al·ludits voluntaris, tenen els
Bèlgica
El procés Judet
manya, malgrat tis compromisos ver estat «jismlnults els jornals, trac- mateixos drets que els voluntaris de
ten
de
declorapee
en
vaga
els
treoontrete iper aquesta, la suma de
la guerra a la gratitud d© Ftança. —
d'acord a m b F r a n ç a
Parfe,
4. — Vista de la causa seballadors dea mon, en nombre d'uns Havas.
BrusseUes. 4. — L'ambaixador de 97.700 milions Ja gastats més 13.515 sis mil.—Havas.
guida contra el senyor Judet.
Bèlgica a Londres ha comunicat al previstos per s 1923. 0 sia un total
Avui ha estat dedicada la senló a
Londres, 4.—Es cauctilen en 14.000
míntetre de Negocis Estrangers lord de 111.215 milions.—Havas.
L a resposta de F r a n ç a
oir Slnforme del fiscal general.
els treballadors del moll que stwn
Curzom qoe la resposta belga al meAquest, en les seves conduslons.
declarat en vaga.—Havas.
a Anglaterra
moràndum britànic, pel que es reReforma
demana que s'apliqui al processat la
fereix a les dues primeres qüestions.
Psrfe, 4. — L·'expoetolO feta per pena de detenció peipèfcua,—Havas.
Codi Penal alemany
0 eia relatiu a la resistència del d e l
L a cotització del marc
l'arohaíxador de França a Londres,
Boïir. concorda totalment amb la
Beriín. 4.—D Reichstag ha adoptat
Berlín. A—ün decret publicat pel marquès de Saint Aulaire, al ministre O b r e r i s t e s c o n t r a f e i x i s t e s
de França-—Harraa.
la moció que l i iprawnlè un detarml- president del Reich, «enyor Bben. da Negocis Estrangers britànic, lord
Amsterdam. 4. — L a Federació inaat centre, en la quaLse l'Invitava a prohibeix les openaons a terminis Curzon, versà printípatenent sobre ternacional de Transports, ba acoraccelerar
Ja
reforma
dei
Codi
pcnaL
qüestions
(Tord
re
general,
E l tifus a C o n s t a n t i n o b l e
«obra formós ce pagament o crèdits
dat expuïsar del seu si e.Ja Federaen moneda estrangera, solwe.metalto
CoDstanttnotfle. 4,—S'han presentat —Hawaa.
No constituí pròpiament, una res- ció italiana de matriculats del mar.
prectosos i «teeíes alemanys 1 estran- pasta al qüestionari, nl en 1 esmen- fundant-se per això en el ta. d'iia.er
dos casos de tiftjs exas«emàfic. haveat mort una de les persones afia- C o n s p i r a c i o n s a B u d a p e s t «ots oortra- el ^u^iiiiiil en mans tada entrartsta fou rentes cap docu- ercral aquesta iMtlma Fed^racró sa
tractes amb les asrapaciooei íasetocades. Ottiltm qoo&e ataeala de veBadaspest, 4.—fS fiscal general ha o « M B . wiHtfii^ ea merca^-Ha- ment.
•"Shi. n'tan mart -dos.—BBW.
que el procediment afsaH tes. — Havas.
•seosat V pacwjom reoentmeot óeQa-
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Les inconseqüénries

E a Ï Ï e a

dcMCaíafaixja

de -LaVanguardia-

En un article de fons signat per
«Gaziel» diu «La Vangoardla*:
«Ora-r^Si a esa falta de atpettto, a
esa tncomprcns'.ón. a esa modorra esDijous, 5 de juliol de /9S3
teparla de la política madrtleóa. que
Gómez de Baqucro denuncia certeramente como un mai peor que ia flebre. bay en Espaia mucíhas cosas
(faràs p «íemcniale| que ipoco la
poco se van con^rtiendo en oscuras
y trtgicas. Los catalanes, por ejemplo podemos ver cúmo diariamente
va 'aumentando. de una manera casi
A forma en la qual concedí d Senat el suplica t o r i per a pro- autométíoa y sín quererlo nosotros.
cessar el general Berenguer, la carta d d general A g U ' .era nuestro forzado alejamiento de la
al senyor Sànchez de Toca, d s episodis pintorescos de .''afer de política central. Aquí liay una riqueza. una capacidad de trabajo. una
les responsabilitats, l'actitud d d govern davant la s i t u a c i ó de Bar- eq>lritua]ídad: «algo vivo» fcomo decelona i d problema c a t a l à , d que passa al Marroc i d que passa cía Alaragsll). algo que palpíta, que
pugna por desarroUanse y crecer, ala la P e n í n s u l a , no s ó n s i n ó manifestacions diverses d'una mateixa go que aspira al parto, al alumbramalaltia o r g à n i c a , agreujaments esporàdics d ' u n Estat en des- raíento y al natural derecbo a la
exictencia. Esto es innegable y solbre
composició.
'todo irrédiíelfíble, porque' Jleva éí
Cal confessar que d govern de concentració lliberal é s , dintre cíego empuie de las fuerzas hiOldgíMas como cada vez que, sea por
d'aquest Estat en descomposició, un govern veritablement represen- cas
lo que sea. se dinge normalmente
ta l i u, un govern de decadència.
hacia Madrid, «n demanda de auxiOom retreia al Senat d nostre il·lustre amic E n L l u í s D u r a n lio y con urgébcla se encuentra siempre, im'anablemente. ante el tremeni Ventosa, h i ha ara a Madrid u n govern qne es d i u lliberal, de- do bostezo de la tncomprensión y la
mocràtic i reformista, que ha "trigat sis mesos a reunir les Corts apatia oficiales; no pudiendo renunciar a eu in^lnto (que es irrenunciai que no ha presentat encara cap ponència «1 Parlament per a re- ble, como todo fenómeno vital), acasoldre cap dels molts i greus problemes plantejats a les terres ba por desvtarse y buscar salida fuera de las normas. Esto ocurre en
d'Espanya.
•política, en cultura, en inquietud soH e m de reconèixer que, amb u n govern a i x í , é s molt difícil cial, en lodo. Hacc alguns aflos nada
d diàleg. N o é s fàcil entendre's amb q u i no té n i u n pensament mas. muy poc os. los partides políticos madnleflos lenían una represenni una vohmtat. A i s darrers debats sobre la q ü e s t i ó catalana al tación "n r.atalufta. Luego. jo perSenat i al C o n g r é s hem pogut constatar com els parlamentaris na- dieron, però continuaron consen-aüdo cienàs adhesmnes paslvas. Descionalistes i d s titulars d d g o \ « r n no s'entenien.
Semblava que pués acabaren por enajenarse basta
parlaven u n llenguatge diferent. Mlolt oportunament assenyalà 'Ics últimòs reetos de simpatia Hoy,
como nf) sea atoiinos intereses eílmeE n senyor
L h u s DOhapapneta,
a r a n i Ventosa,
a r b i t r àuna
r i e s roS
del
que, recollint
fins i totunes
quanafirmacions
semblava sorgir
y cimmstanciaies. puramente es-

Butlletí
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internacional
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Diuen les informacions de Paris qne al Quai <P9m
say ha produït sorpresa l'actitud d'impaciència'
atribuïda al Foreign Office per una part considerable i representativa de' la premsa londinenca. Si aquestes informacions responen a la realitat de la situació, i l'esmentada sorpresa és una
sorpresa genuïna i no una habilitat diplomàtica, caldrà coníessar que
l'única cosa sorprenent en tota aquesta crisi és la sorpresa del Quai
d'Or say.
Si el govern dc Paria, a hores (Tara, desconeix així l'estat d'opinió existent a Anglaterra, i del qual, naturalment, no pot prescindir el
govern»de Londres, la situació és molt greu, car no serà gens fàcil arri»
bar a un acord amb la urgència inajomable que demana la gravetat extraordinària de la crisi europea.
*
*
El govern de Poincaré, en iniciar l'ocupació militar del Ruhr. havia de preveure totes les eventualitats futures. Era evident, des del
primer moment, des dels moviments inicials, qne Anglaterra no hipotecava la seva llibertat d'acció futura.
Anglaterra creia que l'aventura del Ruhr constituiria un perill per
a la pau d'Europa, sense cap eficàcia per a l'arranjament definitiu da
l'afer de les reparacions. L'experiència dels darrers sis mesos no hafet sinó confirmar Anglaterra en el sen judici Les quantitats de combustible qne reben ara França i Bèlgica són mok inferiors a les qutf
rebien pel desembre, immediatament abans de la invasió del Ruhjb
Les despeses de l'ocupació han agreujat la situació financiera de Frai>
ça. Els moviments comunistes i les conspiracions imperialistes demostren els perills qne volten la república alemanya. Els incidents sagnants que s'han succeït al Ruhr no contribueixen, evidentment, a la
pacificació moral d'Europa. La catàstrofe financiera d'Alemanya és un
avís per a tots
Es, doncs, natural, que Anglaterra cregui qne els esdeveniments
han confirmat la seva opinió contrària a l'aventura del Ruhr El govern de M . ' Poincaré no comparteix aquesta opinió. Però el gabinet de
Paris oblida el fet central que la guerra no fou guanyada per França, ni per Anglaterra, n i per I t à l i a : fou guanyada per l'entitat qne
s'anomenava les Potències aliades i associades, que són les que signares el Tractat de Versalles amb Alemanya.
coinodència en c l lèxic, la intel·ligència no era possible, car ells i poràdicos. no les queda nada Estos
Aquella victòria i aquell Tractat no concediren a cap dels països
basta la 'gente m é s tomplada,
donen a les paraules u n sentit diferent del que tenen per a nos- dias.
màs ^sensata», màs buenamente dte- aliats i associats el dret a una acció isolada en la guerra ni en la
altres.
puesta de Catahma; basta los mis- pau. França inicià pel gener una acció isolada, amb el consentiment
I aquest típic govern de decadència, que n i t é un sentit de la mos castellanes e incluso los mis- I tàcit d'Anglaterra. Anglaterra pot recordar, a qualsevol b o » , qne en
mos gubemamentales que residen !
realitat, ni u n concepte rodimentari de les funcions d'Estat, aquest «qui, han acapado por desesperar y l'afer de les reparacions té un interès directe, un interès igual al de
França, i oposar-se a una acció isolada que cregui contraproduent. Alegovern reformista que no reforma res, aquest govern absurd que agriarse»
manya deu les reparacions a tots els aliats i sembla evident que els.
sembla avui a Europa una cosa a n a c r ò n i c a , una s u p e r v i v è n c i a es«La historia ^e las abcesivas rup- aliats han de convenir en una acció col·lectiva.
tepària o una paradoxa de la h i s t ò r i a , presideix la r u ï n a d'Es- tures «ulridas por el liren espafloL
panya amb una rnconsciència verament esfereïdora. L a C o m i s s i ó un dia famoso. a lo laigo de la vfa
JOAQUIM P E L L I C E N A I C A M A C H O
del Campo. ofroce un írivartable proAranzdaria del Foment s'ha reunit esverada davant la gravetat ••ceso.
A lo major, ia méquina se arase x t r a o r d i n à r i a de la s i t u a c i ó . I fins d s homes m é s allunyats de la ca. Algú no de los vagones no se con- iiiiiiiiiimiiiirtiiiiiiiiniimiiiMiiiiiiiimiiiiiiiNM
política catalanista, els que havien estat corresponsals i còmplices i r T m a f011 Jf616 |Par? indeflmdo. en
que quan ho va dir ningú se'n va
j ,
... ,
. ., ^ „
tV_ ,
, • , Ipleno desterto. y entomes los pasa- L a
assabentar... I es miren els uns als
n o t a c ò m i c a altres,
amb una rialleta molt expresdels partits oe M a d n d en llurs campanyes contra els ideals i els | jeros de ese vagón protestanie lo
siva
interessos de la nostra terra, han hagut de reconèixer ara que, per convierten poco a poco. por puro
Tots els corresponsals de (Madrid
odi a Catalunya, els governs c e n t r i s t e s han l l i u r a t indefensa la j Sre T o t ^ S ^ n 1 * UreTe£ han fet notar que. mentre parlava al
producció d d país a la competència estrangera.
i íNadar Vuelta a tirar. iNada lampo- Senat el senyor Sala. la Cambra estava absolutament distreta, que els
P è r odi a Catalunya, per odi a la i n d ú s t r i a catalana, per o d i 1 <*'• •im\-Srilaii los avisado^-. rCui- senadors enraonaven en veu alta 1 E l Sr. Ventosa i Calvell
,
.
« ..
,
.,
.
J
. ^1 ,
dado. que eso se va a rompen.. iQue formant grups, que no ee sentia res
a la riquesa col·lectiva dels catalans, d s governs de M a d n í han , so rompé!.... Y antes de que venga del que l'orador deia. fins al punt
Podem desmentir, de la manera
que aquest va reclamar del presi- més tennineni, les informacions apaobert les fronteres del p a í s a la producció estrangera, han provo- 61 remedio. ladiós. ya se ha roto!»
dent que se l i prestés atenció, sense regudes en alguns diaris sobre supoaconsegmr-bo
cat una g r a v í s s i m a crisi industrial, no solament sense cap benesades actuuds del nostre íUuare amic
1 ia mateixa «Vanguardla' que puels corresponsals han íet no- En Joan Ventosa i C&Ivedl. Aquest
fici per a l ' a g r i c u k u r a , s i n ó comprometent alhora d s interessos • Mica
aquest article recull amo rasi vo- tarTots
això.. menys el corresponsal de continua, amb e\ mateix entusiasme
han agreujat
cnsi del consumidor,
d aquell
consumidor
hipotè- , lament el discurs del senyor Sala al
agrícoles,
han ladesvaloritzat
enormement
la moneda
espanyola
«La Vanguardïa». Aquest no sols ha I de sempre, en el lloc preeminent que
Senat,
donant-li
una
importància
extíc que ells diuen afavorir, car d cost de la vida segueix essent d
| la Lliga Regionalista l i ha assenyacessiva i contribuint així que el pogut trametre íntegre el discurs del
m é s alt d ' E u r o p a . Per odi a Catalunya han perjudScat igual- problema català no tingui ia'solució senyor Sala. sinó que h i ha afegit, lat, i no regatejarà ej seu patriòtic
al final de cada un dels seus nom- esforç en tots els moments que eia
ment la producció (tota la producció, d mateix la i n d u s t r i a l que que caldria
brosos paràgrafs, l'acotació: «Muy necessari.
l'agrícola) i d consum. S i a les terres d'Espanya, de l ' E b r e e n l l à ,
bienl Muy Meni.
hi h a g u é s una forma qualsevol d'opinió pública, heu's aquí u n
A què és degut aixòí Anem a revelar el secret, que i a molt temps
cas g r a v í s s i m de
responsabilitat.
coneixem.
•La unidad nacional·
L e s
Idees
Mentrestant, cal que Catalunya segueixi atenta aquest proEl motiu d'això és que el corresponcés de descomposició, preparada a totes les eventualitats. Es eviEl ministre senyor Chapapnela. sal de «La Vanguardïa»... és el ma- i
les
I m a t g e s
dent que, siguin les que s i g u i n les etapes d'aquest procés de des- contendlnt al Semat amb el nostre teix senyor Sala
A
Madrid
són
)a
molts
els
que
bo
«omposició, Catalunya no pot esguardaries amb indiferència. A übistre amic el senyor Duran i Ven- han descobert. I cada vegada que
tosa, ha afirmat que el Govern està j
EL COR ESBOCO/AT
cada una t i n d r e m un deure a complir i un objectiu a rea- disposat a solucionar el problema ciir parla el senyor Sala el segueixen 1
talà, mentre això no faci perillar «la l'observen 1 s'hi fan un tip de riure
litzar.
. üruj kreera reflexió adfufUable
Així que el dit senyor ha acabat a >es nostret dues refUxions aixU^
unidad nacional·. a la rpial una vede parlar se'n va a un dels escriptogada més ha declarat •intangible».
MODummmiíimuimuiuiniuiiiiDnuDuimiaMH^
nors (1).
I un es pregunta: Encara estem ris de la Cambra 1 escriu tot el discurs. Va omplint-lo d'aquelles exclaEns ocupàvrm dels sense-cor,
, menatge que "desitjant assistí r-hl po- aixií
macions de «Ah, sefiores, ah!», a les cors sencers, deis cors trossefats.
En Mafié 1 Flaquer, Pany 1887, es- quals
; dran drigir rdhesid a l'Ateíieu Bovés tan aficionat, i al final de
purdanès, oarrer del PI. 11, i a l'es- crivia:
Hi ha també els nors esnicoiate.
cada paràgraf hí posa allò de «Muy
•
Han
llegado
ya
las
cosas
a
un
puwtatge soscial Aribau, 21. fins el dia
bienl Muy bienl» La major part da
Sintetitzem i abreujem:
to
qoe
cada
vez
que
un
catalàn
se
n del corrent.
les voltes h i afegeix: «La Càmara enEls rars esboclnats són els cOTj
A tols els inscrits se'ls avisarà opor- I queja de que le duelen las muelas, tera felicita efusivamente al orador*.
COriSTITUCIO DE LA UNIO SÒCIA
;
Iç
acusan
de
perturbador
del
orden
,
timaraent
per
a
fer-los
remesa
dal
trossejats.
inaprofUables. Són els cors
LISTA DE CATALUNYA
| pübtico, y epenas estomuda un caLlavors — amb «1 Jaqué descottïat
descompostos,
sense votunlat. Els cau
La Comissió organitzadora de la :
I talàn ys ven ameoazada la unid ad 1 eixugant-se la suor — pren un cotUnió Socialísia de Catalunya, en U I
SUBSTITUCIÓ
nacional. iDichosa unldadl iCuando xe, se n va cap a la Central de Telè- esdevinguts pati.
reunió que celebrà dimarts a la nit ' Durant l'absència, per estiuelg.*dei . la declarardn esos sefloree deflmtiva^ fons i transmet a « l a Vanguardïa»
Una pols preciosa, a voltes, i, fins i
al local social, carrer Alt de Sant senyor Bofill 1 Matas, s'encarregarà mente afirmada? Sín duda cuando to- un telefoneuna amb tot «1 discurs. La
Pere. 27, acordà celebrar diumenge de la presidèncis del Consell d'Acció dos los espafloles calzaremos los mls- broma 11 costa vint-i-cinc o trenta du- tol. en alffftn cas, sagrada, humanaLque vc. dia 6, a les quatre de la tar- Catalana el senyor LI. ííicolau d'Oi- mos punt os y nos proveeremos de ros cada vegada.
ment.
de. l'assemblea pública de consti- wer.
ípatos mgleses en alguna Uenda de la
Els que l'ban seguit i el veuen desSi cor, per exemple, — ben «níítució d'aquesta entitat.
calle de Caaretas; o quizà cu and o
els bitllets 1 elxugantse la j exemplar, tanmateix — del .Pére GoELS ARAGONESOS OE BARCELONA todos los espafloles hayamos llegado canviar
suor, riuen, riuen sense parar... Al
HCMESATOS A EN PLA I CARRERES
Convocats per la Joventut Arago- al estado de ilotisroo, sin voz ni voto.
de dos dies, quan a la Cambra '. riol,. ' d pare innennrrablament sacriLa cooàssló encarregada de portar nès! sia, ban dc reunir-se aquesta nit como los esclaves de Espaita. a Sri cap
slha
rebot l'exemplar de «La Van- ficat, de la noveea de Balzac, i el COT,
a terme l'nomenatge que l'Esquerra al seu estatge social (Fernando, 30. de que, los que en Madrid se di- guardïa»
que porta aquell discurs, se sobretot, de nambrosoe personatge»
Catalana dedica al seu consocl Ea principal, per a parlar deüs Estatuts vierten en la política, puedan, libres la van passant
de mà en mà. i tor- de les novelles ntsses,
Narcís Plà ; Carrcns amb motiu del de ia Mancomunitat Aragonesa el de todo cuidado, frecuentar los in li- nen a riure, a riure
sense parar...
seu tiomf en les darreres eleccions Centre Aragonès, Joventut Republi- nitos fagoras. de esa corte y solazarítl ret*'' LA VEV DZ C A T A L V N Y A t
I
llavors
«is
seividors
s'assabenten,
de diputats a Corts prega a iots íls | cana Aragoiatea. FiUs tTAragó^l €i j se en los «agapes. do Fornos y Larper un diari arribat de Barcelona del i a U s : .s i .-, - • >w>y.
adhanse. i simpatitzants al dit ho- j Centre Obrer Aragonès
1 dhy.9
que el senyor Sala va dir al Senat l
tQS» UABIA JUNOT
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Dietari històric

T r a s p u a m e n t
[edicina especifica contra raplanament
U R A N T aquests jorns en els quals els nostres urbicides
campen com el peix a Taigua, per sòlid que sigui el vosespcrit, hi ha un moment que defalleix.
Si teniu una certa predisposició a la nerrrastèma, us dominauna Ilòbreguesa irreductible. Només fareu que malpensar i
Isomiar i malfiar-vos. L a idea que, ,en morir, deixareu el
ón revolt, en un estat caòtic, que el fill pot ésser un roig de
sang i la filla declarada pel Soviet d'utilitat pública, que
treballat pel dimoni i els vostres estalvis seran gastats en
5 de taverna i el xalet edificat per als vostres néts convertit
escola de pàrvuls, on una litografia de Lenín ocuparà la plaça
] Sant Crist, us obsessiona.
Esteu inquiet pel que passa i pe! que pot passar. Tot es transen averanys tètrics, en sospites, en pressentiments i en ameces catastròfiques. Ni gana, ni repòs, ni confiança en els ho, ni tranqudllitat en la llar. Esteu desventrellat i neguitós,
tremolor de cor i unes sobtades alarmes us amarguen Texiscia.
Evidentment, pot set; no hi hagi raó per un tal trastorn, i ,
ü un poc de seny, no sols reaccionaríeu, sinó, fins i tot» en les
teixes circumstàncies excepcionals, trobaríeu grans motius de
accions rares, mai fruïdes. E l s petits esdeveniments quoians vnlgaríssims, les insípides peripècies de la vida cintadaara, mdrant-les amb calma, són sorts inapreciables, singulars
ifets del destí. No obstant, cal posar de part vostra un xic
arç.

Jo em lliuro de les meves depressions anorreadores anant'n a casa d barber. E l s cabells llargs, la barba i els queipeluts d'un pèl que gnseja, us fan descuidar de mudar-vos
de la camisa i d'enllustrar-vos el calçat, i , llavors, el mireflecteix una imatge trista, de misàntrop, que us acaba d'aplae^borrant tota possibilitat d'optimisme.
E l meu barber, com tots, no té res de tràgic. Eixiu de les
mans fresqoet,'perfumat, rejovenit i amb una anècdota més
contar en una tertúlia d'homes sols. Ja esteu en camí de
passar per alt cap cosa favorable de Ics que en les situacions
s no us escalfen ni us refreden. E n retornar a casa, una
de la vostra intimitat, l'alegria de veure-la sana, de re-la sense haver sofert cap dany ni cap ensurt pels carrers
ciutat, no té límits. L'abraceu, la contempleu, l'afalagntu
si acabis de desembarcar d'un trasatlàntic escapat d'un cicló.
E n cobrar un compte o la mesada o qualsevol altra cosa que
valgui, en dipositar els diners, amorosament, a mans de la
esposa, us sentin herois, pensant que heu aconseguit una
òria sobre els atracadors ; i com que, un moment abans, ja no
èieu paga d'aquests diners, com que ja gairebé els donàveu per
luts, ara experimenteu la iüusió d'haver-los cobrat dues ve-
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ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS
CATALANS AL SALO NOU DEL
CONSISTORI, EN PRO DE L AUTONQMIA
La conüUueió Ae its Juntes de Defensq miUtars ta portar a la política
espanyola u i a-faraj de renavació, que
«j conernava en el desig de convocar
unes Corts CoyistUrünts.
En aqusst dia. cs convocaren els
parlamentaris catalans de tots cl< partits, a la Sala. Consisttrrfal, sota la
presidència dels senyors AbadM. Giner de los Ríos l marquis de Maria
nao. Es llegiren (Pies proposicions:
una, pel que dirítm majorúi. dc l'Assembiea. I VaUna. pels datlstes í romarumistes. Pou aprovada, per 46 vots.
la primera, redadada en a/pústs termes :
-rEis represeiUanis en Corts de Cdtaleinya. davant la rpavetat i transcendència dels moments actuals, sense
nutneament de les seiAs narucuiars
conviccions polítiques.. que in-teffralment mantenen, coincvletx en afirmar:
A Que és voluntat gAnerai de Catabavja l'obtenció d'uh rigim d'&wplia autononiie
B. Que is de gran comk.TiiP.ncia
per a Espanya transformar Vorganitde l'Estàí. basatU-ia en un règim d'utoomies. ijUe adaptant la seva eHrucaara a la realitat de la uída
espanyola, augmenti Our coiiesio orgànica i IIOOÍU. el. Ilwre desenrotllament de les seves mçrgíés coUlectíves.
I en adoptar els s'cgüeHts acords -.
Primer
Demanar ai Govern la immtttita reunió de Us Corts perquè les
mateixes, en funeions de Constituents,
deliberin i resolguin sobre forganllzació
VEstat i Vautonomia, dels municipis, i donin solució immediata al
problema mitílar í als que les n r
ciemstOnrlcs actuals plantegen amb
presa in/ijornoble per a la vida econòmica d'Espanya.
Segon. Com»rArvar lanteríor acord
al Govern, i en caf, de no obtenir la
immediata convocatòria de les Ceres,
convidar a tot* eli senadors i Hputats espanyols perquè, aoneesrrin a una
Assemblea extraonlirutrUí, en la qual
es deliberi soínv els extrrm^ consignats en VanUrior aòord, í qual prime
ra reunió tindrà efecte a dquesta ciutai el dia 19 del corrent.
Cambó. Lerrour. Boig i Bergadà.
Llosas. Badés, Zulueta. Nougnés i
Sedó..
Com en Lerroux preguntés tu VAssemblea estaria disposada a soslenir
per sobre de S»í les eanctusions votades, en el cas que el Govern es negués a donar satisfacció a les sercs
peticions, el senyor AbadaL va contestar que si, resposta secundada i
aplaudida per tots els aàs'·.mblcistes,
a nue s'iiai·ien retirat eU dotze daiistes i romanorústes.
Aixi els tres presidents es podexen
dirwjír a l oap del Govern. l'Eduard
Dato, per a demanar-tí v'. campliment
dels acords. Com no s'aconseguís, va
quedar aàtomdtieamcnt convoeeda
l'Assemblea de tou els parlomcn^trís
espanyols per al dia 19
La primera adhesió rebuda fou la
del Consell prrmonent de la Mansomunulat. a la qu/ti, seguiren les Diputacions i Afuntamcnts de Catalunya
Foren aqu·elte dies d'insenfa emoció
política. Per una part. k i havia, el desiq de llibertat d'nin poble , per alira.
un Gm:em. anit tots W- preiudfr.i.s_
En aquestes ocasions es relebrp VAssemMea dc parbmentarts

N matí de març jo anava en tren per la Rrviera. E r a moh
de matí. Clarejava difícilment. E l cel era cobert. L a
flonda dels fruiterars semblava de paper. Hauríeu dit que la
mar era oliosa. L a broma s'estava, tota encantada, damunt les
. muntanyoles. Per les petites ciutats, hom veia passar cares opaques, espatlles deprimides. Pobra gent ! E r a tm d'aquells matins que, abans de rentar-vos, us atureu una estona, amb un aire
pensívol, a mirar la ribella. I no és que penseu en res. Però us
manca una empenta. A tota la terra li mancava una empenta.
L'emmascara de fum que feia un vapor a l'horitzó, durava, durava. L a columneta de fum dels petits masos, perduts entre les
oliveres, no es desfeia gens. De tard en tard piulava algun ocell ;
piulava una mica i després s'aturava en un branquilló, poc convençut. Alguna dona, feta un garbuix, mirava a la finestra. L a
miràveu, i no us corresponia ni prenia un fals aire dissimulat"-:|
badallava.
Ni una esperança que s'atenués la grisor feixuga del cel. E l
món, aíediat o caduc, li enviava misteriosos afluents. Envers ella
anaven el fum escanyolit dels ma sets i l'enorme encenall del fum
dels vapors. Les bromes li feien de fonaments massissos damunt
la roca. Grisos devien ésser, encara que. subtilment, el baf estantís de les coses i l'alè dels homes que s'havien llevat d'esma,
com la mar era d'un gris apegalós, i , en terra, els caminets cendrejaven.
Vaig deixar d corredor del vagó. VoKa seure. Estava tot
sol en el meu compartiment. Vaig resoldre d'abandonar-me, una
mica estòlid, com si em trobés en un llit de sanatori. E l s meus
ulls s'aclucaven. Jo pensava : — Hom teu que totes les coses
han enviat llurs encisos a adobar o a repintar. — I se m'acudien
memòries de dics semblants o de situacions morals sí-mblants.
Dies que certs versos immortals ens semblaven buits. Dies del
nostre prometatge que dèiem': — Com Mare de Déu ens hem arribat a prometre ? — Dies que seguíem d mecanisme, de la nostra
vida amb aquella tristesa desemparada i tàcita que us produeix de
vegades el menú invariable d'una casa de dispeses.
Alguna cosa, però, va ungir-me les parpelles amb una mena
de renovellament. Vaig obrir els jdls : la llum insinuava una
carícia groga. Vaig saltar de nou al corredor.
Quina trasmudança-'. A l'Orient, a 'una certa altura, V'escalonament de núvols obtusos, immobilmenf arrufats, s'havia convertit en una mena de cova màgica. E l seu brancal, el seu llindar, ei seu sostre, eren de glaços lluents i degotants. Però les
gotes no eren sinó de llum. Aquells glaços anaven prenent, cada
vegada amb més intensitat, el color de la flor de la ginesta. I quan
més es dauraven, més regaladissos eren. Hom comprenia que dins
aquella cova de glaç s'hi calava foc. E r a la fantasmagoria brillant d'algun Ariel ben factor. I passat el primer enlluernament,
vaig mirar al meu volt. E r a daurat el fum dels masos, era daurat l'enorme encenall del vaixell, a l'horitzó; els caminets eren
plens de tiges i de pedres que lluïen, la broma de les muntanyoles s'acoloria, la mar era un pa d'or, les cares de la gent semblaven dolces, i secretament exaltades. L a terra, els aires, la mar
enviaven a la cova magnífica llurs afluents de llum. Sobtadament, les fulles es movien, els carrers de la ciutat eren alegres,
les oliveres somreien, els rams gairebé negres de la palmera tornaven a tenir un posat d'ales.

Èl mateix que si ensopegueu amb uns pistolers que fugen,
sols en pensar en els pistolers que empaiten, ja teniu moper a no blasmar de la vostra estrella.
Un pronòstic reservat en la narració d'un crim terrorista us
l'efecte d'una nova benaurada.
Mai com en els temps actuals l'home havia assolit un con:iment tan clar de què és més el que deixa d'agrair-se que e!
Després, la cortina dels núvols va tornar-se a Trkmre. E I ,
s'agraeix.
sol,
aquell
dia no havia volgut sinó traspuar magníficament. Però
Teníem una bena als ulls. No vèiem les infinites causes d'eaaquell
traspuar
havia estat fins i tot més excitant que no una pre[content que amagava el desordre anàrquic.
sència
declarada.
Sabíem que no era mort; no era més que retiPerò aqueix estat de gràcia no arriba per al ciutadà enlleït
rat
en
el
seu
laboratori,
a preparar els miracles nous de la prila desesperança covarda, massa decebut de la seva posició,
mavera. Acabava de perfilar els desigs i1 les esperances. Dava
ell considerava excepcional en la terra, envejable pel rústic i
l'últim toc als dolços llanguiments per a les noies i a les inspira[salvatge, plena de meravelles i encisos.
cions per als poetes. Acabava d'ensinistrar les orenetes i de cal11 bé ; rasureu-vos, empolaineu-vos, comenceu per trobar la voscular quants de milions de roses faria florir en un sol dia.
Ipersona superior al fat, externament impassible, -i us semHom (havia fet un paper ridícul. L'ensopiment ens el fa
que ho sou per dintre i us fugirà la paüra. Fiqueu-vos
fer sempre, un paper ridícul. Quan el sentim, ens sembla que
pessetes a la butxaca, per si resultava autèntic el pregó
ESPIGOLAIRE
anem d'acord amb la naturalesa, o l'ambient, o el fat històric.
lladres, recoliit per la veu pública. E s "una insignificant
Fet i fet, l'ensopiment només està en nosaltres. L'aparent opalaudó, l'única que garantdx, poc o molt, la vostra vida ea
citat de la vida no és sinó un truc per dar més valor a Ta sorpresa
[d'atracament; un remei complementari, un remei per fora,
si no cura, tampoc perjudica. I caldrà, demés, que us em- concurs walnosísshn del conerrit an- imminent. Però el truc ens enganya. I per això és clàssic que
| titjuarl 1 arqueòkg de rextrem-orlen. la felicitat ens trobi sempre fent cara de babaus.
bu de visions plaents.
talisme, M. Charles Vignirr. de Paris,
I Us aconsello que feu una estària mirant com els jardiners un dels homes més competents, i posseïdor del més ric estoc artístic dinJOSEP C A R N E R
üdpals jardinegen en els parterres de la plaça d'Urquinaona tre aquest gènere. El senyor Vignier
la Universitat. Rebreu una sensadó d'ègloga que entona- • ha acceptat reDc&rrw i ha pmmès àd- O^romninminmïmraiimmnHnniímmnnnua^
redactar un uttJíssim pròleg -il
ls vostres nervis i completarà l'obra del barber i de la plan- I' huc
liixós catàleg que la Junte MuniciPRUDENCI

BERTRANA
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.posició

d'Art

Extrem-oriental
una de les seves darreres sesla Junta Municïfkal d'Exposld'Art acordí per unnakiiitat la
d" una Exposició d'Art Ex-

trem-oriental, en substitució dc les
habituaJs Expostció d'Art Català a
l'estranser i d*art estranger anexa a
la de Primawoi». les quaX-s enguany
sïian hagut de supriralr j>er contingències ben estranyes a la vuhmtat
de la Junta MnníclpaL
Hs estat soUicitat, per a la perltcBa reeixida d aauesi* eroslciò. «d

pal d'Exposicions d'Art es proposa
editar.
Aquesta »iposlcló. que *ia d'ésser
importantisstma, tindrà uri caràcter
cíclic molt insiracUu; cempíndrà esi pecimens d'Art de la Xina i del Japó.
I de les edate més reculades íins als
| enlluerasnienis dels segles XVI a
XVIír, junt arah una secció pérsica
que expliqui les relacions t transicions.
Serà una exposició d'hivern, ona
exposició del mes de desembre i se
celebrarà, ad Pavelló Reial del Parc
de la Ciutadella.

Els catalans a Lourdes

EL BUTLLETÍ OFICIAL ECLESIASTIC.

En el darrer nüniero del Bu'.ll*.
ti Oficial Eclesiàstic d'aquest Bisbat,
FUNERALS
es publica una detallada i rcmiplaAvui, a dea deu del mati. es cele- ta ressenya de la darrera ptregrln»brarà solemne íuneral a !a parrò- ció de Catalunya a Lourdes.
quia de Sant Andreu ftn sufragi- d t l
jove Ramon Riera i Barlra, mon I PER A L'ALTAR DE MONTSERRAT
enterrat a Lourdes durant la darreDo la família J. A. s'ha rebut H I S
ra peregrinació de l'Hospitalit.u de Secretaria de Cambra i Govern det
Nostra Senyora de Lourdes.
Palau Epiacopai. un donatiu de St
Es d'esperar rassistència a l'es- pessetes per a l'altar de la PgSrona
mentat aíic. de tots els peregrina de' Catalunya que ba d'ahcG^r*» I
la pazxúqjUa de i s*\r/\ff.
1 que DUculD assistir-hi.
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demà al Senat, no obstant, s i » dit
EL PRÍNCEP D'ASTURIES
aquesta tarda qne el presidmt del
Algun periòdic del matí tracta avui •Consell
Suprem <te Guerra i Marina
B A R C E L O N A
de la salut del prinoop d'Astúries, el es proposava
en el seu discurs d»
qual es troha en estat delicat, però es demà fer present
seves excases al
parla d'una grvetat que por sort està Senat 1 oíerir-ü ellestesUmoBl
del seu
Explosió de petards
Uuny d'ésser uns realitat.
major respecte, negant que en cap
Ahir a la, nit. a <1<» quartB d'wsa.
El príncep hereu es troba, com diem, moment hagi tractat de meny».
vnren explotar tres petknte al pati
un xic delicat, i els metges imu acon- prear-lo, però mantenint al mateix
- de la casa número 2 del carrer de
satlat que passi l'estiu a muntanya temps, en tota la seva integritat, la
Vailhonrat, on habll^ Eo Francesc
per a res!aSlir-«e.
carta dirigide al senyor Sèmhez de
Mora Pavia, amo «fona agència de
En vista d'això, s'han acondlcionat, Toca.
carros.
segons les nostres noticies, habitaEls petards eren, com altres, que
LATENEU DE MADRID
cions en el Reial lloc de l'Escorial,
no varen explotar i que foren trobats
penïoè el príncep passi aïlli la caníS'ha dit aquesta tardo que grnn
al puedH pati. grossos oom el puny,
cula.
nombre te socis de l'Ateneu ban íte*
embolica^ «mb cartró i lligats amb
cldlt re-tetar una pron/·.·sd; r. dbiuaMANIFESTACIONS»
flWerre.
nant que el general Aguilera sigui
D'EN BURGOS MAZO
No varen causar desgràcies, p*rt
Els periodistes tingueren ocasió de nomenat president, honorari.
l'alarma v4 ésser grossa.
parlar
aquesta tarda arrufo l'ex·minl·ilre
LES PLANTILLES
Per «Uà a un quan d'una a una
aanyor Burgos Mazo, sobre to carta
altra quadra deJ carrer de Nàpols,
Avui
s'ha
reunit la comissió del
d'Aguilera.
núm. 1*6. propietat de Valentí Gasprassupost de Gràcia i Justícia deCreu el senyor Burgos, que el pre- signant els diputats que han de forpar ha cjjíotai un aUtre petard, sense
sident del Consdll Suprem ha soíen mar part, en unió dels senadors que
fer cap dany.
una equivocació.
Sembla qne aquest petard, com els
designà l'Alta Combra, de la comisSl jo hagués pogut aoonsefllar-lo a sió que estudiarà la reducció de la
del carrer de Vailhonrat. no on. sinó
temps
—
ha
aíeglt
—
segurament
no
per a fer soroll i causar alarma.
hauria escrit aquesta oarta, però és plantilla de lote els departaments mivergonyós el que ha esdevingut de«- nisterials.
Coaccions
prts.
ADHESIÓ AL GENERAL AGUILERA
Ahir a la nit aüguns amos de cot(Els impunistes han caigut sefere el
Aquesta nit s'ha cetobret on acte
xes i automòbils van rebre evts que
general Aguilera com un vol d'espar- de etmpaüa al president dea Consell
avui s'ahsüngueMta de fer sortir ets
vers. El que menys ete importa a «Us; Suprem de Guerra i Marina, general
veínales, perqnè així ho havia disés la invioteíbilítat parlamentària.
Aguilera.
posat fi Comitè de vaga.
Cte crec que es tracti d'un aíac a la
Des de dos quarts de nou de la nit
No Va ésser possible comprovar
inviolabilitat
pariamentàrla.
Agaifà
flns prop i » dotze han desftlet per la
l'autoitícHat d'aqnesta ordre, nl el
el
general
el
primer
paper
que
11
vincasa del general nombroses persones
em de oatàcter general.
gué a la mà i redactà enèrgicament, de totes les classes socials.
L'autoritat va disposar que s'adopcom
dirtgtotee
a
l'home
i
no
aü
parEls elements crvils deixaven targetessin precaucions.
lamentari.
,
ta 1 els militars, que passaven de 600,
Ha aíegit que amb Aguilera 0 sen- pujaren a la casa del president del
Desgràcia
se Aguilera, la justocia «eguirà el seu Tribunal Saprem de Guerra 1 Marina.
'Ahir al vespre, e una casa del oorcamí.
Bl oembre de targetes recollides
dor de Maréd. 20, baixos, el nen Vi«epeteixo que orec que ha «Hfert arrlïba a htés de tres m i l .
cens Peyo Solsona, de 7 mesos, ira
una equivocació.
Els militars han estat rebats pel getenir la desgr&cta que una espelma
Alguns creuen qne el Senat s'anSherí- neral Aguilera i l'han assabentat que
h caiés foc al vestit. produinUu crerà a la campanya reproduïda ara pels havien vist amb suapaüa l'acte per
mades greus.
impunistes. Cal Aquí estem uns èll realitzat, i que de cap manera conVa ésser portat per la seva mare
quants disposats a que no prosperi to sentirien que cap element estrany
a THospital de la Santo Creu.
maniobra.
s'interposi a les resolucions de to jusJo. per la meva part, elg asseguro tícia.
que estic preparat per a qualsevol
Diversos periodistes ban pujat al
habilitat. Per això no hi passd
domicili del general Aguilera, ee&ent
P E N Í N S U L A
El pafs protestarde maniohres 1 ha- •rebuts per una persona molt aíecla al
bilitats; no vol rs.'és que justícia
' president del. Tribunal Suprem de
P«r cert que la'meva •situació en M Guerra i Marina, la qual s'ha expresMOTA POLÍTICA
partit, conservaddr és molt semMant sat en aquests termes.
üttadrld, í, JO*» nit
a la del general Aguilera a l Consedl
—EI general es troba molt emocioEl governajnentafMsroe dels sociaSuprem.
nat
davant les proves de simpatia que
listes 1 la ganeroen emoció qae ha poNo estic disposat anar-me'n flns que està rebent de totes les classes sosas on el seu discurs al vescomte de
em trcguki. Quan això esdevingui me cials.
Esa han estat dos toms en pro de
n'aniré, i consti que ni tan sols miResponent a aquestes mostres d'ala proposició penquè es constitueixi
raiió a darrera per a veure la iaçana.. fecte edl sabrà complir amb ei seu
ta Comissió dfüs a. El senyor (Brieto
—'I a propòsit del partit coneervador. deure.
1 el vescomte de Eza bnn aconseguit
què opina el senyor Sàuoiwz Guerra? 1 Demà al Senat pronunctorà un disço que no aoorusegul el senyor Garcia
'DISCIPLINA MILITAR
—'la seva actitud as molt rara; tin- curs molt breu, en el <jnal demanarà
Psíeto; Vàocer l'ototruccló q»» faantta
El capità general de Madrid, se- drà les seves rsons per n adaptar-la. perdó a la Cambra, perquè no estava
iniciat el senyor d e m à .
nyor Mufloï Cobos. ha celebrat
Sl jo hagués estat president del Se- en el seu ànim molestar cap senador,
La proposScrió té el camí lliure, sl aquesta tarda una entrevista amb el nat
— ha atfagit. el senyor Burgos i dirigí to carta a l'home, no al sebé «si senyor Cterm intentava presen- president de TAlta Cambra.
Mazo — hauria evitat per tots els mit- nador.
tar nous obstacles.
A dos quarts de set de la tarda jans, la leotara de la carta- Hauria
Contestant preguntes dels periodisNalurolmont <ïoe «3 Govern, a can- s'han reunit ~a ta Capitania general anat a veure al general Aguilera, no
ha dit la persona que els havia
vi de facilitats per aprovar la pro- els generals amb comandament i els parant flns convencé'l. Així hauríem tes,
rebut, que el general mantenia la
' posició, s'ha de comprometre a què coronels de Ja guarnició.
evitat aquest espectacle.
' carta. 1 que està disposat a seguir
«1 dtctaraen que ha de servir de hase
Segons Ses nostres referènfcies els
A darrera hora de la tarda el se- fent justícia ea el Suprem (je Guerra
a les ac us anions digui obra de po- reunits
han declarait que mantenint- nyor Burgos Mazo ha comferenciat i Marina, perquè així creu servir la
qtfes setmanes.
se ftdeis a la disciplina no intervin- en son despatx arab el comte de Ro- seva pàtria.
Sl el Govern cenpjéa en la iproposi- dran en cap acte de caràcter políció una /jllatóm. 11 han sortit fallits tic, no tenint fonament el rumor cir- manones durant més d'una hora.
EL BISBE DE MADRID
(En abandonar el despatx, els perioeüB s£>us íàlcnte. I el mateix es pot culat sobre determinades actituds que
j
Aquest
matí ha visitat l'Ajuntament
distes
l
i
han
preguntat
sobre
l'objecdhr d€4 senyor Olerva. Exigfa ima aru- se'ls atribueixen.
de Madrid, el nou bisbe de Madridte de l'entrevista i ba contestat;
aació rèjpi-àa (tel Govern; perft. s no
AlralíL, doctor Bijó.
Aquesta nit ha continuat essent te— Hem parlat del tema del dia.
dei Gowm, vindrà d'una Comissió
ma preferent de les converses i col l a estat rebut per l'aJcaldo 1 diparhímeirBzía.
— Untervlndrà demà en el debat?
mentaris l'assumple de ta carta del
versos regidors, visitant totes les de—
No
ho
crec
—
ha
contestet
—:
Els detBts (parlamentaris sempre po- general Aguilera.
almenys, està clar. que el general pendències.
den /portar sorpreses i canvis; però la
Tamhe ha visitat ajquest matí l'alAguilera
o algun altre senador m'airealitat d'avui aquesta: que les resLA INTERVENCIÓ
calde de Madrid, per a acomiadar-se,
ludeixin.
ponsaWhlala han an-ençat molt.
DEL GENERAL AGUILERA
| l'arqueibisbc de València,^octor Melo.
Dèiem abans que això ha esïat deSe sap que aquest matí, així que
EL CAPITÀ GENERAL
gut a l^ctltud dels sooiallstea i a la ha arribat el general Aguüera al seu
EL PROJECTE SOBRE TINENÇA
Aiquesta tarda ha estat a l'Alta
del vescomte de Eza, sotmetent-se a despatx del Consell Suprem, ha criD'ARMES
Cambra
el
capità
general
de
Madrid,
ésser >ntjat; però hem d'afegir, en- dat per "telèfon al comte de Roma- 1
Par aquesta tarda es trohava citasenyor
Mulioz
Cobos.
cara qne sembli paradògíc. que també nones, demanant-li que l i reservés la !
da la comissió de Gràcia i Justícia
IA ba «mtirtbult la carta del general paraula per a la sessió de demà, on 1 Ha conferenciat amb el comte de del Congrés, amb l'objecte que el comAgoflera al senyor Sànchez de Toca. la qual volia expltcar l'abast d'una Romanones i «mb el president d'el te de Santa Engràcia donés compte del
ningú aprova la carta, però davant carta «per m i dirigida a un senador Consell,
resultat de la consulta que 'M fou conFELICITACIONS
l i idea que el general AguUera ipu- que no em mereix cap classe de resfiada prop del Govern.
gui delsar la presidència del Suprem pecte».
IPel domicili del president del ConEl Govern ha manifestat que creu
5lba «produït una reeodó tan Aguda
Li ha dit, també, que li agrairia ho sell Suprem de Guerra i Marina, ge- urgent l'aprovació del projecte però
«pro-ra^icmsaibllitats·. <jue potser, com digués
neral
Asullera.
Iian
desfilat
duraw
a te premsa perquè els peaquest no ha poguí quedar terminat
A elmptoma de to situació per la qual riòdics d'aquesta
n i t anunciïn la seva el dia d'avui, molis etements de l'e- avui, per no haver concorregut nomtravessa la política espanyola, no se'n intervenció de demà
xèrcit,
amb
l'objecte
de
feilcitar-lo
a l'Alta Cambra.
bre sufleiant d'iijdiviiius a la comissió.
pugui oferir un altre.
L i ha enunciat que aquesta tarda pel seu acte d'ahir.
Ei «enyor Sànchez de TC<ca tingué probablement assistiria nna estona a
SOLTS INJURIOSOS
El nombre de targes recollit a la
ahir a l'Alta Cambra una prova d'ad- te sessió.
dita casa, és considerable.
Dos solts publicats per un periòhesió de tot ei Senat No direm que
HI han acudit molts caps. oficials dic del matí,, el diumenge i el dis'hagi esvatt, però 3'actUud dels .peEL PRESIDENT DEL SENAT
i públic en general.
marts, senbla que ban estat consiriòdics partidaris de les responsainllReíerint-se al rumor recollit en alderats pe! fiscal de S. M. com injuSegons
es
diu
sembla
que
al
priCrts i les manifestacions d'opinió be gun periòdic que posa cn boca del mer en felicitar-lo ha estat un ge- riosos per al Consell Suprem de
prou perceptibles b a » inictot una me- comte de Roroenones conceptes rela- neral condemnat pel Consell Suprem Guerra i Marina.
na de conversió a l'Alta Cambra. Ja cionats amb te pena que pot corres- de Guerra i Marina no fa gaires
En sa conseqüència semMa que seno es sent tan agreujot e| fur ,parta- pondre al general Aguilera, el presi- dies.
rè demanat un suplicatori per aquest
mentart com ahir- Es parla anrui raas- dent del Sanat ha desmentit rodonaAvui ha rebut el general Aguilera I assumpte.
sa d'un incident personaj que s'ha- meot aquesta notícia, dient que ell
via d'haver resott paTlamentàrtement no és qui per apreciar 0 determinar cartes molt expressives de Valén 1. I
AL CONGRES
peíxyuè el senyor Shrrrttes de Toca no ei delicte, sl és que axfeUjix, i que ell Barcelona, Saragossa I Burgos.
Flns les quatre de la tarda no ha
ee'n ressenti.
Algunes d'aquestes, moll ímpor- : pagui avui obrlrse to sessió ai Consotoment actaà com a preskkwt del
grés, perquè no obstant haver-hi
No ho consent la forçosa hrereta d'a- Scaat per ésser «1 seu deure vetllpr tants, han estat portades t mà.
Efe aventurat anticipar els termes • molts diputats a te llista per a íorffupesles noias, i so és poartbto eslea- per la' inviolabilitat dol càrrec de
de
desenrotllament
de
to
intervenco
mi£ar precs 1 preguntes, cap n'havia
drc el raonaoM"*. però sí que votem senador.
del ggpoM A«aitet» en to sessió de aparegut-per te (Cambra.
consignar un fet significatiu. Per moments s'accentua ia depressió dels elements conservadora. Lee acusacions
«xutíra efla tiomeq m^s Iraponanis,
Ihms divisions 1 tes derivacions estranyes als esdeveniments que han
embolicat al smyor Sànchez de Toca,
tan allunyat de totes les acusacions,
posen al partit conservador en tituació deflcflíssima.
EJ senyor Oerv-a en defensar-se de
possibles acusacions, ha intentat fer
reaocionar ete seu^ correligionaris i
afins, però evidentment no ho ha
aconse^uH, flns al pnnt de creure
molls que. més que una altra cosa;
ela compromet amb les seves violències.
(Però ei descoratjament dels conservadors és vida de 3a concentració 111heral.
El Govern, sagur de no Incórrer en
injustícies, no dirigeix els esdeveniments: va dirigit iper ells. Potser inconscientment, la concentració -lliberal va servint un moviment d'opinió,
que el tamps dirà M ós un artíflci o
renlment (és reflexa d'un estat de
COQBClftOCla.
COMUNIOAT OFICIAL DEL MARROC
Madrid, 5. la'SO matinada
Comunicat oficial de Guerra:
«L'Ah Comissari d'Espanya al Marrac. de Tetuan estant comunica a
aquest ministeri:
«ílss de nou en tot el territori del
protectorat.»
L'ACTITUD
DEL GENERAL AGUILERA
De l'expUcita declaració d d Fiscal
del Suprem, senyor Lladó, de. què
no se 11 havia comunicat oficialment
la carta del general Aguilera, es dedueix lògicament que el Govern no
solament es resisteix a què sigui destituït el general Aguilera, sinó que es
tracta d'eritar que intervinguin els
tribunals per a evitar complicacions
de dimissions Coa-leatlves que s'anunciaven per al cas qne el gí-neral
Aguilera abandonés la presidència
del Suprem.
Es possible que l'anunciada intervenció del general Aguilera per a
demà al Senat, aclareixi alguns extrems d'inteipretacló de 3a oarta, però donada la rudesa del lèxic caructGrístte del general Aguilera no seria estrany que motivés nous incidorvts 3 l'Alta Cambra, ja que aquesta
tarda als passadissos s'ha vauagloriejat que mauté Íntegre el text de la
missiva.
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| Hi hagué necessitat de pensar « J
I algun voluntari que de momem vo;.|
1 gués formular algun prec. 1 així J
tot. no es pogué ésser puntual per|
a començar la sessió.
LA VAGA D'AUTQMNIBUt
La vaga que sostenen el personal
i da !a companyia d'autòmnibus con|
tinua en el mateix estat,
Bl nombre de cotxes en clrcuteclj
angmenta, i pel que diu una noti
de la Societat General d'AutòmnlbüJ
ai Govern c i m es dedueix que t j
conflicte acabarà molt aviat.
LA SITUACIÓ POLITIOO • MILITA
Madrid, 5. 2 matlnadil
No ens atrevim a aflnmar que en
trobem en un moment qne podrí
quallflcar-se de precursor d* pronunj
ciamentB; però reconstituint els iò
rigorosament exactes, qne anem & n |
latar, deixem el comentari sobre
importància d aquests fets.
El pla del Consell Suprem de GueJ
ra i Marina ha ratificat avui te sevJ
adhesió al general Aguilera. Zi
aquesta reunió s'ha adoptat l'acerj
que el general Aguilera vagi dernl
al Senat a donar una mostra de rèt
pecte a l'Alta Cambra, però maiüJ
nlnt íntegrament la carta que (L::\
gí al senyor Sànchez de Toca
El capità general de Madrid,
nyor Mufloz Cobo, ha celebrat aqua
ta tarda al Senat una entrevista as
el president de la Cambra.
A dos quarts de vuit de la tardi
s'han reunit a Capitania els generail
amb manament i els coronefe <i4|
cossos de la guamitíló. Segons
nostres referències, els reunits ha
declarat que mantenlnt-ss fldeüs a ij
dlBClpllna, no intervindran «n
acte de caràcter poiitx. No obstanj
el capità general i el governador 1
litsr han qupdat facultats per a r.
citar al general Aguilera, i testií]
niar-li te seva simpatia i a&ies
en nom de tota la oficialitat de lif
guarnició de Madrid.
•Cap a les nou de te nit ba coix
çat en forma inusitada a pre&ei:M-l
se parroquians al cafè establert al al
lau de la Borsa, enclavat al carrrf
de Joan de Mena En l'esmentat
rer, en el número 3, Ijabita el ger^
ral Aguilera, el qual 'durant tot
dia ha rebut multitud d'adhesi..-:!
deixant tarja 00 soament militarí
nó persones de totes les dlasses \
ciate, sumant un mombre de
de 3.000.
Vestits de paisà, a dos quarts de >lJ
de !à nit, han pujat al dontícili ' |
general Aguilera, uns 50O militars, 1
tro els quals es trobaven ei car,;!
general i el governador mlitar.
El general Aguilera ha agraït,
termes molt calorosos la visita,
la declaració de que. convençut
as veia apdiat. no sols per l'opini
pública, sinó també per 1 exèrcit,
tava disposat a no deixar-se atretj
llar pels que d'e manera solapa
tractaren d Interposar-se entre el C
sell Suprem de Guerra i Marina i 1
iJustictoblefi.
Com en una veritable recepció, t«|
«is visitants han desfilat estrenye
la ma al general Aguilera, du
llarga estona te interminable ••^
toda.
— El ministre de Foment, senji
Gasten, ha estat aquesta tarda
casa del general Aguilera.
Al ministre de Foment l'uneix a.^
el general Aguilera una estn
amistat.
SIGNATURA DE MARINA
En to signatura de Martna flg^l
un rei^J decret autoritzant al ntiíj
tre per a presentar a les Corts un
jecte de llei de reforma de te de 1
clutament i reemplaç dete mariwi
de l'arada de l'any 15.
Un altre concedint llibertat cot)
cionai al corrigent Ruíl Pérez.
Dn altre nomenant director de ^
vegació I pesca al contraalmirall1
l'Armada d on Elol Montero.
NOVES PORTUGUESES
Lisboa. — El president de to
püMlca ha estat, invitat a pr
l'acte d'obertura de la Fira d'Opo*
—El N'uncl apostòlic és espeU]
avui o demà.
—Portugal ha estat Invitat e
córrer a to inauguració que «6
riftcarà el dia 20 del corrent, a i l
cadèmia de Dret tetannctonal &
Haya.
—El senyor Magalhaes Lima s0'
contestat encara, a la k m t e d ó <r*l
ïi Déu per a presentar-lo com a1
« d a t a te Prestdèoeta <te to "
- Hava/x
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U c«t>eU] dc música de ta p·rr&qu.a, tmb
' temó qot fui d Sml. T*. T> Antmi Tí
i n«4, Vbre. A Ic* onïf. h»»«il:cci6 ilcl- aa1 tomòbüs, reptrtiD'.^e c! tradicional ii'P ,
i tb Goigs i tes tfiampr* «wb I* \:<ii il«
i Sant Crist&fel.
A les sis de la Mrdii. íoltannci VÍMW
Observatori Xoteorològlo de la
1 Completes. A (r-s set « caalari el Sant
I Calvarsltat de Barcelona. — Dia 4
I Rraari i secinran ela eïerorà eu obaequt
|de iuf ol de 1923.
I del Sant. acibant-ac amb el cant dde Oeii».
| i l'adoració de la relinaia dt Soni Cn^rcu'oi
Hora*d'observació; A le*set, ales
I "Dia ii.—A le- BOU dc! matí, Oflci d'ani| t r e t » í a les divuit.
l VOMIT Pel» fundadors dc ta Car'Uan·a
Segon «niveríori dc l a m o r t de
Baròmetre a 0° l al nivell de la mar:
— »«S«»*»·aciA Catalana «1 Conaró Hn| carfrtic francès. — Ahir marxarrn i a
1763 -2. 7f&2. 7B3U
I
Parit,
el» ~
a la Kepresenució Cflla.
Termbmetre » a c 1ff^, 2 S \ 257.
lasa oraauinada r*l Grup EiKariatic del
Termòmetre humit: 22« 22'0.22 a
Terç Ordr» de Nostra DMi» de l'Ainda, pra^sistir al IV Conïréi nucarUtic Nacional
HnmlMt (centèsimes do saturació).
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Direcdó de! venfc ONO. SSE. SSO.
bks qne traveMa U nostra ciuta'. «ren
m
olts cl,, inscrita. Tots marxaren molt Velocitat dal vent en metres per sea Guayaquil (República de rEcuador)
tas'.asmals i írrtaroae» dc retr* hoinena»oe
oúhlie
t Jesús-ntc-'.ui en la magna auai(A. 0. 8.)
Estat del cel; Serè.
featactó cucarí>tica parisenca.
Com que * Paris es trobaran amb nn alClasse de núvols: No<ap
Ela seus espòs Pere Maspons I Camarasa, fills Pere Manuel, Víctor. Santiago, Sharita i Montserrat,
tre grup, cl dc 1* Vetlla de le-. Atilme-, U
Temperatures extremes a l'ombra:
mare Na Franciscà .Mcntaflà vídua de Bigas, germans, cunyats i cunyades, oncles i tiea, nebots, cosins i
rep'rscntocié catalana cn el TV Congrfs nanàiima.'27"3: mínima, ISM; mfnlraa prop
família tota i la mà social Rlspano Americana de E x p o r t a o l o s , S, A., d'aquesta ciutat I la a«-.va
rional franr*a »er» mott notable.
kelaol: ir'6.
Deoitcra ali- expedicionari» íelic migc
A c e t o i a a Guayaquil, en recordar tan dolorosa pèrdua als amics i coneguts, els pregueu que la tinguin
— Petai. primw diTendrea d. mc», l'Apresent en llurs oracions i se serveixin assistir a alguna de les minses amb ofertorl que, en sufragi de
Oscil·Iadó tennomètrica 8*9,
rostolaï
df rora*"i6, de la parròquia íniijor
l ànima de la difunta, se celebraran a la Reial Capella del Palau d'aquesta ciutat, demà, divendres, dia «
Temperatura mftia: iS'ft
de Santa Antu, celebra-*, a Ic- »ntf drl n,.
del
corrent,
de
do»
quarts
de
nou
a
les
onze.
per
qual
favor
els
restarant
agraïts
li,
ai'.3ta
d>'Comunió general wnb plèu.a
Pncbitocid aquosa, dea ds les set
preparatòria pel trverend dcni Joaquim
Barcelona, 3 de Juliol de 1833
Jei matí del dia anterior • les «et del
fbuch, prevere, ideari de la dita paníqiiia.
(la de la data, O'O mm.
practieaat-sr durant la ml?:'» el
Recorregut del vent en igual perionent» exercicis.
— Solcmneí- cultes amb qo* l'Apo·iolat de
|e: 44 tan.
l'Oració, de Sarrii, obsequiaià al Sasm*- l'o.Observacions rarticulare: Boira.
de Iflls, desprès del» que II ha dcu'cat du
Tant »l mes pasaot. — Awi, demà i p··-i·
El director. B. AlcoM B M M . però la crediton», amb l "bjecMentre aque-Ms ciutadans f«irn
demà. Es celebrarà solemne Tríduum, se
goa» costum de tota ate anys. A {«
de dímosrraríi nis inconvenients acpiest acto do beneficència l'anisa,
|— rosfo·OHco·Kola-Leolttttat cura te
del vc.pre, -xposaf «I fanlls'ira Soirami-.".
fbili'iT. B. Domènech. Ronda <!• d» tal íistema. va agafar un ba&to i eren cuiais «1 dlíeranls dispensari»
t*
resarà el Sant Roíari, exerck-is «Icl Tt!
l-'s hl mesor* t*nt df \·s,..ínt. «pue n 7 crlatunes mossegades per gosses», i
•m Pau. 71.
dnuet, altemats amb lletietes cantades per
no hi intervenen altres ve(uc« in pe- un guàrdia civil de Sarrt». al qual
U capella de MAsica de la parrCiquiu, d:r '
«ida ter mo.-sín Argrl Obiol-. pn-v—sava en situació de mai méi deure ris va mossegar e! gos duna persona a
1Maoi6 dels objectes trobafs ah .\ ningii
Avui: Sant Miquel del* Sants, con- mA nuc perd'earà e| re*.frmd t»are ï'arter»
!a qnal Bijuell eitava encarregat de
Maria de Bolds, prtvgrc, S. J , acabant s^Jjüfes dels Tramvies «Iç Barcelona.
fesíor,
i
Santa
Filomena.
verge.
DoTete» dues van haver tl'an;ir al ais- custodiar.
aroh U solemne benedici.·ió i resena de
nt e! m«6 de Juny darrer, els
míi'. Sants Isaies, profeta; Ròm'.'l, bis- S.
D. M.
pecsari.
Al mateix tempf. yns municipals be, i Santa LIIIC'B verge.
cslf són dipositats a l'ORcioa oor*
mataven a trets un gos rabiós epje
sponent. & disposiçló de les pensoQuaranta horesi Avui, a l'església
s'bavia refugiat a una «Cala del car- parroquial
« qoe acredMn terrir-tu dret:
de Santa Maria del Mar.
-Gran Teatre
Espanyol
rer de la Diputació.
|<Datn paraigües, un bastó, vuit o »
Hores d'exposidó: De dos quarts de
Oes del diumenge, dia 8, l'emoeíosr» 1 bosses, tres parells de
set del matí a dos quarts de vuit de la
nls, «ais Mnocles ds teatre, un nant peUfeula
t'Aseociaoió d? Causat»n-1. tw orga- tarúa.—Dt-ma: a la maicisa església.
— Do tornada de W-idrid
a Tarríjona
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L
ttarò dc senyora, un cinturó
nitzat un cWe de ooBferèw-itie pilblíel • , i-u 1'. doctor Vidal i &uia<kuc l
La
missa
d'avui:
Del
dia,
color
iome, una pulsera, tm rflUotge
— A IVsgUsia de les ^a^ramentàries d'
<jue=, a n d'orientar a le» perseneb blanc—La de demu: Octava de Sants
Vicb U han emes »ots snleiaacs In nortbutxaca, un bitllet del Banc d'EsAvlst 5>.?íctuart una nova i n - que paguen censos sobre la intpor- Pere i Pau, apòstols, color vermellcie»
íiar Maria Xinmaculadu, en ei mt'-n Coo|nj», un bwt do Bwhoven, nna cursió ccMeontva a Parl«. V í n a - f!incl& que per a elles suposa que al
tenció da Rocaíigoera i l'ors, i -Sor Maria
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona del?
"», nna anniUa, un Ulbre relt- Ues. Reims i antics c-ímps do bata- tj-y. «rn leglsW in nwa Mg'JlBÒió f deASCeU del Sajrat Cor, es cl nnhi r:
5. una noveü» . Q Aparacldo», una lla, organliiada per l'Atfnen Enclcl·'· clari oWigato.'ia U redempció dels de les Neus, a Sant Just.—Dem*. Ko.<- lar Cabrera.
tra
Dona
de
Lourdes,
a
Santa
MadroHa ea«t sisaat el correapoacnt decret
T& d'home, un paquetci contèntut 'péilio Popular a peucio da molts so. maieljcof.
na (Poble Sec).
i nsaieuao-. cànon*» <lc Tairaaon:. i
!t» de cordó gris. lligats; una clt 1 amics qve no pc-gueren a^e»la.
primera
d*
la*
dites
coaíertnj
Ad-irariA
nrwhirnn\viii
Tnrn
HA
I
Aoa
Sàbat*, ecinom
de la parròq.!-.*
iera de pell, contenint Üdscops de Ur a la çue va íer-se l a n y p»«?at. cies, tlndra lloc el dia 8 del corrent,
Aaaracio nocturna. .\\uu torn oe ^ — FI c
j04n
dmpa
. ^ , ^ donor
emut Liaciíalguns vari os.
algunes El programa de lc$ visites serfc ex- a ics onze dd nutrt, on el loeal de
anonge dc Tarragma
Sant Josep.— Deraa, Torn de Sant-J es troba molt minorat da le* ícriU^ - que e«
una pastilla de taba J comen.
ocasionar cn una caisuda
k, dues canses, conteoln* dos pa- lensisatm pel teicps que s'estarà cn PAreneu de Sant Ga^-art, carrer Al- i Joan Evangelista.
N
cal dir qT»e ho celebrem i que l! dadt
..o un
s d© sabata, per a senyora, un lea dlteç ciutat», tenint en prepamoló I fons X t l , 1*7, en la qiisl .Rn ffcflx Vetlles en sufragi de le» ànimes del 1ses
prorapto i complet rcíUblimcal
Avui,
Torn
de
les
Cinc
Lla"
Zca
Tuet con'íenlni dos capells, un pa- un fascicle IHusírai, el qual es rep^r- (Duran 1 Caflsmeras. dissortarà « b r e Purgatori;
—
A
l1**»!*»» de le» Hagramcníini
guií»
de
Jcsucriat,
a
la
seva
capella
«1 tema:
V.ch ha «stit l'hàbit reü^óa la ^eny»
rt contenint, mj pantaló de ten. tlrt dintre pocs dies.
ma *mn Noguera, nrcomi .1 nom •
en 1
paquet conteuíaí dos parells de
Maria Rwa de Jcafle ^aKiimcntut
a la
jbatotí>5 bebè. on paquet amb mit— Ahir Ta bavcr-Ü Si node por • U teLloraaa, R. Fioï·.W atjueet dret reial».
Bovocld de Ukcacies aUniticrJol».
is. <in pacpiet, amb do» cilindres CristaMs
Compoalen «I Tribunal cl caiionge do-ib cinta blava, un çaçuet amb caJdon Rufetm Kodiisw/, el rector di- Ki*parròquia] dr Saoi írsuc^c tor
Les ríglamemtijles v.sltes a I*»
'e>* i mocadors, un paquet conte«3 Col·legi d'A'dvccats fa •paWc «u» ' . ri ^- tStfU·ia
f l 6 " * £S£Sr
Gervasi
«tactor don tiiib oir* i cl cKt*4nt<
—t totawu»
~ candeles de cera negra, un pa- construccions de la barriada de la So- httvem··s· tons-.ituit pro^-isíonalment S:- Paula
"^ A
t t S S S í fancioat que co al- ttc d'oqacit Scalnari, P. Miquel Meado
Mqui d* SaSt Cristà.'nl màrtir »e cïlebraioa CT. 5. J.
lud de !a Cooperstlvií dc Pertodlttes
amb dos llibres de lext.
— Kn aaneata Seetatar.a de Cambra s'luui
par a la oonítrucció de cais? barates, el dia 14 de juny pairal, el Col·legi | ei» dit* ?. t« t n dei cornet:
rebat de la família J. A j» re»4«e« per a
eón encarregat» de f«-les, durant el del partí tde Orancfller/j del Valia», i w» ».-vt«(iia ds »aat çriatrfei. « ie» les
obres de la Tenència du Nostra Senyora
* * * * «* aulUrío ^
*
^ de MovtwrnR,
present mes de juliol, els consellers per una Junta organitzadora, desi?. 1
i una quantitat igual prr a
ía
mateixa
quo
arribi
a
coneixement
n
u
«o.-Fe«a
de
sant
criatMoi
A
les
sis,
do
l'entftat
En
Joeep
Saraflan»
i
En
l'sltor
de l» Morcaeta que »'ha d'aixecar a
MILLOR OBSEQUI Joan Coïta 1 Dia.
Loiirdw.
delí advocats que, penanyeat al d»" ' X1'
'
"""·
»«**leb^•^,B,
Bli"*'
'•»••
a le» vacanoets és un aparell íoBaroelona. estiguin inÈcrtts en aqudl I dt:. A les deu. Ofici Mlemno, cantat per
pifle de la casa OUYAS. Portal
• ardt Judicial, que, abans del dia 19 {
TAngel, l t
els corranis. podran sol·licitar la '
• Per a cines de família inseripció
al dit CoHegl. dirigint Uur^
no bl ha com la casa C U Y A C , Por- ínsiàndes a ia •fecreiarí-i pwisions.
íPortalet, 2, primer- Grancdlersl. o bé
Aparells
fotogràfics tal dc l'Angel, 11.
.-oncórrer a la reunió que t i n d r i Uoc
rantltjrate i «conómiM, els ;robaa kJ onze dM mat; de l'eameiitat dia.
í » l a casa OUYAS. Portal do l'An- L» Capella da Sant OrUtOtol. dol Pe- a la Sula d'Advocats díl Jutjat de la
goïnir,
on
ei>
va
msiituror
ía
divuit
Ronda
I , 11.
per tal de proe«dir a la
anys lu santa ben edició d'automò- Jnstinoia.
definitiva dal dit Col·legi,
versitat
bil*, esta organiuiant la d'aquest »ny. consiltudó
quarts dc deu d'ahir al matí. un la gual t í celítaara t l dl» 10 del cor- entenent-se que. no ferrf·'he aiJti. re* passava de pajsi pel carrer de rent, i • la qual
supoía que acu- nuncien a formar-nc part.
fient. i eena un tret. seguit de crits, dir* un major contingent d'autonooWU mateix temps, veM un homs que lisve».
>IÏ, i el defngiió.
lLa Junta ds la dit» Capella, cn vislanlfesti dlr-e» JOttp Coits, ds 33
t«. 1 çue vivia rellog.it a un pla ta del crescuí a^atoTt de devots de:
njer deS nitmero K. A.'íjl que «] Sant que cada anv hi acuden. hs
G r a n s Magatzems
attr díl pis, Francísc Mc-niífino:. «corda* que aquest any la visita e»
Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
lavi» «xicit tres niesadeí ; Ml, tx- yugui fer de» d«l dia 8. dlumengr*. al
tradicional ram
Rambla do Caaalotoe, 3-4
f . ): ba«ia disparat un tret. <ente matí. donant-**
d'espígol.
B A & 0 £ & O NA
S
t
a
.
e
d
l
a
l
i
a
iL'esmentada Junta ens «dvarteix
|urbà t i oendul «
delegarló.
que encara que aS^un autímcftilli·sta
no hagi rabut l'oportuna invitació,
rPÜPÇ
PORCELLANA
pot acudir a la beMÍBieetó, la qual
WIlCò J . Llorens. Rbla. Plors. 30. undr» lloc »1 dia 10. des de les onxj
Booció da
ddj matí, s l'esmentat csrr'r d ' l R?Queda oberta la n e g o c i a c i ó
dispensari del Taulat van acxr- g t m i ' .
I a Rofa (Pena 1R
any.-, minyoB« f«rvei d'una casa di·l . arrur d '
.Al farrftr d"- les Cons. dav-ani del
B-iRas. i» tjual. havia p M , per
S A S T R E R I A
niimern ólí. ! automòbil 79ÍC. vs atrodels cupons
I d e a c i ó , una dosi dc formol,
fm el seu estat era un xic df-licat, pellar a Ramon Frigola, dc 38 anys,
raloler, i l i va causar fendeí. contnIportada a l'Hosplta'«es al < ap i erosion» a tot «l cos.
per a nens
Va é u é t curat al 'üspensarl del
1 * moda ét molt topritxs»*
OBLIGACIONS
D E L T R E S O R
decoració de la llar. la qua! PS carrer d'e Sepúlveda. L'auto va íuVestits punt fantasia
pleta amb l'encant d'on mobfll;,- ff_7
~ OJ^dula o de j o t ; rsm.iltat dí!
Vestits Mariner
al 4 ^ 0 i al 5 per 100
f*tg de Gràcia, mhnero 115.
Al Pla de la Roquerla van topar
elhir a la tarda un tramvia d* la l t
Vestits Esport
ésser detlnfüt *1 rarrnr d» G"- nia 21 i el camió número 7602 sofrint
m ' t a l Mcini Vínturi. de '-•'•uia aquest düsperfecies considerables.
eonfeooloaati 1 a mida
venciment 4 d'agost p r ò x i m
sense domtcll', *1 gual a?a*mva
I
ibar quatre luei'eí d.' canorada
Passava ahir a la tarda el carretó
llom dV.a i brs.
dek gossos pel carrer de Núria, i dos
subjectes. Josep Mestres, d? 32 anys,
preus molt reduïts
Apartat da Oorretu núm. 1
1 Joan VUay. de 53. es van sentir de
Direcció telegràfics
I E S V I L A N O V A Unld. 6. la Protectora o'Animalf i van proi 4630 A.
Telèfons números. . .,4531 A,
curar impedir la raptura d'utü oan».
I
I4832 A.
SOTA.—Tots els dijous a la tar«s dones que viuen e un m«Però al maMix temps que deíenf*da, de 4 a 7, resa.em magnífics
p» del carrer de Uob»43.- van ven íes bèsu»», maltractaven les perSUCURSAL A MADRID
globus «Is nens dels nostres
rar, per <r<>est'A d'nnt cèntims sones, d'mant Uoc a un escàndol tal
Avinguda del Comte de Penal ver. núm. IS
comprador».
lun* de^ia a Taltrc. La demera que un urbà es va veur4 precisat a
Uqadar »! daute a esgarra- datcnir-los i pertar-lo» a la delecacií
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Uorene Serra Badosa. donam-se al trenes d'or», «ooperant-hi per primamateix temps descobriment, de la llo- ta vagada un eetóï dc senyoretés de
sa qw donarà el seu nom a una do Ba bona soci*fat
G I R O N A
L'orquestra oob>* Art. Musical
les principals -vies. Per tai objecte,
s'ha contractat l'orquestra Els Nois 1 amenitza tote* les festes, donant tamIConferèncta de les O'M <te la ntn d'Oíesa. 1 convidat a algunes perso. bé, àndicion* de sardanes en dinalitats 1 corporacions de dintre i fo- versos llocs de l a vila.
ra de la població; ..
—Per al proper dia 12 del eorrtnt
Diversos noves
esta- assényalàt el casament, de la
EJ Rovernaílor civx! ha dçstltult al
senyoreta Nativitat Alfares 1 I^at,
La
Costa
secrf'art rte VAi'jntament <le Quaf.
amh el jove advocat de la capital En
AROENTONA.
—
El
dia
de
Sant
4oii leroni BÍÍMM, el qual feia molts
Josep Val.-l 1 Vilctwé.'
Pere.
va
fer-se
l'estrena
del
camp
de
any* que venia exemni el s-isdít càresport*
de
j'^Argentona
F.
C»,
)uganf
rec a la Delegació d'Hiwnda.
un interessant partit •entre «1 nostre
—Demà. al matí. seran venuts, «n primer equip-i f i de T'Iris F. e », de
pública subhasta, nn cavall i un car Mataró, sortint guajíyadors els locals T A R R A G O N A
r&, Valuats en 250 i 100 pXea. respec- per tres a dos.
tivament
Tots dos bàndols posaren de llur
iCmleréneia de les 9 de la nU)
eJ major entusiasme, la qual
—Per R. O s"h« dispoMt. la rrea- part
rosa Wu que resultés un «nrontre
ciò d'una escola pública a íoane* mrtt
animal i mogut, essent presenAlcaid* tirotejat
{Arbúoies).
ciat per una gran gentada.
El guarda fórestafl del Bosc de Po—Els xofers d'atpiesta ciutat es
(Per no estar encar llest el camp, 1
proposen celetrar el dia 10 solemne- tampoc amb les degudes condicions blet nomenat Dsani. va engegar im
ment la fe»ta de llur patró Saní Cris- de joc, no es farà la inauguració ofi- tret conira nrt subjecte que résultà
t<SfaJ. amb un solecte programa <le cial fins el dia 4 d'agost, que ès la ésser l'alcAlde de l'Espluga de FranNiII al teatre Priocipaí, c^ncerte a nostra festa major, havent-nos as-i- coíL
la Rambla, etc.
bentat que durant aquells dies hi
La Societat Médioo-Farniacàullca
\mb aquest motiu, *ls autos del haurà grans partits, amb valuosos
Ep sa darrera assemblea general
servei públic de Girona a Banyole*. equips forans.
l'Associació Míid'ca Farmacèutica de
suspendran un dia d« servei.
|Cal felieitar els jugadors- i Junta de les comargues tarra^qnines, va «»•
r-Argeirtona F. C», pel. molt que han gir president al metge don Josep Ma.
fet per a poder dur a làrme tan bella ria Sasir«, I secretari a l'apotecari
obra d'esport, posant-se a la ratlla don Joan Homedf-s, tots dos resiPla
d'Urgell
de les grans poblacions, car pot dir-se
\RBECA. — Promet, revestir molta que el nostre, camp serà un dels mi- dents a Tarragona .
solemnitat 1« vinent festa major llors de la costa llevantina, tant per
Altres novee
que so celebrarà en aquesta vila els Ja seva construcció, com per la siHa copiepçal à aòftir un setmanari
dies 25 i 2fi ditaquest unes.
tuació.
«tulat «EÏ Camp de Tarragona., or—Han començat el batre, essent, la
—Diumenge passat, en el Patronat gue d'Acéió Catélarlacolltta mitjana, degut a l'escassetat de Obrer
Sant Isidre, la secció draplugfs que hem tingut aquest hi- màtica de
—La policia h^ (le^ngut a tree nois
d'aquesta entitat va posar en
vern
escena l'emocionant, drama en tres fugwius dè casa- -e·va. els quals han
—Toís els dies festius dona bo de actes •El misteri del bosc>, i la, molt ingressat a l'Asè»! do Sant, Josep.
veure un bon nombre de joves en- ilivenida comèdia «Un mon resuscl—Ha retomaft del seu viaige per
tre el» quals 'hi predominen les da- lat', essent ambdues obres molt
Europa nostre volgut amic don Jau
misel·les, ooro s'apleguen al passeig aplaudides.
me Ballve, conseller de la Lliga" Red al (CanaJ
gínnalisia! de Tarragópa,
—Una munió de Joves amants de
M o n t s e n y
tot. ço que contribueix a fer obra
—A l'estació d'Ampolla va topar un
cultural i patriòtica, han tingut el
SANT CELONI. - Tmgue Hoc. la tren que Entrava atpb un altre de
lloable eocerl. en mig de gran en- festa d'fls P-TOPlís de Jovérítirt d'a- parat, seripe desgracies personals,
tusiasme, de donar a llum dintre poc questa vrla, en la qual hi assistí el poro descarrilant Va'màquina i uns
el periòdic quinzenal cLIBecirt Ar- mestre ' fundador- En Josep Maria vagons.
bequi».
FóWh i Torrés, el dipwtai. a Cons pel
—Bis senyor* cardenà^ arquebisbe.
Es d'esperar que. la seva encertada districte En Santiago-Giiell i el comalcalde 1 govemad1^- cn r| han rebut
actuació perà ben profitosa per te de la Vall de Canet..
telegrames del- director de la Tabaaquesta comarca
Aí matí es celebrà ia- festa de-fe,senyor Bastos,' agraint-los les
—1/Associació de lee Filles de Ma- c insistent en la missa d«\ Comunió calera.
atencions que amb ell tingueren amb
ria estan aottvant els preparatius general; l'arribada d^l mestre fun- motiu
les festes de la col·locació
per aconseguir una HuVda processi dador 1 l'ofici solemne amb orques- de la dé
phmerà pedra de la fàBrica
el dia d» Sant Jaume.
tra, he·neínT-·se la bandera, que-apa- que ha dé" coftstriíir-tó a Tarragona.
drinaven la senyoreta Adela Güell,
filla del diputat a Corts, i En Ramon
Pla de Barcelona
—Els veïns <)e| oajrer de la MerSANTA COLOMA DE GRAMANET. d* Capmany, fïll del Msnte de la ceria aquesta vetlla celebren festes
amb balte de sardanes 1 castell de
— La^revenila de Sant Pere ha estat Vall do Canet
enguiniy molt ammada, degut a la
A la narda, en el casa] nou deí- tecs. amb motiu d';oaugurar-sc l l l u celebració d'un gran ball pei sextet Cirt;ol, s'hi celebrà ia festa de Pà- m i nació amb ajrs vollàics.
Lisa a la placa de la vila.
tria.
—Dem?, a les set de la tarda, es
A la primer^ part hi hagué par-—El Patronat del Sanatori de Tua í Atracció de Forasters una
berculosos organitzà una solenmí-'fci- laments pels presidents i secretaris farà
ma processó en lloança al Sagrat Cor de llurs Pomells, poesies, cants i la reunió Jíer »' rèòrgànitzar la Socle«le Jesús, haveoi as&ietit prestigioses rípresertació del ' monòleg -Mestre irat Harmònica. •
pe:ftmaliiais de la oapilàl, tant d© Olaguer». A la 'segona, pari, poesies,
—D«nà, 1à vetlía, dcwiarà un conl'ordre rnlliíar com de l'eclesiàstic i parlaments- i un concert, per l'Orfeó cert- a ú glorjeta de la Rambla de
del civil, moltes dames de la noble- celorit, qiie dirigeix cl mestre ' En Sent Joan la banda del regiment de
±1, catalana i algunes autorita»5 de Franiesc. Guasch, cantant-se «El cant Lucbana.
° 1
la localltai 1 de Sani Adrià del Be- dc la sényefa-, .-Muntanyes del Canigó» i -L'hereu Riera-. Clogué la
sòs.
la tarda un parlament,, delHa eàlat demanada la mà de la festa deN'Édií.^rd
Domènech i altre
L'Assemblea
r-^m-oreta Maria Saladrígss Serra, batlle.
del mastre Josep Maria Fdch i Torpel }ov* IVAmanci Tarrasón.
res
—El vinent diumenge a la tarda
Mariana de Gironella
' i n d r i lloc ia inauguració de la font
A la nit. la companyia d'aficionats
monumenial que per subscripció po- del Circol, que dirigoix en Salvador
pular s'ha construït per a perpetuar t>oaièoeoh, donà una representació
Ordré de la Festa
él nom de'l que fou durant, alguns de la rondalla, onginai del senyor
Dia 22 de IUJIOI.—Man, a dos quarts
anys alcalde de Santa Colom^,. En Folch i Torres. 'La Rosabel de les de nou ÏÓf^s les Corígregacíons sortiran de '1 estació de Gironella,' i en
manifestació, 'amb \Tufs senyeres, es
dlrigüran a l'església parroquial. A
les nou: Misei'de'ftemunió general
per tots èw cengregapts 1 homes de
B I B L I O T E C A TEATRAL
Gironella- A Içs'deu.'Esmorzar. A les
onïe: Manifestacié mariana pels carrers d'· la vila
Tarda, 3 là una: Dinar. A dos
qitaris de 'res Reunió" dels senyors
rectors i directors dé les respectives
Congrecacions. a la Casa Rectoral. A
dos quarts de quairç: Magna Assemblea ^'a^iaJJa- a J esglííia parroquial
amb e! sçguént ordff
M A T I L D E
D ' A N G L A T E R R A
I . Salutàpio i benvinguda als assembleistès, pel cMigreganf. En Ramon Radi;, e a m m ^ r i ^ de Solsona.
del poeta F E R R A N
S O L D E V I L A
. l i . Tçma I . — gl qu» ens diuen la
insígnia de CMigregwit I ia Senyera
premiada en el concurs d'enguany de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic.
de la Çongregaoió. Ideals. Discurs
pel congregant" de M^resa En Josep
fstany.
Un b e l l v o l u m dc 100 p à g i n e s
HI- Tejaç. U -.Vroçsl* tde»i6 triomP r e u per e x e m p l a r : Ptes. l ' 2 5
fen si 0] congregïmt asjoleüc el fi integral de ia Congregació. Pel oongregani honorari de Manresa. En JoC O M A N D E S : EDITORIAL C A T A L A N A , S. A.
^ep irerç.
, IV. Temj UI — l^u dels mnoans
Escudellers, 10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries.
per a attPUegWir el fi jote^rai de la
Congresío»ç.
al praencar els «xercicas de S*a£t Igna&i en oorpora^ió 4

A

T

A

L

en absolut retir Discurs peS congregant de Barcelona, En Pere liort,
obrer.
(Després del tema primer es cantar à el «Tota pulchra" de] mestre Ravanelli, a eme veus,. p ^ chor do còngregants de Manresa.)
A les sis: Comiat dels congregant
forasters.
Advertiments imponantíssims —Si
es concedeix per la Direcció de la
Companyia del tren. la rebaixa de
preu en tots els pobles de la Unia
(cosa que s'està tramitant), per a
frulr-ne. caldrà presentar necessàriament, «1 títai d'assembleista, el qual
també donarà preferència d'entrada
a tots els .actee de l a festa.
Títols:. «Js'fàcil iïarah els directors
de Congregació i senyors rectors dels
pobles de la comarca, mitjançant la
petita quota de 25 cèntims.
Convé, per al bon servei del Ferrocarril, que tots els directors que
rebin aquesta fulla avisin amb
vuit dies. d'anticipació, el nombre de
assembleistes que viatjaran amb els
trens que arriben a Gironella à dos
quarts de nou del mati. i el nombre
aproximat de devois que vulguin
anar adlb ells.
Així mateix caldrà dir el nombre
aproslmat de persones que s'agregaran als assembleestes, per a tornar-se n als pobles respectius, per
(al que la Companyia no es trobi llavors amb deficiències de cotxes. Tot
això s'ha d'escriure abans dei dia 14
del present JuUòl, al «senyor rector de
Gironella. 0 bé al P. J. Prasloret, Santa Cova de Manresa.
.
Fondes. Esmorzar Per O'òO ptes..
cafè amb llet i Uónguet. que estarà a
punt en una casa propera a l'església, per als assembleistes que ho hagin avisat
Oinar. — Per 3.pessetes: Dos plats,
postres, pa i vL
Per 4 pessetes 3 plató, postres, pa
i vi.
.. tols els qui vulguin acollir-se a la
dita tarifa, que, lès fondes de Gironella han fefexpres^ipent per ajs assembleistés. és necessari que avisin
opnrturramem. A aquest fl, ets directors de Congregació i els senyors rectors de lla comarca, hauran d'escriure, també abans del dia 14, indicant
e\. nombre aproxima' que pertanyi
a cada una de les classes de dinar,
i aixi podran collocar-se tots, amb
més comoditat, el dia de la festa.
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L'estalvi aquesta setmana
Ourant- la darrera setmana, les Sucursals d* la Caixa de Pensions, han
íet les següents operacions:
Ueyda: imposicions, 115 550 çesse
tes. Reintegres, lOS.Tíe pessetes.
ÍBal-aguer: imposicions, 61.199 pessetes. Reintegres, 47.062 pessetes.Cervera: tmposiciODS, 63.-4S1 pejsètcs. Reintegres, 41.194 pessetes
Seu d'UrgeOl: Imposicions. 3A«
ipeseetès. Reintegres. 3 835 peeéetes.
Tote* Juntes, dbriten .25 llïbrele*
noves
Modificacions ala trens
Ha quedat reitdWèrt el tren tramvia qiie surt d^ Cervera, a les sie. 1
arri'ba a iJeyda a les nou, permetent
aga'ar & tren de Madrid que" surt »
Je<! deu.
—E! mixt. de Barcelona sortirà 4 I
Jes 14·ao en lloc de les WIO. que SOTtw |
ara. ,
. . .
' . '
—El tren lleuger -portarà un -eotx* |
corren. •
Altres noves
El getent del Liceu Escolar, doni
Josep Sales, ha remès a l'Associació I
4La Caritat., 300 pessetes, prodnc"^ I
del fesm-ai del Teatre dels Camps |
Elisis, celeiirat el dia 34
—/Els àlcgWes d'Ibars i Les Borteí,!
han rebut flascons de Muririda. peí a|
combatre la piaga de rates.
' —S'ha anunciat la plaça d'QÍlci3l|
segón de TAiuntament
—A la Diputació, està obret de deu I
a dotze el pagament dels capons |
asnorlitzats.
—Demà, a les deu de la nit, es reunirà la.Comissió Provincial.
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Tasoa d» iNo6tr»·Oarla»
A la formosa illa germana de M»
Accident
automobilista
norca. un estol de Joves i auígdan-'l
amadors de les pròpies coses, té nii;!|
avençato els trebaàls per tal de> oor<|
en T E s t a n y
.Prop del pobla d'Estany, ha ocor- tituir-hí «Nostra Parla».- : · "
Hom compta Ja àmb més de rj.-.l
regut un accident automobilista. En
l'automòbil del farmacèutic de Man- quamta adherits 1 slia noniMiat uniT
resa senyor Esteve, anaren el flll An Comissió organitzadora integrada p^'J
toni. que guiava, el cotxe, el dependent senyors. Mir 1 Mir.. Hemàndez. Sa?:.!
del senyor Esteve. En Santiago Ara- Ferran Soldevila. Mumbert Ferr-:.!
ftO i 1 amo de «La Englantina». Eí> inossèn Josep Juaneda. Pare Itíptíll
Josep IMarslnyach. En un viratge molt Jaume Ferrer 1 Marçal F^scncci. I
pronunciat, descobrí un carro qua ve- qual té cura de Iota la'propagairf
fda en direcció contrària y el xofer fins i a tant no siguin aprovats ps
per a evitar la topada efectuà, un vi- govern civil els Estatuts que Ji.s'baí
ratge, amb tan mala fortuna, que presenta'- | es procedeixi a l'eleí' í
l'automòbil anà a topar contra un ar- del Consell Directiu, eo Junta GejwralJ
bre. El senyor E-stevr resultà atlib feAlhora, el» propòsits de puab^]
rides al cap. roptura d'una cuixa un butlletí, donar cursets (Thistc-s
1 contusions en diferents parts del i escriptura catalanes 1 preocuparcos. El senyor Ara/ió rebe ferides de de to>b els aspecies inherents a a.
poca importància al cap. i el senyor ntable per^onalUai de Menorca.
Marsinyach resulta il·lès. Els ferits
No cal dir com a aosaitres t<$
foren assistits a la rectoria d'Estany
Iflau moltlssim constatar aquesta '^j
1 després traslladats a Manresa.
weíla manifestació patriòtica
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Ha sortit el tercer volum:

EL
1

M E U AMIC
A L T R E S
de

PRUDpNCI

SORTIT
PELLINI
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dia com són la Guàrdia uTbar.a arma- sió en el criteri que s'esitablí des del
da 1 el peieonal de les I»lg»des.
primer dia que tinguérem en nostres
Abans l'alcaldia, mitjançant un «vo- mans el govern municipal.
\ la sala nova del Consistori 1 amb lant, nomenava Je les brigades a qui
Ej senyor Tusell nega que la ICITla presídíacla de l'alcalde, senyor li semblava i quan «1 personal d'«- missió de Fomènt hagi fet cap aomaniués d'Alella, a les si* de la isar- qoMtai r.xcedia del que permetia' el menameíit en personal de brigades.
4a, s'obri la sessió que és ordinària pressupost, se'n destituïen els que-«0El senyor Massot diu que es refe1 de «egona convocatòria.
bruvrti
reix « un noriu-nament fet per l'alEi llegeix l aprova d'acta dc l'anAquest procediment acabà en temps taldia, i encara que tingués atributerior.de l'alcalde, senór Martínez Domingo. cions, no havia de iei-tio en persona
1 sense acord de l'Ajuntament no es de fora de casa. Insisteix en que hl
Despatx oficial
destituïa a mngu, pert> les vacan's ha hagut - . • . •. Respecte a l'acnaturalment es proveïen a pio- ció de l'alcaldia 1 secretaria, ja veuEs llegeix els documents següents: que,
posta de la Comissió, però. els ao- rem si ai' topar-se amb utia transDe. l'aicalde. as«at>uniaut al Con- meiuiineuts
els feia com era de llei. gressió del reglament, !a del xai an
B)SW"' dels assumptes tníormats per
procurant que fos perso- passar o no.
'la COQIÍSÒIO OMinlcipai 4e govern en l'alcaldiai
El senyor Maynas es sorprèn de les
.)ütila dei dia 88 de Juny, i aprovats nal apte.
Però succeïa que malgrat els non.e- manlíestac ions dei senyor Alassot, 1
'p«x; l.'alcafcte; declaraut la Jubilada
forçosa; per liaver coioplert i edat naovents algufis no arribaven a pen- diu que per respecte a tots no el seVe^amentària, un móàso de mecatà dre possessió per manca d aptitut. 0 guirà pel seu «ami, l no pariarà de
Us condicions -exigides reglaimentà- la (provisió del personal d'una Comis1 un mosso de Museus
riament si així' ho declarava el Cap sió' en la qual els amits del senyor
El senyor. Degollada demana doa tècnic
de l'ofldna corresponent Po- Massot hi temen l'hegetnonla, però si
iticíos. de . pròrroga, per a ultimai
esmentar casos esdevinguts men- que pot presentar com a testimoni de
l'ÍSpedíeni que ! s'instrueix a diver- dria
Jo ocupava la presidència de' la la seva conducta (del senyor Màysos.' ççnpleais per manca de putiiua^ tre
Comissió de Foment. Alguns nome- Dès) en la Comissió d'Hisenda, que
U"ai el treball de lea oficines.
naments foren fets per mi. ocupant malifrai el nomefiament del Consisaccidentalment l'alcaldia, però vin- tori 'no es donà posSesíló e determiSIMPATIA A BARCELONA gueren ipropusats iper la Comissió, nats agents d'arbitris ara i quelcom
procurant que es camplissin les pres- semblant va fer a la de Foment al
Dei vise-presUlenl de la ÇomissiO cripcions reglamentàries.
toeiiiii passat.
Provificial de tilrona. comuotcànt
1 de la mateixa manera s'han fet
Els nomenaments s'h311 íet desprès
l'acord d'expressar ei ^enüroent de
gítmanor i •simpatia a Barcelona per ara. Mai ralcaldía hà renitneiai al d'infomiar-se aud» els caps de les ofila indeíensIO deU seus ciutadans, àret que té eri fer delerihinats nome- cines si entre ei personal de la casa
víctimes de la violència que empa- naments, peni sl qüe s'ha procurat hi ha personal ajile, tant «n ia planrada per la impunitat més absoluta, que .Is nomenaments recaiguessin en tilla definitiva, com eh i» provisioriienaiva déstrnlr les forces vKals de persutial apte per al servei al qua; nal. C^uan la Lontesta ha «stat negaja ciutat. 1. dirigir la més enèrgica aní» .snqs.i lU^aJíoo BABUiisap i,»s tiva es quan s'iia admès gent de for»
íATotaUa a'l Govern, per la lamenta- abans hi ha\ia de nomenar gent que la casa. Si s'·hàgués· assabentat de
i com a'iia íet, no ipariínia >oin .paria.
ble manca d'autoritat, que fa puni- no - servia.
ble la cada dia miti -greu "-situació
Em refermo em .dir .que-en els-dicHa- íet el senyor Massot unà imde Barcelona vu desprestigi dei po- pugnació de caràcter general als dic- tàmens ara presentats no hi ha ni
der publií;. que te el deure primor- tàmens, ha dit que es íeien nomena- un millimetre de regrèssió de la condial de vetllar per la seguretat ciu- ments sense atendte que é'auàva a ducta seguida quan. vusalt.eS formàtddana.
teair un excés de personal: ha dit veu part de ia majoria
que per la comissió de Govern s'haSl "de llavors hi ha quelcom a dir,
SORTEIG DE VOC\l-S AS- vna óetxai una base que era un por- més eviat es podria dir de vosaltres
tell obert per on hi passessin sense que no pas de nosaltres
SOCIATS
complir els precepte; reglamentaris.
El senyor Vi2a ;il(u.que els nome
Per a cobrir les vaants produïdes No lli ha ta! cosa 1 si hi fos no po- naments de la Comptadüria ara es
•per les renúnies. es fa un sorteig i ttria tenir cap resuit-at pòsiUu per-' fan amb un criteri nuïs restrictiu que
fs^n de-iignals «ia seguenís: Salvador que el secretari, sota ia seva respon- abans En 1921, q i-róposta del pru
r ijampmaAy Rugela. Joíai Simó Llo- sabilitat no pot donar possessió, oi pi senyor Massòtt Ia-Cuinisji6 d'Hipart. Juita Peliu March' l Ainoid Tor- lakaldla sancionar, a cap. plaça que senda acorda aut^lzai al comptador
tres Codxna.
no tingui ..•ouslguació «ntce el èeWo- pet ,a ler. amb lircposta unipersonal,
nal fixat pel Pressuppost. aprovat pel la provisió dels; càrrecs de ComptaOai damunt de la taula
Conaistorh i per la Junta de Vocals düria Doncs làcnual' Coihissló exl
geLx la presentació ."d'una, tema 1 es
Jo he de dir que en ía comissió la
. Els nombrosos dictàmens que a
Comissió la que designa
instància de certs regidors restaren d'Hisenda no s"ha fet cap nomenaEl senyor Massot diu qtit» llavors
damunt la taula, en la sessió passa- ment .sen!;e atenlr-se a les, regles esda, es van eprvvant, la major part, tablertes, 1 he de creure que toies les elis, que flormaven part df la majoaltres comissions han tingut igual ria, no poditn, per petites coses prosense, cap objecció. " •
Un proposant posar vuit bombetes cura. En cas contrari la Secretaria moure un conflicte. • •
El senyor Maynès; -r PerO sí era jo
• eigetriquea nitra ai Passeig Calve»; i i'Al«aldia cçmpüran llur missió, no
sl que tema de queixar-mt sovint de
•aStle proposant invertir 221.036 pes- donant possessió al nomenament.
obres indispeiusables en ui
Ha dit el senyor Massot que ia Co- la juanera com vos^dtres Kieu c<rts
íüits mercats: altre concedini 16.000 nllssló de Govern s'havia reservat nomenaments, i no ho éxwrioritzava
pèii««t«s per a la publicació de dos una base en virtut de la qual poden per no promoute un tontlU'te. •• |
I mil extoplats d'una historià docu- eludir els preceptes reglamentaris.
El senyen Mas-sot pregunta en qulqa
/Uíàtal Ul'usirada de la Casa de la El senyor Massot pertany a la Co- ' data la Comissió va :er la proposta a
Ciutat de Barcelona; altre proposant missió i té el dret d'ímpugnar-lio J'AltaJda del nomehaineiit en qUestló,
I 'JB* nova raíam aa carrer de Ba- quah això es faci, puntüaliuant la 1 Ej senyor TuseU: No eèíranyaràque
|:gW
. essèm al*ü una que^iio tau'dünttféa·
transgressió.
| la, no ho recorili. però que ll puc
. Explica el senyor Maynès ia for- dl? que ieTiipre s'Jia obrat «glamenL ADAPTACIÓ Í3EL PERSO- ma com ha procedir la Comissió d'Hiiaiiament.
NAL
senda, que ell presideix, per a fer
S'aproven iots j!s dictàmens d'odapl'adapiació
ilel
persona!
amb
perfec£4 llegeix- el dloMímen proposant
tacló de personal, presentats per les
i lljpçovacio del perso'nal de les sec- ta legalitat.
Comissions, fent censtai llurs vots en
Si vol referir-se a la Comptadüria. contra el senyor Massot i »}; seus
ctons udUiini^irativa i tècnica d'Eical
que
recordi
que
e!
Reglament
auxèttípia, adaptat a les" places i concompanys.
*.gna»fiO que Aguren al vigent pies- toritza al comptador el presentar una
proposta
de
tema
.per,
a
ocupar
els
.supoír e$f*clal «TElxampla, aprovat
iBL* DE SAHRtV
I per la Junta Mujiicipai de voe^H as- càrrecs d'aquella oficina. Eh ia coI .s».-iats l ^aiicioaat pel Cníyern civil. missió es discutí molt i es consjderà
El senyor Massot defnaaa que s'aque el servei era moll delicat l caI
^y*1- Masajot pren aquests dic- lia reservar tota la responsabilitat doptin al pressupost vígeht rots els
ItíBlitTis per a parlar sobre. legalitat al comptador. Aixi ho acorilà. la Co- enup-leais proe^delife Je l'extingií
| t a l'actuaco.
missió en ple. A Comptadüria totes Ajuntaniieni de Sarria.
Comenta de tal uianera que vol do- les places d auxiliar per amunt s'han
iBls presidents .de les CómtèsíODS
l«àr. a entendre que .s'tio. comes una proveït amb personal de la casa- Sols dluep que han fet l'adaptàció de tols,
Igran iHegailiat. Desprís diu oue si els escrivent-i inferiors shan proveït 1 d'alguns encara no s'IiavleO presen|bè eh la majoria de casos ha de con- amb personal de' fora. però sempre tat dictamen perquè havleq arribat
Tfessar que a'ha obrat amb perfecu-i sota la responsabilitat i a proposta i»rda coneixement de lés Comissions.
Ijtetícia, asctndlnt a funcionaris dlg- del comptador, com estalueix el Re£1 senyor Juhyeni president de la
|nes, ni ha, hagut algunes preterl- glament.
l'oniissiò Central, dia que hi. ha |>et
Iciens injustes, ultra l'haver permès a
(duptar els guàrdies municipals, i
•algú que formava-part de 1« brlgn(Respecte al que diu d; la poca pu- iii': pr. a complir ,•! TJ-; dcmcDu el
| d ^ . mercès a ui. volant de l alcaldin. blicitat donada a la celebració dels seityor Massot, cal que ajjans els nrascendir a esirivent, cosa ijue no s'ha- coticursos, no lè cap valor perquè el gitiyrs i Acció CÓt&laha. desisteixin
via ptrmès ties de l'alcaldia ^ l »e- pertoilal d'aquesta casa està al cor.lei·ibnur el compliment rigoró* Iri
nyor Morales Pareja. Ara, diu. s'ha rerft de les vacants fins abahs de héirti'mwit. per quan altrjio d ;-fluíllí
|i-u]fierài aquerx prinupl. sl'ha per produlr-se i persegueixen incessant- gi·ilrdies no reuneixen les condicions
itiès que ocupes plaça d'escrivem un unent' els regidors' cercant llur in- exig dts pM Reyiament.
eifcrat del carrer, sense feiuren comi» fluència, per a ésser nomenats, i sat -' ivxi.lor» d'Acció Cat'i·si.a deIte que primer hi tenien dret els de ben millor que la majoria dels regi^Ja plantilla provisional.
úon les condicions que calen 1 'es • iRren due s'ha de ^resclnilir «iel r:gorisiue del Reglament i s ' l » de tedades dels concursos.
Per-aquest motiu anuncia que oli
nir (tolerància en el cas d'adqptacló
II els seus cou.panjs de iniriuna, v^^e'ns dirà, pocser, que s'ha proce- dei-; guàrdies municitpals de Sarria.;
|t<Braii en contra de lots els dictàmens dit tuub certa precipitació. E l senyor
Massot, que ha ocupat una de les
l'adaptaelo del ptrsonal.
UNA PROPOSiao
El senyor Maynès diu que no vol presidències. Ja sap la molèstia que
ENCIDENTAL
causa
1
liaver
d'atendre
e&s
sol·licileixar sense contestar les darreres
tants
mentre
no
s'ha
resolt;
els
reparaules del senyor Massot perquè
£1 senyor Maynès 'proposa i s'anto pugui nlngi't sospitar que la majo- gidors són màrtirs de les Imperti- prova que l'adaptació no pot teolr
'ia hagi variut de procediment en ia nències de tots.
efecte retroactiu per a cobrar el eou.
l>toVisío del personal de les oHcif-es
En les qüestions de personal, el quan es tracti d'aquells que l'adaptaunnlcipaU.
que cal es tenir la consciència tran- ció uo signifiqui ascens; perO si que
£ 3 sabut de tots que hi han no ne- quils. I< jo 11 asseguro que eh els els produeixi quan sighifiqut ascens,
QU que els fa l'Ajuntament 1 dictàmens presanrats el Consistori, que el cobraran des del primer d'aque els la directazoeot l'alca- no bi ha oi UQ miillrmetre d« regres- bnL
(OonvMeri del 4 de Juliol «fe 1923)
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ALTRES DICTÀMENS senyor Matons per a fer una acusació que sl fos certa, seria greu i tira
S'aproven altres dictàmens d Inte- quedarà en suspens durant vuit diès
rès particuiai: iproposanl el nomena- per a queudar reduïda al no res. com
ment dt dotze pleces dè nova creu- totes les acusacions què ens ta sovint.
ció d'escorxadors l cobrir set places
El senyor Domènech. - Però sl no
d'apremínts de ia segona brigadad'es Tii h« res a!e tot
que dlul Si os una
corxadors 1 20 places
mosso* de comèdia d En Romeu.
mercats; un suplenaeait àl coniràctista
El senyor Romeu insisteix er. dedt la olevegaera - del carrer de l« manar dictatrien i expedient.
Font Oisteilana; un crèdu per ado
K.l senyor Mnynès dlü que no esbar. eds bancs del Parc de la Ciuta- sent-hi l'ointerpellat no s'ha de condella; subhastant diverses ptircel-le·s sentir explanar la interpellaeió, perde terreny sobrants. de vie» públi- què és soN ell qui la pot ..utiiesur.
ques: la consirucció d'uqa claveguera
El «enyor Sautatnaria dm el uia'del carrer Pujades entre la Rambla teix.
Trloral i carrer Marian Aguiló.
Desprét; d'un incident entre els senyors Doniénech 1 Romeu, resta ajorDESPATX ORDINARI
nada la interpellaeió.
El çenyor Olivella" anuncia una alS'aproveu diversos diclàniens pic
sentals per les Comissions, peio els tra interpellaeió per a la sessió vide major interès resten damunt i-t nent.
(L'alcalde declara closa la sessió
taula a initàècia dels regidors de
a dos quams de deu.
consuetud
L'.extracte dels dictàmens de les CoHa començat ja el règim d'isüu l
missions Central, d'Hisenda, de Fo
ment i de Cultura vém-n redaiiats en les sessions municipals es celebraran
cada qdinze dies.
llengua catalana.
S'aproven els traçats i pressupost
(Jormulats per l'arqüitecte N August
Font, autor del Palau de Belles Arts,
per a les obres dt reforma 1 decoraEl
Sometent
ció del vestíbul, escales \ sales
del Museu del pis noble, el pressupost
del qual ascendeix a 9y8 aü2 pessetes
S'ha concedit la medalla de Constància als següents sometenistes:
PROPOSICIONS
Districte tercer de Barcelona -Jauuir- Farrera Burgos,
Una dels senyors Mayiies, PlaJa 1
Sant Gervasi de Cassolfirs. — CapoBlajot perquè per ln festti dels Jocs ral d* puble Ignasi Mir Rovir?, sotsFlorals que organitzen els Pómetti eaporals dr puble Ignasi de Caralt i
de Joventut de Sans «Fe. Esperança Frahcesc Gatoíre OUer i individus
i Caritat», .Pomelles de la Divina Vicns de Moragus Itodès, Juan Aín r
Pastora- 1 «Fustér de NazareU. s'a- gant Campeny, Joaquim Castelló
torgui un premi de l(Ai pessetes. Elías, Francesc d« P- Puig i Puig.
lAproviada
Pau Brió Mestre, Isidre Estrada EnCna altra dels stnyors Gabarró. rich 1 Pere Payès Areny.
Plaja, Anglada E. i i Batlle puquè
del Penedès. — Caporal
es concedelxm 100 pessetes u ia Junta deVilafranca
districte Joan colet Súria, soïïdel Patronat parroquial d obre 1^5 de cap^rai
de districte Estwre Fàbregas
U -Oivina. Pastora a- Sorna pei .1
Santacana, caporal de poblr làiinòe
cò'ntrtbuir à ima win'ill'ílïi df:. caràcter iSoler
-Rovira i Individus Joan Valls
benèfic. 1 Aprovada
Beceira, Pau Magi Soler Rovira, PeUna altra dels senyors Maynès, Na- re Gueli Guasçh 1 Pere Abella Baille
dal, Junyent. Duran; Eslevi: Canales,
'Rupià. — Caporal de districte F*aiiGab&rro 1 Matons dient que es Sub- c^sc
Vidal 1 sors-) apvraj de di- vencioni amb ía quantitat de 1 oüü tncie Vifias
Enric Joruà Serrat.
pessetes els. léstivals de música cataVinaixa —Caporal de districte Joan
lana organitzats a Ja ciutat de Tolosa per catalans residenss «UI 1 per Carrv Biaacii
Aici — Caporal de disirlcte Cosla ChorsJ Déodad de éeverac. amb
motiu de la festti naciónal inu.icesa me Capdevila Mutloí,
Mur. - caporal de districte Josap
els dies 13 14 i 16 de l'Actual 'AproCastells Castellà.
vada ;
MOCIONS

L t S OBBES DEL
ÜEMENTIRI NOU
El senyor Romeu, denunj.'ia que a
les obres del Céfneniiii Nou han esdevingut fets de tholta gruvetu'., piesclfldlht de les regles esiablerie pel
Consistori i fent uiaiicajneni ge les
bases del ooncura. "(El senyor GabaiTó: S'equdvoça.'; Vlhga'ii el dictamen i l'expedleíit de les i/bres per a
parlar-me.
. El senyor Bordas considera inoportú
el' partar-ne avút 'per quan el senyor
CVlatotis. president .de ^ Cum:ssló j e
CMDéntina es el que Strib mes. gran
coneixemetti podria cóuiestar a! senyor 'Romeu.
Ei senyoi- Domènech, en ei qüe diu
110 hi )ia.to<nvl>«hi ^ t 4 ter ia'- m.posicions. Les obres s'han íet sempre
seduint el mateix procediment. Ttvlxi
cen.surable la 'cariducta del «enyor
Romeu ijue ve al Consistori, deixa
au.-.!- • ena- sosftita itisMiesn Meptéa
e.ítti un mas absent del Consistori, i
itieuiretant la insídia s'escampa perjudica.!.t reipulacions. Compren que
el iSènvor R-inieu flsralitai i denuncií
sl hi ha infraccions, però no que es
faci sense íonament.
El senyor Maynès. Com que nq li 1
tingut l'atenció actistumada d'anunciar la interpel·lació i el president
la Comissió, ru> és a Bareeluna, i com
no estrany que jo no en sapigt^ res,
per no Raver-me dnat' temps d'enterar-me'ti per això aq li puc canteítai-.
Hu obrai çom sempre el senyor Romeu, aru hà aprofitat l'absència del

Curiositats mundials
LA NATURALESA EVOLUCIONA
Fer a explicar el temps levoli que
fa iot aquest any, els savis, desprès
d'estudi- méa 0 menys profunds, han
pariu 1 d'uns asteroides que es :)iai»u1-11 tut d'una per l'espai, tal com tot
d'una es jires·'riiéii pels • carrers de
Barcelona un grup de pistolers, 0 de
penorl>acions pro-iuïdes a raimosíeri
per l'úcs o l'abús de les' vibracions de
la telegrafia sense fils 0 d'utra activitat subterrània que'repert·utt'ix' elèctricament en l'aire.
' ' * ,*
I lli mamen 1 un savi alemany ha
dit que la .veritable causa és que el
tan conegut corrent del Golf Stream
canvia paulaiinament je tl'irecclO,
sense haver-se dignat avisar prèviament.
Hi ha qui creu que là naluralcsa
evoluciona, però convé recqrdar que
en 1788 un almanac publicat a Paris es queixava que la primavera d'uleshçres no era més que un allargament de l'hivern.
Que és del que ens havem queixat enguany.

Es requisit indispensable que t->
notes que ens siguin trameeas
per a la publicació vinguin redactades en català I ..mt conot•Ió periodística.

C O N S T R U C T O Ï t S
D ' O B R E S
Maquinària per a la construcció amb ciment,
de blocs i totxos de ia casa
L.
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MOVIMINT OEL PORT
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XAtXtU. RN'fSATS :
VajHrr liolandci tVrtiaM. U'Am urUftjn, amb
.•rtíi;- aeutsi.
VÍOOT cpasT^t «Rey J«i«« 11», de

M«h6.

BalanJ-A fruucw >Aa< Jlorlc Mifdí*v
••>, I U KDM, amb llagosta
Vapor iMlll cTirpolo». <Ic Tritnf. uaU
•-•Srye»» tmcral i ;i pasMlfírs.
Vapor cwanyol .S»otu OriMla», 4t 1«
aMr, amb peix.
Vapor cnunyol iMortt», dr Oiloo. uob

niU

^«^or
torbó.

r·paat-ol •tbetim*, d« CUon, »«b

ttülfbot

tfpuyol aTriaidad», de Sant Filiu, ea UMI
Vapor e t f u t u traço», d* U nat, amb
npeíi.

VAIXELLS DBaPATXATS:
Vupor oianyol cArasOB»,
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amb càrrega
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VAlXEUtS BOKTITS:
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COTITZACIÓ O I MONEDES ESTRANGERES
Frsncs, 4r90; SUYMOI, 122*60; belgue». 35 70; lliures, 32*11; lires. 30'70; dolara. 7'03: marcs. O'ÚOS. i corones 0*0139.
AL COMPTAT. COTITZACIÓ D l VALORS NO INSCRITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ OPiOIAL
Bsreelons Tractlonand Llght Power 7 "u. «1621», Bfi>'25.
Grans Molins BascoaB 0|0, a90*00.
Barcelona Traction and Lipht Pctier 7 '!„ pret., a 110'Ctii
Mines de Potassa de Súria 7
a 99*00.
Barceionesa de Navegació 4 I fi o|0, a 30'5ü.
Gran Metropolità 6 0| • s stó'SO,
Companyia Espanjola de Colonització fc·u. * s 94·£a
General Tramvies de Barcelona 6 "lo. * s I0ú'i6s
Foment d'Obres i Construccions 6 "i,, ' a 94,50.
Hotel Riu 7 ' i , . ' a 95-25.
Municipis de l'Eiposició 6 per 100. a S ? ' ^ i 97*00.
Ajuntament de Sevilla 6 "lo. a 94*75.
Ferrocarrils de Cauilunya 8 u|0, a 99*50.
Productes Pirelli 6 "L, • a gS'SO.
F . C Cremallara de Montserrat 6 \
a 98D0.
S. A, Colònia QCell 6 016, * s JM*00.
Obligacions del Tresor Espanyol 4 1Í2 c|0, • a 100*80,

I
-3

R

juliol

COTITZACIÓ UNI0A DEL COL·l.ECI D AOINTS OE CANVI I BORSA I BL MERCAT LLIURI 0 1 VALORS
VALORS A TERME, — Al mati, « la Sala de Contractacioi s del Caalno Mcrc&ntil. a ff de mes: S'opera de
Norda detí«'3>,ia 6*'23 i a aS'òO, Alacant» de Ua'JO a 6»'15, Anualuios a fiOW, Piates a 49*00, Colonial a «S UI, i O m
Metropolfia a 143'00 I queda ofert a 142'00.
A la tarda, • la Casa Llotja. E» ta de Deute Interior a 70-35. Nord* de (£'40 a 6S'6U i a t38'3ó, Alecants de 68*20 a
^.'43 i a Pb·&O, Andalntos de SO'SO a SfFTS. Orenaea a I9'15 Colonial úetíü'OOa 68'ir> i a 67'50, Filipines • 238-00, Plates
a i f K O i a «i-roi queoen aollicitadeí a
üran ^lerropolità a I 4 5 4 « í · 14**75, I raus verbal i<t l O'oo a iST-jüU
IST-OO, i Pel^uera a 56 00,
Darrer» seiiiò, - Al Caaino Mtrcertil, de do» quarta de circ e ie* cinc delalarda. s fi de mes: S'ha fetde Nords
de es-40 a CS'IS i a OS-A Alacant» detíB-aSa «8'301 a t*-|S, Orenaes a IO-ÜO l a 19 03,1 Fiale» a SO'OO.
DIPERENCICS DE LES OPERACIONS A TERME
De la tanca d'ahir a les cinc dc la tarda n la d'aauesl matí, et puja ú'35 de Nordu I d'Alacants 10 20 d'Andalusos.
Dt la del matí, s Is dc las cinc dc la tarda d'avui, es baixa 0'25 dc NorUs i 0*30 d'Atacants, i Piates es puja un sntar
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Anuncis

Oficials

Par acord del Con»«U d'Administració d» la MANITACTLlLi ESPANYO
L \ o s PAPERS FOTOGRÀFICS, S. A..
eï convoca a uns reunió general extraordinària eli senyors àoclonl>t9is,
qat tindrs lloc el proper dia 8, a i»?
deu de la nit, a i asistge del senyor
president, Afíbau, 5, segon, primera,
quedant i'ordre del dia exposada *
l'esuitge social.
Cascar Mampel, «etent.
ASSOCIACIÓ O I VIATJANTS OEL
0OMER0 I D l LA INDÚSTRIA O I
BARCELONA.
En compliment de l'article 0» dsls
Estatuts, la Junta Directiva convoca
a sessió ordinària de Junta yenersl.
qus »c celebrarà t i diumenge, U del
corrent mts, a les n^a dsi mau, als
salons de lo Cambra d» Comerç 1 Xavexació de Barcelona (Casa Llotja,
<pis p.Mfi. .p.i:;. essent i ordre dvl dieLectura de les (ireícrinclons ilels
ístotut?, teíereuts a In Jumà genéral,
—• Lécïuro de 1 ocla de Is sessió ani*Tiot. — Lectura de la Uerncrút. —
Aprovac» de compte*. — iip»* A-n
montuació dels mobles i immobl's
dc propietat rie l'Assoclcoló i dil
Montepio íari, 44, núm. Wi.
pro.
posició oc IM Junta Directiva a favor de la cooflciaitMrt de 1 idioma caftareetona, B d» iuliol l a l^&i. ~

Per acord de la Jnnta Dlrtctlva, el
sKrEiart, Jonn Boada
Canvis
Banca

facilitats per
M a r s a n s , S.

la
A.

PREMI D R L'OR
(Preus da compra)
Alfons
128*50 per cant
Isabel
132*00
Unccs I mllges unecs
128*00
Quan d*unça
l|18d'unça
158*00
Pranc-i
l»-00
Dòlar»
6*65
Lliures
32*30
• O R S A DE MADRID
{00 per Interior, comptat
70'iO
»
iimes
70*40
»
li prótim... 00*00
Amortitzable 5 per 100 (1920).. OO'OQ
Banc d'Espanya
590'00
Arrendatària dc Tabacs
344*00
Stst, Qrsl. Sucr.4-ObllBacions 00*00
»
» Ac. preferides
00*00
•
> • ordinitrie»
00*00
Francs
41*1»
Lliures
32*10
Banc Espanyol Rio Plats
241*00
cèdules hipotecàries
00*00
BORSA Ot
PARIS
4 per 100 Interior Espsnyol
000*00
» WO Exterior
*
«6*00

Accions Nordd'Eapsnys
Alacant
"
Andalusos
Renda russa 9 per 100
«
4 l|2 per 100
Brasil 4 per 100
Eanc Hspanvol Rio Plata
Renda francesa 3 per 100
Accions Rio Tintu

Canvis
B a n c

00*000
000*00
000 00
ar«
OOOTO
000*00
oro'co

facilitats
de

pel

C a t a l u n y a

Barcelona, 4 dt juliol de 1983
DIVISES XECS NO COTITZAOIS
OFICIALMENT
Portugal
0'^
Argentins
2*45
2*78 .
Holanda
i*n
Suècia
1*13
.N'orneea
TxccoeslovSquIa 21*30
Polònia
0*01
Romania
O*00

ptes escut
s pes
,. hoti
» coroaa
»
JS
* 100 enes.
> 100 marcs
» ICC leis

OR
AlfOM
(JneM
MM
Quarts
Petit

!9S*50
198-00
taa-oo

128*00

tm
Ulurea esterlines 3250
Scaaa
128*00

tSS VBÜ DE C«TAI,ÜNYA

B a r c e l o n a
XZOURSIO

- S a n t

OOKSBOZAL·

S e b a s t i à
OOZ.EOTZVA

3 dies a Sant Sebastià a visitar la ciutat i la Fira de Mostres
Tren especial de inie

que sortirà per la tarda del dissabte dia 21 de
juliol i retornarà pel mati del dimecres, dia 28.

Única classe, PRIMERA DE LUXE; preus d'ANADA
I TORNADA i hotels compresos : 200 PESSETES
Rebuda oficial per les autoritats. — Grans festivals en honor dels excursionistes. — Coincidint amb la Gran Setmana Automobilista i Motociclista i
l'Exposició d'Automòbils.—Caravana automobilista per Guípüzcoa, presidi·
da perS. M. el Rei.—Regates.—Grandiós certamen de cinematografia, etc.
IH80BIPCIÓ O E P L A C E S T B E H E S P E C I A L D E L U X E
Atracció da F o r u t e r s , Rambla del Centre, 30, telèfon 1515 A, i a les
Oflolnes de Baroelona de l a F t r a da Mostres de Sant Sebastià,
Gran Via D i a g o n a l , 383 (Paaseig de G r à c i a ) , t e l è f o n 1745 Q.

S'inscriuen Stands per a la Ftra i Exposició d'Automòbils
Lmiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiium
BITLLETS
Francs
Lires
Lliures esterlines
Marcs
Corones

conclusions pel coneixement de l'expedient Plcaaso. no podrien honradament modlflcar-lo per l'itoica raó
d'ocupar posició diferent en la política. Cap. tant sols, pel tant. perquè les demandes del pals siguin satisfetes, pensar en un major acopi
d elements de Judici, no limitat exclusivament a ço que pel seu caràcter militar els reduïa l'expedient que
l'anterior Congres examinà: ell permetrà arribar serenament, si procedeix, a la imputació de responsabilitats concretes, susceptibles d'ésser
portades en forma d'acusació a l'Alta Cambra. 0 a les altres declaracions
que en altre cas inspiri lestndi detingut de Is qfieslió.

4170
30,40
31^
0-004
PtiOO

invis facilitats per la
:asa Soler I Torra a * "
PREUS DE COMPRA
Bltllete: Francesos. 41'80
»
Anglesos, 3r90
Italians, 3 0 ^
Belgues, 35*50
>
Suïssos, !22'00
»
Portuguesos, 0*23
Alemanys, 0 01
»
Austríacs, O'OI
»
Holandesos, 2'60
t
Russos, OO
'O
a
Grecs, U)'fl
>
Sueca, r r o
•
Noiuecs, 1*02
t
Dinamarca, l'IO
s
•
Romania, Ó'CO
»
Turquia. ï : o
»
Estats-Unlts, 6*93
*
Canadà, 6'bO
«
Argentina, £'35
t
Uruguaià, 5*25
c
Xilens, 0' 0
>
Brasilers, O'S
*
Bolivians, 175
»
Peruans, ü4"00
»
Paraguais' O'IO
»
Vanezuelo, Qffoa
»
Japonesos, 2 HO
»
Algeríns, 40'80
•
Egipte, 31*90
»
Fllioines. 2* 75

L a proposició
sobre responsabilitats
La proposició sobre responsabilitats
piu alxl:
«Al Congrés:
Després d« l'examen de l expedlent
Picasso, realitzat per ona comissió
VI Congrés, en la darrera legisluJra, les forces polítiques que avui
cupen el poder, i a la significació
Pe les quals responen els diputats
[U- sotasortuen. sosttogueien que capia atribuir a determinats compopents del Govern de Juliol de 1921
na responsabilitat en la caiguda de
Comandància de Melilla, exigible
l'oidre polític; però no compartijan el criteri sustentat per altres
eppésentadons parlamentàries que
dmelien la possibilitat que aquesta
aratea formnUs davant el Senat l'alusaèli contra diversos ex-ministres
le la Corona. Aquell Congrés deixà
l« funcionar sense que arribés a prolunclar-se sobre les conciusione manImgudea pels elements nibera», l
més tard dissolt.
Constituït el nou Congrés, és inPegable el deure d'un Govern que
M vegi asslsüt per 1& majoria dels
iiputats el procurar que es resolgui
(eflniílvament. responent als anhels
M l'opinió pública, problema de tante gravetat

En la realització d'aqueixa tasca
seré exigible l'opinió del Congrés.
H però Igualment ho serà el sincer
criteri I la coUaburació decidida de
totes les forces parlamentàries.
En virtut de les raons exposades,
olp diputats que sotascrivien tenen
l'honor de sotmetre al Congrés '.a
.segO«nt proposició:
Primer. — La Cambra elegirà ' l i -rectament una comissió composta de
f i l diputats que, després d'examinar
^tots els expedients, documents i da•J-í que estimi necessari, soUlcuarà
del Govern i dels cossos coUegtsladore, i després de practicar totes les
Informacions que jutgt convenients,
dictaminarà, en el termini de vint
«Res. sobre ia proceii'éncia que es
tormuli una proposició j acusació davant dei Senat contra les persones
que hagin contret responsabilitat
amb notiu de l a c d ó d'Espanya al
'Marroc. 0 proposarà aquelles altres
declaracions que entengui que el ConCongrés hagi de pronunciar..
Segon. — Per al n&menatne-'U d*
la dita comissió, cada diputat podrà
votar set noms en una mateixa candidatura.
Palau del Congrés, 3 de Juliol de
1923.
Ramon Aivarez VaWés, J. Gascón
i Marín. Josep Morote. J. Enric Picó,
Josep Rosado. Antoni Ridrlguez Pérez i Manuel Casanova».

[Els diputats que sotascrnjen procla•n, aqueix deure i la seva absoluta
íRiiretut que el Govern sabrà comP'ir-lo. Afegeixen amb tot* sinccrlW que si (Tun costat les manifest a"ons de 1 opinió produïdes d«s de
j^*J»*jà al poder l'actual Govern relelen el desig de major concreció de
resçonstibtlitais i assenyalen la nositat que aquesta Cambra emprenl l'acció acusatòria, d'altra banda
evident que homes i partits que
a una convicció i a v""*

quirits i s'espera per a ben aviat veure aixecar-se les parets a expenses
del Uegat de la qne an vWa fou virtuosa N'Engràfeiai Batista. L'església seiA dedicada e Santa Engràcia.
No ca) dir que per a venir a satisfer una gran necessitat, sentida de
cnolts anys ençà — & causa de la
creixença insospitada de la bairrieda
— és esj>erat amb vehement desig el
moment de 'la inauguració d'aquestes
tinències.
—El nostre distingit amic i dUeete
poeta mossèn J. Clapés l Corbem, esi
a ount de pdblicar un novell llibre
d'epigrames que creiem ha de cridar
fonament l'atenció de l a critica Mleràrla per la seva gnaidosa origicalitat i e i tresor de belleses que conté
El aeu darrer llibre "La. Bednnptiü., publicat fa poc, i tan falaguerament acollit per tots als errtics que
se n'ocuparen, fa esperançar un nou
èxit per aquest darrer volum que està preparant.
Oportunament tindrà lloc en la
magnifica sala de la Biblioteca pública de Sant Andreu, de la iiuoi és
fundador mossèn Clapés, una conferència històrica critica de l'epigrama
la qual serà publicada com e pròdeg
de la referCia obra literària.
— igual que anys anteriors, la
Comissió de Festes del Cantre Popular Catalanista, ba organitzat enguany, per ais mesos de Juliol, a^ost
< setembre, una tanda d'audicions de
sardanus, quo tindran lloc tots els
dimecres, a dos quarts de deu de lu
vetlla, als Jardins del seu estatge social.
La primera audició d'aquesta tem{ porada se celebrarà aquesta nit.
—Es objecte de violents comentaris
• la passivitat de l'empresa «Los Tran| vi as de Barcelona', davant les quel1 ses irades dei públic perquè es millori «I raelerUd de la línia de Sant
: Andreu. La comoditat, la higiene i
, la regiihiritat en ei servei és cosa desconeguda en aquella línia.
Tothom es pregunta què s'haaren
M dels bons propòsits de l'empresa
quan assegurà que portaria, i àdhuc
arribà a assajar, oflctelmenl, un rnodei de cotxe* que destinava a substuir les actuals desterres
Potser una sola paraula d* l'pmpresn podria calmar les Impaciències
del públic.

Les

estrenes

P ï g . 15. — 1X500», 5
«ordre del dia» l'obliga a nuar a missa l'endemà, contrariant ponvicctOn*^
i mananK-nts de consoièncla. I el drama aoaba com un article de periòdic
•com el que és» amb un «sln comentariosa que diu un personatge secundari.
No val la pesa de senyalar defectes. No inoandiant-«e el cinematògraf
nn engegant ia pistola barroerament
i , sobretot, demanant l'excedència
després del cinomotògraf i ab ms de
la pUtola,' ni hauria hagut drama m
diatrilA contra les IKls de l'honor
militar.
«Corazón de majer», eseomt per la
senyora Bàrcena, per a celebrar el seu
benaflei, és un episodi d'adulteri, no
gens rar ni edificant. HI ha el marit
burgès, distret 1 poc asnable. escarrassat en negocis, i d cosí deselxlt. galanwjador. jove 1 betll antic enamorat
de l'esposa.
La tal esposa vo* estimar, però a
base de constància.
IBI desamor s'inlcla de part de l'amant, com en altres drames passa a
la inversa A darrera hora ve una dUa
de la pampa Argentina a reolannar
l'amor de! Jove. Ha estat seduïda i és
primer que ningú. L'esposa s'entendreix, crida a llnflclel, i morint-se de
pena el lliura a l'altre.
Caldrà que s'aconsoM amb l'amor
d'una àila com tants adúlters 1 adúlteres que han passat per les tauïefl.
els ha tocat fer. En Maura. ha volgut
treure conseqüències d'aquest re" regat argurnenr, contra «Is homes, però
Jr eompendreu que «mnib els mateixos
diners us enOlestlrta. un aïtre autor,
una comèdia de rèplica.
La mania de presentar ete homes
aotlus de negocis com incompatibles
amb els ideals amorosos d'una dona
de cor 1 de talent, pot produir, encara, altres drames per resta del del
senyor Maura. lPlt|Jors7 Ja no ens atrevim a afirmar-tho. EJs més retrògrad-i
en política, presents a l'estrena, deien
resoltament. el famós «Maura. no.
(El drama té un segon nacte on només es ta referència a l'assumpte en
una conversa per telèfon. H restant
són escenes de farcliment i diccions
satíriques, llargues I ensopides.
La senyera Bàrcena, amto un malaítuanya; esforç de talent, aconseguí
donar vida a la -protagonista. OMIngt* molls aplaudiments, i roéa ntwurla aplegat . d'esccflllr una altra obra.
Fou obsequiada arrfií esplèndides paneres 1 pomeflls de Bors que empleJaren l'escenari.
El teatre era ple a vessar.-HP. B.

Romea

De
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ATLÈTIQUES
Campionats de Catalunya de boxa
per a afleioNatt. — Amb extraordinària animació se celebraren dimarts
a la nit. al Boxing Club. les eliminatòries quo rallaven del Campionat
de Catalunya.
Del pes mosca s'efeciuaa^n quatre
conibata En el primar combat. Sànchez fou declarat vencedor de Mateu,
per punts; en el segon Vitrià de Pérez
per abandó d'aquest en el segon
round: en el tercer. Mompó de Garcia.
1 en l'últim, Barsa de Bronctm, tou»
dos per punta.
Fàbregas, del pes ploma, vencé a
Brugués per punts. 1 en el pes pesatlleuger Medi do SUs venoé' a Calvo
en un emocionat combat, després del
qual l'Alba retia efectuà una bonica
exhibició amb Ferran Urtaaun,
Del pes mitjà només hi havia un
combat que 0 0 s'efectuà per resultar
pel dit motiu de final.
Al Teatre Espanyo*. — Per Q slYa
aiguat el contracte Violaa-Rlcard AUS,
al qual veurem dissabte a la nit davant del notable pugll francès que tan
dur combat lliurà últimament a Youg
Travet.
En la mateixa reunió Hilari Marti
nee serà poSat davant dal fraucès
GachoL

TTR
Pròxim ooneurg de tir. — Es fa saber
a tots els socis d'aquesia representació, que dintre pocs dies se'ls trametrà el programa del pròxim Concurs Regional i que la primara i»rada anomenadta popular tindrà lloc
al camp de tir de Monljuich el dia
15 de l'actual, a les nou del mati.
Condicions de Ja tirada popular:
Arma, fusell mauser; distància üüu
metres, rodelia de 0'80 m.' Posició
lliure 15 trets. Per a tiradors de les
traci categories i en tres grups dividits.
En aquesta tirada es disputarà la
valuosa copa del baró de Qu&tr.ts.
premis en metàUic per valor de 7UI
pessetes, i 24 medalles d'honor.
Per a inscriure's, cada dia. a l'es
tatga social, de deu a una i de quatre
a vuit del vespre, fins el dia 14. n
les vuit del vespre, que es tuncaro.
procedint-se immediatament al sorteig.

LAWN-TENNIS

«BL DH.EMA»
Wimblsdon. 4.—Campionat de lawn
I oOORAZON DE MUJER»
tennis. Doble de cavallers. Tercer par•Les estrenes al final de lamporaila
Els comtes de Güell han estat re- tit. Ei comte de Gomar i el senyor
signifiquen una evident desconfian- centment a Terramar (Sitges).
Flaquer guanyen als senyors Dudley
ça àv U'empresa Ien ll^xi^ de >es
per 7.5, 6.2 1 6.4. — Havas.
obres.
A l'oratori particular de l'estatge de
En tractar-se. demís. de dos autora ia senvora vídua de Rosal se celebrà EXCÜBSIONISME
fills de pares illustres fa sospitar sl la boda de la filla Àngela Rosal Cale direcció vol saldar compromisos ' tarlneu amb En Dídac de León de
Ateneu da Sant Lluia Gonçaga. —
ineludibles en icomptes ide satisfer Núfiez Robles.
L'excursió general anyal i rjplec ds
»p criteri literari Justificat i propi.
Benel la unió el senyor bisbe de propaganda catòlica que tots els anys
Per això mateix no ens ha sor pros Mallorca doctor (Rlgobert Domènech el mes de Juliol, efectua l'Atoneu de
que «Li dilema* del senyor Joan IgActuaren de testimonis el marquès Sant Lluís Gonçag4 de Sant Andreu
nasi Luca de Tena, 1 «Corazón de de rAlmúnia, En Manuel Kindelain, do Palomar, ujidjçà Uoc, enguany
Mojer» del senyor H. Maura fossin el comte de Caralt, En Francesc FA dia 15 dels corrents a la pintoresca
dues vulgaritats disfressades d'obra quendo Rodoreàa. En Carles Corbi, Colònia GüeU. situada * 12 quilòmeDels afores
de t a . la primera 1 d'obra psicolò- • En JOS ep Torelló.
tres de Barcc-lona, entre les estacions
gica la segons.
: En representació del Jutge hi assistí de Sant Boi del Llobregat i Sani Vi• El dilema» enfronta lu conscièn- • el magistrat del Tribunal Suprem se- j cens dels Horts.
cia amb l'honor, a base d'un desafia- ' nyor Cubillo.
A les deu del matí, a l'església do
Sant
Andreu
ment err.r? un periodista, que ho mRebi la nova parella la nostra en- !a Colònia, el clior de l'Ateneu Jii
jurial -«l'exèrcit, i un capità elegit hora bona.
cantarà e solemne ofici que s'hl celeL'Obra de la Perseverança, insti- per la sort que ha de rentar la Injubrarà Al oiigdia, hi haurà un ctinur
tuïda en í a parròquia de Sant An- ria colleoilva. Però la casualitat le- I Dimarts, a l mati, al cambril dc !a de germanor, servit per la Fonda de
dreu, ha organitzat unes tandes d'e- tecmína que el periodista, «n l'in- i Basílica de Nostra Dona de la Mercè ta Colònia. A la tarda, solemnitat
xercicis espiritoals, que tenen, lloc 3 cendi d'un cinematògraf, salvi la fi- ! se celebraren les noces de la senyo- religiosa a l'església i funció teatral
l'antiga fàbrica dels senyors Riera. lla del capità El duel repugna a la ; reta Antònia Miralles amb el nostre al teatre de la Colònia, posant-hi cn
Diumenge passat acabà la segona consciència del pare, però no a l'ho- , benvolgut company en la premsa En escena IVElenci de l'Ateneu tí dratanda — que havia estat molt més j nór de la col·lectivitat, que deu pres- Joan Draper.
ma en tres actes: «La Creu de la maconcorreguda que l'anterior — sor-) cindir de sentimentalismes i de tota
Oportunament Ja es donaran tWs
iBenei la unió el canonge d'aquesta sia».
tint en processó del lloc on s'havia imposició cordial i de gratitud, I el
detalls.
celebrat, acompanyant ei Sant iCrist pare, atiat pels companys, va al camp Catedral doctor Carles Cardó. el qual
Queden convidades les famílies dels
de la parròquia, a l'altar major de de l'honor i , sense valer, amb de.ilg pronuncià una eloqüent plàtica.
Als nuvis, que han sortit de viat- socis.
la qual tingué lloc una missa de Co- de no tocar l'advereart. després qutLa Comissió organitzadora ha acon.
l'adversari Ja disparat enlaire I'MI- ge, els desitgem un sens fi de felicimunió.
seg-ult de la gentilesa da l a «Compasopega do ple a ple 1 el mata. I l'hor- tats en son nou estat.
Els dits exercicis són dlrigU» pel ror i el remordiment d'haver matat al
nyia General de Ferrocarriles CataP. Francesc Vailet. S. J., I , on vista que salvà la seva filla. 11 amirga·-à
Sorti cap a França En Ramon d'A- lanes, una important rebaixa en els
de l'èxit assllit. ée força probable que ! per sempre més. la vida. I a canvi
rolas. Junt amb la seva filla Dolors. preus dels passatges, cotxes reserse'n prepari nna tercera tanda.
vats per l'anada l . a més. un tren
del sacrifici de la seva felicitat una
—Ja fa algun temps quo vé parespe·.'ial per la tomada.
|
Dimarts
tingué
Uoc
al
Reial
Tennis
lant-se de l'adquisició de terrenys
A fi que puguin tenir dret a aquests
Club
de
Barcelona
l'anunciada
reve>
per a ia instal·lació de dues tinències
lla, la qual constituí una festa agre.. aventatges, la comissió prego als
dintre !a demarcació parroquial de
NOVETAT LITERÀRIA
senyors socis i familiars que vulguin
dabllisslma.
l'ex-poble de Sant Andreu. Es diu
El nombre d'assistents lou molt assistir a l'aplec, que ^'inscriguin
que erà destinat a una d ' a l l l ' e x crescut, figurant-hi les principals fa- per tot el proper cUumenge, dia 8. Al
convent que ela GC. Maristes habitaJoan Clapés, Pvre.
moment d'iascriure's so'te remetrà un
mílies de la bona societat
ven abans de l^incendi i persecució
d'kientltat indWidual i intransde 1909. i que aquest formós edifici
Els Jardins, esplèndidament iUuml- carnet
ferible, mitjançant el qual podran reh aestat adquirit i serà convenientR A J O L E S
nats, feien goig de veure amb la nm- collir
el bitllet del tren «l dia abans
ment reformat amb cabals del Bisbat
nló de cares boniques que s'hl reuni- do l'excursió
i tindran dret a un codt Barcelona.
ren.
B L A V E S
bert en el dinar.
El ball no decaigué ni un moment,
Són objecte d'un detallat estudi els
estant sempre animadlssim. car el
11 ml is que correepondran en aquesta
amb un estudi històric crític
nombre de parelles que h i prenguetinència, la inauguració de la qual
: ren part era considerable.
es creu possiWo — i aquest és 1 intePessetes 3
S a r d a n e s
rès de uiirs organitzadors — a coA primeres bores de la matinaci
menços de l'any vinent
acabà
la
festa,
de
la
qual
servaran
Editorial
Poliglota
grat record tots els que pogueren
L'alíra Unòncia serà emplaçada a
Dlumensc vinent, a Ics cinc de la tanJa,
la cobla Barcckma donart ona audició de
PSTBZTZOL·,
8
Irutr-ne.
la novella barriada de Varduti. els wrtardança
ai Casal Cïacionabata Cnioaixlo
renys de la qual han estat també ad1
F1VE
rcuc.

DE

ANUNCIS
T e a t r e
T f v o l i
Dltsabte i diocnenge, tarda 1 nit

4 úniques funcions, 4
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Avui, Oíom. tarda, a dos ouarts
Oe ctnc. E L ALCALDE INTERINO, LA
REVOLTOSA 1 TOROS DE PIBÍTA.
Butaques de primera classe, 2 pessetes; de segona. l'SO. Regalades les
(THE GREAT WYMOWD)
DlesaMe, «naünée aristocràtica. Bu- altres localitais. Nit, a ien deu. Grantaca, 3'50 peseetes (Tnxpostoe inclo- diós àxit de la farsa lírica en tros acsos). OtEEttbte a la nit, 1 diumenge tes, del mestre Lleó |AVE CESARI
- ia I nit. Botaquee a 5 pessetes T e a t r e
P o l i o r a m a
ini/pofUca indOBOe}.
COMPANYIA DE COMÈDIA del
Ks <leapatxa a Comptadurta.
TEATRE INFANTA ISABEL de MADRID. Direcció artística: ARTUR
E i J D O R A D O SERRANO.
Avui, dijous, tajda e Ics duc. MaCompanyia cómrco-iinca
ünée de Moda. i alt, a les deu.
PRACOCHlCOTt'
Moda selecta. L'entremès dels seayors
Temporada popular. Vint Ooics dies. Muúoz Seca i Vért-z Femàndez.
Preus econúmics
UPLANCHAII
Avui, dijous, tanda, a les clec. 1 el grau òxit còmic en tres actes,
Nit, a les deu. La earsueja en cinc de don Josep López Merino,
quadroa. en vers i eo prosa, de Lluís
Ltoares Bocem i Xavier de Burgos, CURRITO EL DE LAS GUITARRA3
o
música dels mestres Ouldant i Badia
EL CORDO DE NAVIOAO
1QUE T E CREES TO ESOt. . L a sarDamA divendres, a la tarda. Ultisuela madrDeaya en un acte 1 quatre
quadros. lliijre d'Angel Caamafio mú- ma representació irrenrtesilAement de
sica de Quislant i Badia |DE MIRA- LA POMPINELA ESCARLATA A la
FLORES Y... A PRUEBAI
nit. SOLICO EN EX MUNDO. i repoDemà. d»v-çndres taida i nit. LA sició de la comèdia còmica en dos
ROMAKT1GA iQUE T E CREES TU actes, dels senyors Abati l Reparaz,
ESOL.. íLLEVA·BS AL METRO MAMAI
TORTOSA Y SOLER
— Avtgt: ESTHBïíA de la íantasta còEs despatxa a Comptadurla.
mtco-Hrtoa BARCELONA TE Dl
La setmana que ve estrena a BaryiERTE_.
celona.ALCALÀ OE LOS GANDULES

Ei Gran Raymond

Gran Teatre Espanyol

Vuit únics dies de les sensacionals
pelMcuIes
EL MISTERI D'ORIENT i

L AN D RÚ

Sessions O D A DIA, a dos quarts
de ctnc & ia. tacaa i a les deu de la
nit. laauemsttti dtnmenge. 8 de juliol, a dos gaarts de dmc de la tarda.

Gran Teatre Espanyol
CttasaMe, 7 de jUKol

L'atractiu
de

Jonc

Nit, a

dels
i

on

" T E A T R E
Q O Y A
Companyia DÍAZ-ARTIGAS
ALTA COMÈDIA
Avui. dijous tarda, a les cinc. Preus
econòmics. LA HORA DE AMAR. NU.
a les dea. DE OORAZON A CORAÚON.
— Demà, divendres. ESTRENA de la
uamòdla cn tres actes. BUTH LA IS
«AEUTA. - Düluns. 9. BENEFÍCl DE
FBPETA DÍAZ DE ARTIGAS — Dl
mans, 10. DEBUT de ta TROliPE
PORTUGAL IA

mobles

M è d u l a

CATAtCNT»

D'ESPECTACLES

quan d'onze. BOXA. 5 GRANS COMBATS. 5. Entrada, 3 peeseses

per

VEU DE

T e a t r e
S a r e e l o n a
Telèfon 51* A.
COUSEU DE VARIETAT?
E l quadro més te d'atraccions. Avui,
dijousr tarda, a dos quarts de cinc
nit, a les deu. PrqSooctó de notcfeles
paOicules. DEBUT dels famosos articles CAJffil-U AND FATIMAS musicals; i dels iüustcmistcs THE OLYWAY'S. Succés de la simpàtica ballarina ALONDRA lErll grandiós dels cèlebres comediants excèntrics FRANCS
(PiCHEL & 9CALES. Grandiós esdeveniment de la eminent cançonetísta
LA GOYA. Nou 1 selecte repertort. Rlquíssima presentació. F.rrt reasonoat.
P A

L A C E
C I N E
Oran Saló de Moda
Avui .dijous, tarda i n K Grandiosos programes. Tot estrenes. L a iormosa comèdia E L CAMPANER FILÒSOF. Las divertides pefficules MEUTONA i NIOOMEDES TURISTA.
L'extra ordinària comèdia de la famosa marca Universal RESISTÈNCIA
VENÇUDA, pel cèlebre artista Franh
Mayo.

'Programa per a avm: STA?«jEY A
L ÀFRICA INEXPLORADA, segona
Jornada d'aquesta interessant súperSèrie, per Geònge Walffli TOM I DlCK.
supeiproduodó de) Programa AJúria,
per íack Pidcford LA MALETA NEGRA. NICOMEDES ADVOCAT, còmica d'extraordinària broma. FESTA
DEL PEDAL. — Demà, noves estrenes.

pàtic .Bryant Wasfebum.. 1 l'èxit de
broma ooallnua EN FATTY EN DIA
DE CAMP. — Demà. divendres, moda,
reestrena del grandiós èxit VINT4TRES HORES I MITJA DE PERMÍS,
per cOouglas Mac-Lean·. — Diumenge, a la nit, grandiosa estrena: L ' A
VENTURA C E MARlANELA per «Dorothy Gisls». Programa Ajúría. Totborn al Saló Oatalonya. El programa
més (bo de Barcelona.

Passeig de Gràcia, 115 Barcelona
Telèfon 686 Q.

Es lloga

Ofertes

• cau de famíliafrancesabonica habitació moblada, amb
balcó al carrer i dret a cuina.
s'ufereix a domicili, eau:ra oue Ronda Cnirenttat, 6, tercer,
ois üiirat mesos estiu. Hor. Dos primera.
na SO pte». mes, alterna lúluro:'
i la matulxo* prens. Escradià
Arlb»n,20pral., l.J
CHanilire m&ütilée
-iCons. 616, segon, segona.

Mestra superiora

Dispeses

KURSAÀL-AiístocrtttcSaló

Compro

Nevera i lavabo

En torre

Endclopúdia Kspasa pagant-la
contonable pensió, lavabo d ai- 50 ptes- noo. Alfons, 87.
a twm prea- R.: Llibreria Dnigna oorront a l'iiabitaeló. bona
versal. Rbla. Sca. Mònica, U.
caliia.Canerdel carril, «i, ai
Venc
costat Baixador Montaner.
Gramòfon amb plaques, gasya
i maquina toioeràUca nova. oer T r a s p a s s o s
Via Layetana
la meitat del son ralor. R-: Uibroria. Hbla. Sta. Mònica, 14.
Pensió particular
Casa ratalani. Habluidó per a
Botiga i pis
tres amics, balcó carrer, ascenal carrer d'Escodesor a tot estar. S'admeten se- Gran finca rústica traspasso
Uers. propi per a qualsevol wr
nyors a menjar,
Omolade; de terra plantados gooi,
duros mes. Raó: Aride Tinyn, qoaire grans cellers, ban, % Granja.
dues grans caw* pels masovers,
Carme, i3,
torro por a esuaelg, botes,
•ntrasol, segona. Desitjo senyor premses, etc, etc. entre MasTraspasso pis
•ois a menjar.
quefa i Piera.» minots dei'ee- 3.000 pessetes- 7 habitacions motaciú. per 40 000 duros. &-: Ron- bladss, cuina, gas 1 electricitat,
da do Sant Pau. 79, Colmado.
tracte directe amb l'amo. Ci^
Habitació
celi. H2. segon. 1.*
cedeix essa particular, baoj.
Claris, «fc ssgon. Ua&.
Venc mobles
d'on pis- Inútil negociants- B- D e m a n d e s
Casa particular Corta, SM, porteria. De 9 a 6Urgeix empleat
cedeix 2 habitacions tota pensió- Xoclà, 16, qnlosco.
bon son, qoo aporti LS00
Omnibus 40 HP amb
les. Preíontar.j.e a! Centre de
SL·seleon.
perfecte,
venc
a
baix
rèditDoctor Dou, 1, i-er, L '
Habitació
pren, Coria: 616,2.on, ï.*
dretentna, moblada, a matrimoni, 17 ds. sol, ventilació. CoSenyora
merç, S.on,
relacionada sort cap a Itàlia.
Es ven patent
Admet gestions i encàrrecs.
Etfcrluro 4610. Emprosa Ideal
Luxoses habitacions líS Míatón"^-4001^ d'Informació.
Rambla Flora, 16
(Anuncis).
tota
pensió,
confort
modern.
R.:
ta
pensió,
confort
modern.
R.:
—
—
—
—
—
—
—
—
Passeig de Gràcia, 101 (Camera
Sevillana).
Piano
de t4 a 16 anys
: venc a baix prea. Carrer Uni- esJove
desitja per a dirigir sobres a
Boniques habitacions versitat, 98, entresol.
mà. Vallirana. 56. baixos. Sant
l Gervasi.
per a senyor a tot estar o sols i
menjar. C. Ample, 31, 8.00,1/

BoníiiHes tialiltacioos

Luxosa habitació

confortable amb pensió. Montaner. 95, i.on, L*

S

Compres

Modista

I a domicili. Bilbao, 20K. port.»

P e r a fotografia lAviSOS

compraré fondo de saló si és de
ocasió però en bon «titat. TamHabitació
em quedaria algun moblo si
tot estar per a matrimoni o 8 bé
en molt dutbostat. Ofertes ai
amics i altra persona sola, hi no
mim.
10.081 de «LA VEO».
ha ascensor 1 bany. Passeig de
Sant Joan, 53, 3.er,

Compraré
a particular llibres de totes
clisses, espanyols 1 estrangera
d Arts, Cióucies, Literatura, etcètera. (blbUoseca completa, o
obres soles) per a engrandir
una biblioteca). Eacriare 4tti7.
Empresa Ideal d Informació.—
Rambla de les Flors. 16 (anuncis).

remsa d'enganxar «n sec per
a cas. compraria. Les dimensions haurien d'ésser de 18
x «4 o 24 120 cenU. de plataforHabitació
Rotllos pianola ma calaacs però qae perseed
Bailen, 3i
r a matrimuni de ref erènoiei. de 66 i 86 notes, liquido a baix sngmTT ea eartoütte major.
preo.
Rambla Santa Mooioa, u. Escrinie al n.* UUS de «LA
mtiwn Sobradlsl, 1, princt«prcoi un ^nacions amb assis- paUasgon»,
"VKO DECATALCNXA..
Llibreria Dniveaal.

S

i

P

La Mutual Agrícola de

Propietaris, 8. A.pera reAUao
•nó de latrtses. Dirigir-se, per a
arisoa^al Passeig de Baat Josa,
30-l.er. Its^- lfeS-P. i £ S U

R

C

TRES SESSIONS
DE PATINATGE CADA D1A
Avui

D I A D E MODA
a dos quarts de deu. SOPARS AMERICANS, ami,
intermedis de patinatge. Co.
berts a 15 pesseta». A les
onze Jimcama i exhibició
còmica pels professors

OERKSEN ANGOLA
Jazz-Sand Ventura.

T U R O
P A R K
PARO
D E MODA
Jardins, atraccions
i exhibició del

NAN PAQUITO
Cada nit. Concert per
la Banda de Caçadors
de Barcelona. Csfè-Rfc
taurant de primer ordre.
Demà, divendres, nií,
Gran festival baaco-navarro. Servei d'Autòmnibus des de la Plaça Je
Catalunya idavant Casino Militar) a
Turó-Park. Taxis Federació des de
Plaça Catalunya a Turó-Park.

S'imposa l'examen dels seus ulis

Vostè està farieat: no dubti que necessita ulleres.
El seu treball fet amb lltim artificial ha cansat la
seva vista i solament uns cristalls adequats han
de proporcionar-li descans
Estem totalment a les seves ordres i la seva visita
serà per a nosaltres un honor que li regraciem
per endavant

Carles Tutusaus Optic-Fabricant
Boqnerla, 22

: : :

Hanrloh,

9

B A R C E L O N A

Catarro dels nois

L'AQt|.catarral liORCONET, és ol veritable específic s' r°
dltat per a curar en pocs dies la Coqoeluclie, Bronqoltls ^
tota mena de tos de les criatures.
r \ ; _ > . _ ; * _ . Farmàcia de l'autor, Cardwa, 44; Doctor AJi
U I p O S l I S . dreu i J. Vlladomat, Rambla de les Flors

Telegrames
Cabletçrames, Radis
(servei oficial)
telefonemes. Es cursen
immedielanient servintse de la
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
Estalviareu temps i molèsties. Bambla de les
Flora, 16, baixos.

A

P I S T A DE G E L

C i n e
P r i n c e s a
Granvia Layetana. - Telèfon 1371
Tocant a la Plaça de l'Angel
E L LOCAL MES FRESC I CÒMODE
Avui. dijous. Succés EL CAOAVJ3R
VIVENT
STANLEY A L'APRICA
INEXPI-OHADA. tereeca jornada. A
DA CAÇA DE MARITS, per Viola
Dana L'HOME SENSE NOM. desè 1
Saló
C a t a l u n y a últim. MALA SORT. còmica — Diumenge, estrena de la quarta Jornada
£2 local mès fresc de Barcelona
Avui, dijous, estrena: L'OMBRA de STAÍHJEY A L'APRICA INEXPLODEL (PARE, per .Gbarles Ray.. i la RADA
tan desl·ljada represa NO HI HA JOCS
AMB L'AMOR, per le ingènua «Constance Tatonadge.. Èxits: LN PROMÈS F r o n t ó P r i n c i p a l Palace
M.\SSA PBRfBCTE, íormesissima coAvui, dijous, tarda, a un quart de
rnfidiadel Programe Ajüna pel sim- cinc. Gran partit a cistella VICENTE

er a llogar a tot estar o sols a
ormlr Ample, Sl, segon, prii rimer, st^ona, dues hatrita- mera.
Underwood 3-t6
i-luu* moblades dret a cuina,
Kleó «' carrer.
1 Smith 500 ptes. Alfons, 67.
Casa particular
P 'roporciono
i
carrer Corts, esquerra, desitjo
Compro registradora
matrimoni
o dos amlchs a tot
POT . JV.I. J •lues habitacions estax.ronL-niBGA
i dormito- Anker nova o usada. Escriure:
luoblade· ••• mrione», ambeni- ri baí^ al carrer.sala
Raó:
Passeig
4W2. l-Impresa Ideal d'Informaun ludicp^iiiiuin .i senyora o
ció, Rbla. flora, 16 Cantmcis).
n%B.rK • l 'm.', I.jcrlure Uol. Km- do Qf àcia, W, estanc.
Ifl.':;! il Informació. Rami. _ :
' :/rs. 16 (ananclsj.

València, 352

P

TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
Saló de reunió de famílies distin.
gWes. — Oxquestnna Saflé. - Avui
dijous, magnWk1. i eaplèndM programa. Estrena de la grandiosa superproducció espanyola MIMTONA. magistralment inteepretada per la gran
artista cPsuletie Landais*. Represa de
la dl'Wrtldissima comèdia LA EXPCTTA DN AMOR. per la simpèüca artista •Gonslance Taimadge·. ACTUALITATS GAUMONT. Gran èxH de la formosa comèdia LA TRENCA BODES,
per ia gentil artista «Viola Dana».
Demà, divendres, grandiós esdeveniment. Represa de rintereesantissim
film EXPEOiCIO SHACKLETON AL
POL ANTÀRTIC C19U-19BJ, la pel·lícula científica més verídica de les editades flns avui amb la destrucció del
vapor «Endafance», per lempresonamem dels gels.

6

Els models origineis t artístics creats per
la tMamifacture Parisienne» completen
la decoració interior d'una llar elegant.

i GARAGARZA contra SOTO 1 LAS.v
Després es jugarà un segon partit Nit,
a un quart d'onze. Dos grandiosos
partits de pilota Primer. ARGOITIA i
L'ROUUM contra ONDARRES i SAL
&AMENDL Segon, per aplaudits pelo taris.

BATXILLERAT
Vilanova i Geltrú

Lliçons particulars per professor pràctic i acreditai
E-cr ure LA VEL', n.01.8í-|
indicant assignatures.

Al passeig de Ribes Roges,
prop dol mar. en lloc cèntric 1 pintoresc do la magnifica platja mediterrània, es
construeixen, por a la verLloguers
da, esplèndids xalsta, voltats de jardins i amb cota
classe de comoditats: aigua
Pi-jr>/->c de lloguer de J'IÍÍ
abundant de l'aqüeducte,
r i a U O S rents preus. Brucç
Q-* Ta eatressoL C UILGüH.
electricitat, telèfon, garstge. etc.
Pe-a més detalls escriure a O. Vlvancos, carrer del
Tres sales grans
Teatre, núm. 15, Vilanova i nna
amb terrassa, bones por1
Geltni.
molts «ervuu. 1 i^sultudons. O"
rer Palma de Sent JDSC 1. |

