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d'avui

posava un petard a la via del trampogut incórrer en els últims aug- quee s Veié que el fenomen havia }•
L a v e n d a del p e i x
PETARDS
vie
ments concedits a llurs empleats o passat.
vespre, el governador va dir que Fou conduït a la delegació.
Ahir. a un quan de deu de la nit. obrers, comprometent-se a portar ft
L'hora en què s'és esdevingui ha
ie bavia requerit els venedors
va fer explosió up petard posat a cap una revisió de sous, una vegada fet que bastanta gent no se n'adonés
des d'avui lomesçln a vw»AL BORN
la lituà del uamvia, de. Sans. a l'en- efectuada la projíctada reorganitza- a ca usa d'esiar descansant.
\ ' tota vegada que iiavíe» estat
M-ÍJI acudiren al mercat central de creuamem dels carrers de Tamant i ció de serveis.
L'Observatori Fabra , la nostra ingítís alur lanla tres vapors verdura del Born 4UU carros de page- Manso.
teressant estació • caetuífica, registra
Tercera. — L'Empresa es comproítnet la
sos.No va causar ca© dany
sotraíada,
concedint els aventatges
ler la «eva i>art. el senyor Poriela
Al magatzem de (uste qü< té don aquecoiuinuar
L'ESTALVI
te
reglamentades
respecte
a
jui que, als ^ue BO ubeeban, els unA FORA
La Caixa d'Estalvis de Barcelona, Josep Palau al cerrar del Marqués bilacions, viduïtats, etc., I a estudiar
irà tantes multes de 500 pessetes
del Duero. 136 han esclatat quatre en coUaboració amb la representació
•El terratrèmol s'íia sentit per tdï
_i en^ui precís, l, «1 qm no les pa- durant la setmana última ban ingres- petards a la una de la matinada.
I anirà a la presó ei x&mp? que sat 664.035 pessetes procedents de 3.733 No han fet cap .desgràcia m produlí legal de l'Associació o Sindicat, aque- Catalunya et» més o menys intensitat.
imposicions, essent 27Ü el nombre de
lles millores que puguin implantar^rmina la llei.
On s'ha notat més dèbilment ha
desperfectes.
nous iiriponents
sc en el successiu, compatibles en ca- estat al Pireneu. Així ho acusen imA
'les
dues
de
la
matinada
esdaS'han satisfet pc-r 2.529 reintegres
da moment, amb la situació econòmi- presswns de la Seu d'Urgell i Putgquatre petards al magatzem de ca de la Societat
cenlà.
l'Alceldia * ha rebut la següent 8c6.41275 pessetes ; per a la cpmpra laresi
fusta
d'Angrill
i
Codina,
en
el
pati
de valors per compte de vuit impoaunícació del governador civil:
En canvi, a les terres planes, cap
Quarta.
—
Que
si
com
a
conseqüènde
la
presó
de
dones
rego a V. E. que iminedlaiainent nents, 12159 25 pessetes.
cia de la projectada reorganització al S. O. s'hanota;. més. A Cervera
Solament
produïren
soroll.
Tptal.
2.537
reintegres
i
868
STí
pesveixl rwnelre'm unia relació node sciveis que l'Empresa ha de por- s'ha presentat ben be. i a Mora d Eul dels veoedore de peix que es- setes
tar a efecte, resultés un excedent de bre fins algú ha VQ*dilai com sa anès
ELS
VEHICLES
DE
LLOGUER
autorttzate per aquest Municipi
Çom es veu, la anormalitat dt BarpersoiiaJ. es prescindirà deis serveis a caure. TarnW a Sitges i Coeies de
mercats d'aquest* capital, bis celona es reflecteix en la partida de
I.'opinio del governador és que els d'equells empleats o obrers més mo- Garraf es presentà ben acusat el mos, com se suposa, tarà avinent reintegres, mes gran que la d ingres- cotxes üe lloguer 1 els autos consti- derns a la casa, queresultessinper viment •
que els imposaré una mulla de sos
tueixen un servei públic i es precís Secció, abonant-los ultra la mensuaManquen etkcaro ded-^s per poder
I pessetes per desobediència a les
qoe no el deixin abandonat Del con- litat o setmana corrent, una altra precisar la triangtllacló i fixar el lloc
PEL
.GUARDIA
DE
SEGURETAT
Ires «te da meva autoritat en < > - . i
üari. cotxers i xoftrò óoíriran als metisuattitat o setmana i|segons es de l'epulentie.
|el provei-Tierit de la ciutat, en ta MORT.—PEL NOI MEDIAVILLA AS- efeinci
i'aplicacló dC la llei
tracti de mensuals o de setmanals),
SASSINAT - LA SUBSCRIPCIÓ DE
Sl *stan soUicitais a no treballar completes, en el ben entès que en tfiía
i manera acostumada.
"LA VEU DE CATALUNYA»
per motius societaris o d altra ruvna, dliaver d'admetre nou personal per
|alca]0e ha traslladat aa dita coA un quart de sis d'aquest mati
Eii ús deii vot de confiança que amb el públic els soUiclla perquè el ser- a ta mateixa classe de treball, seran
uicació als directors dels mercats,
motiu
de
la
vaga
del
ram
de
transveixin i precisament per això. o si- cridat-s a cobrir les vacants que hí aproximadament, a Vilanova s'han
al ^o^emador civil els
senttt, en diferents intèrvals, petits
1 domicKtla dels qut uo hagut ports el Consistori atorga a ''Alcaid::: gui, per a senvir al piMblic, se'ls va hagin els tnatelxos empleats o obrers terratrèmols
quet ultra la sotragada,
ï de con forairiTai amb ijl parer de la concedir el permís que tenen
per l'ordre d'antiguitat que portaven
lolett la dieposlolo
ComissSó de üovem mumcipall, J'ala la casa, considerant-se com a exce- que lia estat notada singularment en
. • •
Ua disposat que com a gràcia
EL CARBÓ VEGETAL
denu kense sou per aquest cas, durant els pisos alts de les cases, ha fet
•..."-•le tta tramès al governador : calde
augiiiemax de manera sensible el ni
eiçeciel.
1
ser1se
»pw
un
t-ap
ca"
puanà reteció de tots e4s provel- giii constituir precedent, es diví! a JÜ Vm v.ia j&tag * l üo'.tjn civil els :•• t···-iilni ü un any
vítl de l'aigua dels pous
de peix que tenen lloc al mer- ! vídua del guàrdia de seguretat Josep ' consignats ris de 17 vaixells carregntí
Coni que q^uestes clàusules són
Han estat molles les persones que
Iceairal, amb uidacai·io de llurs Vilagrasa Alberg que mort a conse- ' de cartxi .vegetal i els representants la fórmula de transacció elab'Tada s'han
donat compte del fel, tan raraIciius domicilis
per
l'empresa
i
1
esmentat
Sindicat
j
dels
carboners
detailllstes,
per
tractar
quèncla del desgraciat • incident en de Ja qUestló d'aquest combustible de comú acord, pot donar-se ja per ment notat en la nostra terra.
lui íian estat proveïts de peix toW 1descarregar
un carro d'escombraries que escasseja tant havent.u'hi de so- solucionat aquest confUcte.
Imercats de la ciutat, llevat del a la muntanya
DADES DE L'OBSERVATORI FABRA
de Montjuich el 17 de bra.
psiaíranchs. L'alcalde ai.ullarà juny. dues anuaiitats
dea jonuU que
Heu's aqOi un resum de les dades
LA
FEDERACIÓ
PATRONAL
ei·oiB·js dels Uocs on no es
Els carbonerí van observar que hl
' aquell dlsfmtava.
que s'has reunit a 1 Observatori Fagai peix.
ha
revenedors
que
«I
venen
a
4
i
5
•La
Federació
Patronal
de
CataluAixi niateix ha disposat, conside- pessetes, i Aquests revenedors, que
bra de l'Acadèmia de Ciències de
un quart dc deu, un grup de
que la ciulat és deutora de gra- no són carboners, sinó negociants irn- nya, erc la impossibilitat de poder 'Barcelona:
« es pïesebta al mercat d'Hosta- rant
contestar els inncimbrables telegrames.
titud a la jpentória de l'obrer de 16
-El registre comença a l'Estació
i Ultima als venedors de peix i anys
provisats, procuren que es mantin- caries i comunicacions que diària- Sísmica
d'edat, Mlqupi MediavUlu Bell- 1gui
de l'Observatori a tes 5 h.
f~rar-se, com així ho feren.
l'estat
actual
amb
l'objecte
de
que fou assassinat en l'encreua- ; fer negoci explotant la necessitat del nient re,p d'entitats i corporacions pa- 31 m. 56 s.
governador ha ordenat una eo- , aolà.
tronals i econòmiques de tot Espament
dels
carrers
de
Coello
i
MuntaSegons telegrama rebut de l'Obserfia per tal d'aolarir p^- quin mo- ner el 3 de juny, en ocasió d'estar i pUbllc.
nya, felicitant-lo per l'enèrgica i seels guàrdies de seguretat ulli de recolliat escombraries, servei de ca- I Ell governador creu que això no es rena actitud' adoptada davant dels vatori de l'Ebre de Tortosa, allà començà el fenomen a les 5 h. 31 m.
lei no impediren la coacció.
ràcter urbà. que s'adquireixin títols ) pot tolerar, i va oferir adoptar me- confllctqà socíal(S plautejalB 11 ofe- « s.
rint-lt
occ^e-ració
i
soQidaritat,
«ris
sures
perquè
aquesta
situació
acabi.
del Deute municijial al 6 per cent per
Del sismògram de l'Observatori Faprega fem constar el seu profund i
Els
flequers
MES DETENCIONS
valor de 1.500 pessetes, donant-se
Per coaccions i amenaces als tram- sontit reconeixement a totes les allu- bra resulta una distància epicentral
lr ordre del Comltó de vaga. avui ifuai esmerç al producte deia suscrip- viarís foren detinguts, ahir a la tar- dides entitats a les quals agraeix en- teòrica poc Iníerior » 300 quilínmepbretsflequerssïfavien de deola- ció iniciada pel periòdic LA VEU DE da, al carrer de Salmerón, Magí Ri- cara més que els tributs d'adheió que tres, essent difícil precisar aquesta
pn vaga a fl i eíecte que la ciutat CATALUNYA, que ha estat posada a vas Mesoner, Emili Calvo Rubio. Jo- li ofereixen, les justes i ponderades distància per tractar-se segurament
disposició de l'Alcaldia, i que els típs sense pa.
adquirits es dipositin a la Caixa sep Reig Llagostera 1 úabriel Mufioz araule^ en què reconeixen el seny d una llarga línia de conrmòcló.
luesta ncpva pertorbació nu ha tols
i la serenitat que sempre ha estat
Segons la iniformació rebuda en el
de
l'Ajuntament
acumulant-se aj di- Mundó.
Vlv Han estat relatlvameni pocs pòsit els interessos
norma de la Federació i els seus servei meteorològic de Catalunya per
que
produeixin;
pbrers que ban abandonat la fei- La totalitat del dipòsit es donarà a
constants
esforços
en
pro
de
la
pau
les línies telefòniques de !a MancoUN INCIDENT AL PARAL·LEL
*ls paarons. que Ja estaven pre1 de l'ordre social d aquesta ciutat.
munitat, el fenòmen ha estat sentit
Ahir a la tarda, havent-se produït
uis, han pogut aaíegurar el sub- Hosa iMedüanriílki Bellsfdà. germana
a Cadaqués, Puigcerdà, la Seu d LTIstre de pa, amb tot i haver-se | de rinfortunat obrer, el dia que com- un desperfecte a un tramvia davant
gell i molt més fort a Mora. ïMydz,
puH el fenomen natural de l'a- pïeixi l'edat de 35 anys si és soltera, del Teatre Espanyol, arvíat es va
OeiVera i Sitges, i això indicaria qu»
fffla de compradors alarmats que i cu cas contrari el dia que es casi. formar una cua de tramvies.
ha estat agitada pel terratrèmol tojen a les fleques a íer .provisió.
£1 públic s'hi agombola, i com es
ta la Catalunya estricta i juntament
SUPRESSIÓ OE OERTS RÈTOLS
E l t e r r a t r è m o l d'avui
ari practicat algunes detencions
sentíssiu algunes veus d'amenaces
amb tes dades dels esmentats ObserTienaces i coaccions ais flequers. El governador ha donat ordre a la contra els iramviaris, >la guàrdia civatori* situaria la regió epicentral
podicia que no permeti que circulin vil va dispersar els reunits
demunt el S O. de Barcelona. A 1*
AL PORT
vehicles amb els rètols de «metge»,
A BARCELONA
nostra ciutat la intensitat de la sotraMARINERS DESPATXATS
port treballaren avui 1.391 ho- •llet., .pa., •peix*, «servei de magada ha estat compresa entre ets
Eren
aproximadament
doa
quarts
Uns mariners del vapor «Barcelo- de sis d'aquest matí quan s'ha sen- graus IV i V de l'escala de Marcant
^ i 240 carros, tots menats per lalts», eto.
Deia el governador que aquesjs rè- na» de la casa Pinillos, van fer vaaa
en ]& descàrrega de 33 va- |i <ols,
anunciant excepcions o penni- de braçós plegats per solidaritat amb tit a la capital una sotragada sisImmediatament després, a les 5 h.
mica.
especials, contribueixen a man- els vaguistes del transport.
32 m. 56 s,, ha ocorregut una forta
«reu que per tot avui quedarà I; sos
l'alarma, i tant dret íé a cirmoviment ha estat bastant fort, rèplica, 1 una altra a les 7 h. 7 in
Mwadk la descàrrega de carbó tenir
Aquests mariners han estat despat- el Elmés
cular l'auto d'un metge com el d'un xats
fort dintre de les osciUacions 33 s.
per
la
companyia..
I
comerciant, i un carro que porti peix
que s'han registrat en els últims anys
El dilluns, a la tarda, s'havia recom un que tragini fusta.
DE LA CATALANA DE CAS I ELEC- en un país tan poc sísmic com és el gistrat també un terratrèmol pròxim
fS CARROS QUE TREBALLEN
TRICITAT
Pla de Barcelona
a las 3 h 37 m. de la taraa
dílerents quadres sortiren 9: ca- S'ha de considerar que l'autoritat
A Barcelona mateix, s'ha sentit ei
Com s'havia anunciat, tingué lloc
1 s«nse escorta de cap mena.
garanteix a tots.
diumenge .passat l'Assemblea general soroll amb diferents graus dintensl6• •
|« TRAMBIES I AUTÒMNIBUS
DE REANIMACIÓ CIUTADANA
dels obrers i empleats de la Catala- tat Hi ha hagut zones. Als últims
'L'agitació
als
aparells de l'Obserfcíreateren més trannvnes 1 Aflitr vespre va dir el governador que na de Gas i Electricitat, en la mal pisos de les cases és on el fenomen
|«n.bus que el dia abans.
vatori Fabra ha durat 29 minuts
havia rebut la visita de representants s'aprovaren per unanimitat lea se- es pogué notar mes bé.
^
Passava un tramvia de da | do las societats econòmiques, les quals güents clàusules:
No podem oferir als nostres UegVUn dels llocs on s'ha sentit més
c Horta, poc desprès del mlg- s'havien ofert a cooperar per al resta- Primera — L'Esmpresa reconeixe- visiblement tou a ja totalitat del dis- dors un esquema del registre sismoL =.
immediacions de la Sa- bliment complet de la normalitat.
gràifle perquè en els terratrèmols imrà a l'Associació c Sindicat que cons- tricte XI municipal.
la família, dos subjectes dlspatitueixi el seu personal amb el que
Ijea sotragades han testat vàries. mediats resta graivat d ona manenj»
farlant
d'aquesta
visita
i
de
la
neJ~euns trets que no feren mal . cessitat que aquesta cooperació sl- dwpouen les lleis o RR DD pels quals La primera donà una impressió com tan lanparceptible que no sort.na re»
' gui de tots els ciutadans, deia el se- es regula la formació i actuació d'a- la d'una porta interior que es tan- en el paper que s'usa en les publk
parella de seguretat que anava ' nyor Portela que la ooacció moral questes Associacions, referents a ser- qués. Seguidament hom notà com si caclons quotidianes.
No cal dir que tant com la silu*
«•J». saltà a terra i empaita els que pesa sobre la ciutat terminada el veis Públics, i tractarà amb els qvrt «s senils íressa VJH .una habitació
els representin legalment.
vefria. Després perceptiblement es ció de Barcelona i la incomunicacl·
1~~1· detenint-ne un amb la ois- i dia que els ciutadans vulguin,
ique usasa.
" i Contra l'e^erit dTuna ciutat és ttuSegona. — La companyia eorregi- rebé la sensació que la terra es tetefònica amb Madrid ha estàt t*
jpassejg desant Joan una pare- possible Uuítar-hl, però és precís que girà o sutosanarà dintre de la nòmina nwvta Quan el forçat observador ma de les converses el terTaXreiudj
auava a esverar-ae fou tan migrada d'avui, del qual no es té noticia qu»
C^-,^6??8**1 «"EPrengué l'obrer aquest esperi; es manifestt 1 DO «S del present mes de juliol, les involua- la
zwa manifestació del terratrèmol. hagi causal cap desgràcia.
f "an Antoni-Eíxala Baiacoa. que deixi atulr
tàries i neguí ari Lats en qtw s'hagués
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Concepció Garcia Nieto
o c o r r e g u d a el d i a 11 de j u l i o l de 1 9 2 2 a l'edat de 2 6
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La seva desconsolada mare donya Concepció Nieto Llamas vídua de Garcia, germans Mercè, Simeó, Jacob, Josep I Pilar, germans politlcs Josep García Martínez i Pilar Fossas Qrases, oncles don Manuel Garcia Blanco, donya Maria Nieto Llamas, donya Isabel Garcia Blanco, oncles
polítics don Benigne de la Riva i donya Maria Iglesias, nebots, cosins i parents tota (presents i absents) i les raons socials R í v a i G o r d a ,
Hijos d c S i m e ó n G a r c í a i José G a r c í a Martínez, en recordar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que ia tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran a l'església parroquial de Santa
Anna, d e m à , dimecres, d i a 11 dc l'actual, a dos quarts d'onze, pel qual favor els quedaran sumament agraïts.
L e s misses d e s p r é s d e l'ofici i d e s e g u i d a l a d e l p e r d ó

»

E l d o l es d ó n a p e r d e s p e d i i

•

N o es c o n v i d a p a r t i c u l a r m e n t

Diversos senyors prelats es dignaren concedir indulgències en la forma acostumada.

La
F i r a de M o s t r e s de S a n t
S e b a s t i à
Gran setmana Automobilista i MoLa més important Fira de Mostres
tociclista del 31 al 28 de l'actnal
peninsular i Exposició d'Automòbils
amb la cooperació de l'Associació
subvencionada pel G r a n
Nacional d'importadors d'AutomòKursaal dc Sant Sebastià.
bils.
Ssnsacionals carreres d'automòbils
Del 18 al 31 d'aquest mas
de turisme, motocicletes, amb sidecars, ciclecars, etc.
Exposició Internacional a la qual
Copes de SS. MM. els Reis don
concorren oficialment els E E . UU.
Alfons i donya Victòria.
Mexicans i França.
Importants premis en metàl'lic.
Varietat de productes espanyols,
Superba caravana per Guipúscoa,
anglesos, belgues, alemanys, itapresidida per S. M. el Kei.
lians, etc.
Interessants festivals estiuencs. Espectacles de totes classes. Esplèndids
allotjaments. Paciiiiat de comunicacions. No deixeu de visitar Sant Sebastià
L'arribada del tren e Barcelona tindrà lloc el dijous dia 96
D E L 16 al 31 DE L'ACTUAL
G R A N SETMANA AUTOMOBILISTA 1 MOTOCICLISTA

E
D

vrmsiaàt
Les PEEOVETAB són suficients per a un rentat
Es dissolen a l'acte amb aigua, i, quan es dissolen,
desenrotllen una acció vigorosa d'oztg·B, que impedeix tota infecció de gèrmens de la cavitat bucal, dei
.
xant unes dents blanquíssimes.
Les PEROVCXaS es venen en totes les Perfumeries, Farmàcies i Drogueries, al preu de pfes. 3 els
flascons de 50 i pies. 5 els flascons de ICXV

C A L D E S D E M A L A V E L L A (Provincià de Girona)
T E M P O R A D A : d e 1." d e m a i g a 3 0
d'octubre
Kalaltias de l'aparell digestiu. — Artritlsme en les seve
múltiples manifestacions. — Diabotes. — Olucosaria
Establiment de primer ordre, rodejat de frondosos parcs. Habitacions grans,
còmoúe* i ventilades. Menjadors i cafè grandiosos. Salons esplèndids i ele- '
gants per a festes i atraccions. Capella molt formosa. Llum elèctrica. Camp
per a tennis i altres deports. Garatge. Teièfoa403. Red de Girona.
ADMINISTRACIÓ: RAMBLA D E L E S F L O R S , 18, E N T R E S O L i
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* U n senzill bany saltratat dels peus
us lliurarà dels m é s dolents sofriments
Tots els que tenen els peus sensibles coneixen per experitneia ela
sofriments que les calors els fan
patir: els peus cremen com foc,
s'inflen i s'escalfen; les sabates
semblen tornar-st
més estretes i els
dolors causats per
antics ulls de poll
i durícies es fan
intolerables; ets
que suen molt de
peus també sofreixen més que
mai els efectes
funestos d'aquesta dolència penosa.
No podríem recordar amb més
oportunitat que
un senzill bany
saltratat dels peus representa una
veritable panacea contra aquests
mals.
Un bany saltratat estimula la circulació de la sang, tonifica i alleuia

els peus adolorits i masegats i fa
desaparèixer tota sensació de cremor i fatiga; i encara, essent i'aigua saltratada lleugerament oxigenada , és de grandissima eficàcia
contra l'irritació
i la mala olor ocasionada por una
transpiració massa abundant.
Un grapadet de
Saltratats Rodell
«sals naturals extra concentrades'' venudes a
un preu mòdic en
totes les farmàcies, basta per a
preparar un d'aquests banys benefactors. Per
què, doncs, patiu
més temps de mal de peus durant
les calors, si sols per unes quantes
pessetes podeu amb facilitat curarvosels i lliurar-vos-en per sempre més?

S A L T R A T O S
R O D E. L _ l _

RECHAZAR LAS I

f e s t a de S L Cristòíi

La festa del gloriós mirllr
CTlstòTol s'ha cel·ebrat aivul amb :\
espleudor en diferents esglésies
ceionines, havem desfilat per dM|
d'aquestes gran nombre d'asKa
blls per tal derebre la tradició
benídliJcló.
La vaga, si bé ha aconseguí:
la festa no revestís el caràcter
dtós d'altres anys. no ha pogi;i
possibilitar-ne la celebració. qu«.
deixem dit, en totes les capell^j
stia celebrat ha reeultatmou Ua^
Com de costum, on ha revés:;
major esplendldesa ha estat en i>
pica capella del carrer del Reg:
Aquest, carrer estava bellemem e
nat amb mata > amb banderes ;
tenes. La clàssica capella estava
il·luminada i engalanada amb
ba bona
DPS de bon mati no hl han ma3|
mal fidels. A dos quarts de vuit i
començai les misses resades,
estat la darrera a les nou, i una sf
més tard començava l'ofici solf^
oficiant el vicari de Sant JUST
pellà del petit temple, mossèn Mai^
Torner. La capella de l'esmeni
pao-ròquia, sota la dlrreccló dei J
pular mesire mossèn Francesc T
delló ha interpreta:, amb dquelUiJ
tesa que ho fa sempre, una inspü*]
missa.
Acabat l'ofici ha començat Is
nedlocló d'automòl·lla, essen- •
mer que ha desfilat per davam 1
cai·iMla el del capktà general
més tard els dols preskiensi 1
Mancomunitat 1 Diputació i «'
governador dvll.
La benedicció itudonada a
ra hora, ei canonge (Taques.;
dral Basílica, doctor Bruguera,
tard, el capellà ja esroeutai. Leí í'l
fils senyoretes Rosa 1 Margarida!
qué obsequiaven els conductors *l
automòbils amb un pom d'espifc"*!
una artística medalla del Sant.
A mig dia passaven de SO e15
mòbils que havien desfilat per ds*
de la capella.
m
Anit pasada. e la plaça del rai
mfr van ballor-fie sardanes. Hi Mj]
una gran gernació; 1 la festa, u
popular, va resultar encisador4
debó.

•••

A darrera hora de la tarda s'W
sat efl Sant Bosarl 1 ha comon^'
devota novena el Patró de la
assistínt-hl gran nombre de fi"14*
S a b ó
" L a Oc*
ratrlcanl: 4. /SLEBM - MAT*»0 |
guaUtat superior

LA
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pnjíóí, 1 a'.-ul. dax-ant le? peïsoatll- segurava al Congrés <j*ve, & Instàn- MES DESGRACIES EN LA CARRERA a f-oncedir la inodaUa nWilar als segútnts caps i oficials:
DE 12 HORES
tats que s'han traslladat 3 Cdlmenar, cia d'un dels ministres, el Consell
Tinent coronel cap de U mclialla
s'ha procedit a la instal·lació d'un d'avui estomariaa ocupar de la siMadrid, 30, IS'30 matinada don
Francesc Llanos, comandant da
tdocaus per a protegir J aiguada I tuació del general Aguilera al front
En la carrera de les dotte bore* oe- regulars
don Jos^> Frías, comandant
d'un grup moto-bomba 1 estesa de ba- del Consell Suprem de Guerra i Ma- lebratía ahir, una motocicleta sense
Terç don Enric Llas. capità del
teria ftns la posició, així com també rina.
motorista que la guMs anà, a estrellar- del
de Melilla don &iric Gómez
la ultJmBcló dels servei? necessaris
sà centra un pont, produint una grau regimenttinent
del Terç don CWar Roperquè la 'posició pugui quedar sen- TELEGRAMA CIRCULAR
ferida al coli d'un minyó que pocs Cantto.
Galau i tinent ddl reglmem
se protecció i mercè dels seus propis
momenti aOians s'havia Jassegut a dríguez
DE
OUERRA
da Melilla don Miquel Vidal.
esforços.
Ei ministeri de la Guerra ha en- l'ombra. La moto acava sola perquè
Els delegats do l'Institut de Comerç
SI W aquest material Ja havia es- viat al següent telegrama circtflar a el motorista uarvla saltat per Jianrer
tat prorit en terreny solt al Polígon tots els capitans i comandants gene- començat a cremar el dipòsit de ga- senyora Olariaga i Baialbar recornegueren varies posicions acompade Hetamares, ha eptat portat a Col- rals de la Peniasula, Balears, Canà- solina.
nyats d" enginyós civils.
mener per a €re<,·tuar-ho novament ries 1 Air; a:
El
jove
tou
reccflllt
per
un
auto
I
Noticies d«4 camp asseguren que
en un terreny símüàr al de Ha qps«Amb motiu de la carta d>íl gene- conduït a un lloc de. socors, on :ou an cap de Beniburrioguel ha posat
tra zona de protectorat al Marroc1.
ral AguWwa al senyor Stachez de assistit convetóenOnent.
presos a alguns altres caps que es
Toca i incidents a què ha donat Hoc. GARANTIA OE L EMPRÈSTIT AUS- mostraven propicis a sotmetre's a E- DETALLS D'UNA DESGRACIA
es
donen
versions
J
es
fan
com
entera
Les notícies complementàries de
panya.
TRÍAC
la mort del cap de l'estació de per la premsa que no «ertament s'aA la cabíla dc Benlsloar s'ha munLa
part
dispositiva
del
Decret
paparten
molt
de
la
veritat,
sinó
que
Vàllaflitie. don Manuel Bosco, han Imsemblen evidenciar l'existència du- blicai en la «üacetu. sobre garantia tat un servei de vigilància per a evipressionat prolundament.
tar els robaioris que comet una parcampanya. Jafinalitatde la qual a l'emprèstit austríac, diu aixi:
EU desgiaclat empleat va morir na
tida de moAfactors pertanyents a Be«Article
únic.
—
s^autoritra
al
Gonomés
pot
aprofitar
als
enemics
de
trossejat per l'exprés d'Inln <runn í'ordre 1 de Sa monarquia, promovent vern perquè garanütxi el 6 per 100 niburriagutí i Benisaid.
per a sahrar i? vida a una senyora
A l'ordre signada pei comandant
otter en primer terme la dívl·ió de ds l'anuaitlat corresponent a 260 mi- d'enginyers
i dlversds nsbs iqne corrien perill
s'e&ogla el comportament
lions
dg
corones
or
de
l'emprèstit
a
exèrcit.
imminent d'ésser aixafats pel comboi
de In companyia de ferrocarrils maemetre
pel
Govern
de
la
República
creluà la via temeràriament 1 heroica- Recomano a V. E. la ponveaièoeia Federal«l'Àustria, en les condicions i I nada pel tinent Collar, que es rement.
que ningú es deixi guiar per les ím- en la mesura contingudes en els pro-1 patrià recentment.
Ea senyor Bosco aconseguí el seu pressloas reflectides en lele^ramcs locolg números 3 1 3. i en el preàmTambé s'elogia la conducta ddl serhumanitari ipropósií perd fou A cos- procedents d'aquesta Con, on la bul i sota interpretativa de l'anexe gent de la mateixa imitat don Cresguarnició
1
la
resta
dels
dements
ta de ta ee^-a vida.'
de! protocol número 3, preparat? per cencl Ramos, al qual a'ha concedit
Quan tomava, desprès de salvar- militars estan «n absolut al marge l'Assemblea de la Societat de Na- la medalla militar.
de
les
esmentades
maniobres,
encara
ies, fon agafat pel tren. passant-U
cions I signats a Ginebra el 4 d'octuVAGA MINERA A BISCAIA
pel darauni 1 trossejant-lo horrlble- que les referències de prsmsa facin :bre do 19SS, per a lu restauració ecoaparèixer e]. contrari, havent de di«-1nòmica i flnanclero. d^Auslria, el cine
ment.
Bilbao.— El Sindicat de minaires
^L'aete del dissortat cap produí Jn- posar V. E. que el particular eentlr 1per cent dol qual,, impóna 25 milions ^e Bilbao ha acordat l'atur a les mlteosa emoció entre le« personc-s que do cadascú ho s'exterloritti en Tor- 'de çòTOnes or I oiinlvaT al quatre per me des d'aval.
ma que pugui servir d'encomtjoment icpnt de rannalitat dols títols del dit
el iprespnéldrérf.
Aconsella als v a g u i s q u e hcudlrt
Algunes peaçatgeres es, deamoíaren. o fonament als tripijoc» expresseu.» emprèstit, pír al qtlol, en cas naces- a les explotacions 1 impidcixln l'ensaji, el Tresor potlfà emetre 1 dipo- trada dels fscrulrols.
EL CONSELL OB MINISTRES
EXPLICACIÓ D'UNA VISITA
sitar en una entitat convinguda ontro
En canvi, el Sindicat d'Arboreda,
Madrid. B, lO'SO nit
El general Miíans del Bosch, cap els Goverrs dels diversos Estats qúe de significació socialista, ha publicat
£l Consell ha acoftat a un quart del Gabinet Militar del Rei ha me- gawitltr.n l'empri^Wl austríac litolu una nota desoatortteant la vaga, perde deu, facUitnnt del seu resultat la ntfestat que la seva visita al general per un import equivalent a la suma ; què, diu, sols està acordada pels exsegüent nou oficiosa:
Aguilera fou senUllament particular, que pugi la garantia del país, prav.s- tremistes 1 no hl ha cap motiu per a
tos de cupons de l'emprèstit ausUlac entrar els minaires en on moviment
«El Consell examinà l'estat drts de- sense ostentar caf) representació.
garantit, essent els dits tíicfls 1 íubats ipariamentaris i tractà d« l'elecpona pagadors solament en cas de tal gravetat.
ció de la Comissió del Congrés enREHABILITACIÓ OS TITOLt
Ee tem que Ití hagi topades peí
el Govern austríac no els satiècarregada d'emetre dictamen sobre
El ministre de Gràcia 1 Justícia ba que
aquest antagonisme entre els otote»-*
tanl.
i
la depuració de responsabllMM».
posat « Oafirmadel Bel els següents
.Flna era no han ocorregut incident»
Fou estudiada la situació de Bar- Decrets de rehabilitació de tílols:
lamentables.
Madrid.
S
C
de
juny
de
1963.
—
£1
celona, en la qual segueix actuant
De marquès de Maestrazgo a favor miníetre de Finances, MArael ViUaAquest matí visüaren M governaintensament, amb «1 beneplàcit d<t de don Joan de VÜlalonga.
dor el president i al secretari d4
nueva».
Covem, el nou governador senyor
De comte de Acebedo a favor de
i A^'Tupaoio de patrons minaires.
Portala.
MITINQ SANITARI
Dídac del Alcàzar 1 Ouzman, mar
El governador els excità a oercaï
Els ministres d'Estat 1 Guerra do- don
quès de Pefia-Puente.
En tl teatre Fuencarrai es ceTa- aviat una fórmula d'arranjament.
naren
compte
de
les
noticies
del
Marcabal» . púiüi·z» es presenten ro;. que segueixen acuiant tranquiUl- De marquès de Barifios a favor de brà ahir un mítliï^ de cultura i saEi 3 wpre^ntants de]^ obrers ncí
mülorant la partida d'Intadon Joan Carles de la Plaza.
nitat organitzat pel doctor Navarro acudiren.
tat
en
tot
t
&
territori.
20 cèntims en tancar a 70'lü.
De comte de Cirwra de Ubar a Femündez.
També sTu declarat en vaga ela
S'aprovà un projecte d© Uei refor- favor
InthMtriais, acuseu flulxodat mant
de donya Maria de la Consola* PorM en primer terme el doctor obrera de la Socltetaí de Cimenu; qua
la
contribució
territorial
en
la
Tabacs, Explosius, Sucreres i f el- seva port correeponent a la riquesa 010 Madcni de los Ríos.
Lnqne, que fíu tm loteressant. estu- actualment -nx* contruint els Molins
£is ferrocarril» i les obliga- ufbana, 1 la dl«tribuciO de cabals del De marquès de Guarda-Costas a fa»- di sobte la puericultura intra-ute- bascos, amb motiu de no haver acceestan abandonats,
dit «1 patró a tes peticions Dormuflavor de don Manuel Ldpez de la Cà- rina.
rnes.
moneda «siraagera. oferta. Eli
maro.
El doctor Cebrià 1 cl senyor Prieto d*3 pel personal.
A
proposta
del
mini^re
de
Foment
bftüBsn 7(1 cèntims; les lliures, s'aprovaren els expedients de reparaPazoo pronunciaren discursos relaACCIDENT AUTOMOBILISTA
lim, 30; (Us dòlars. 3 i mig; ció dcSs ports de Paitamóa 1 Sant Pe- LA PROPIETAT TERRITORIAL A tius o Ocs condiciona socials de la
Ssvilta.
— A Castellblanc, en el c**
MCXI0
St'25; «Is stUasos. 3'40. i Uu de Guíxols.
prostitució.
ml del Cortljo «La JarUla» bolcà l'auportuguesos segueixen senLa
Legació
d»
Mèxic
tramet
als
pePer
últim,
el
senyor
Royo
VillanoEs 'despatxaren alffuns expedients
iriacló a 0'3S.
cópla del següent telegrama: -.•a, que presidia el míting, féu al lomóbil que ocupava el mecànic- Jod'Indult, l un altre da Ministeri d« riòdics
sep López, el seu ajudant Manuel
tMèxlc,
5. — El Reglament Agrari resum de l'acte.
AVIAOIO SINSf MOTOR
Marina lent extensiu, al cos d'auxi- dél 5 d'abril
Ortega Benltee t ^tanuel ChocaiQ
de
«
S
ha
estat
adicioTots els oradois foren molt aplau- López.
concurs de mcdèl; d'uetoplans liars d'ofleines el benefici del pas a nat per Decret del president de la dits
pel nombrós públic que acudí
e motor, organitzat per l'Aero- la aituació de reserva; al d astronomn República en forma que limita les al teatre
Els dos primers quadaren foriw
de Fuencaml.
i d'Espanya, s'eíectuara a les lo- els beneficis ò»l Reial decret de pri- expropiacions de tewes destinades a
greus i l'altre de pronòstic reservat.
, de ParaoueüOi de Jarama, de- mer de Juliol de 1818, 1 reglamentant «ejidos», asèehyalont quines són les
NOTES OE MELILLA
Les víctimes de l'accident roinsn| dimarts.
la altuacIQ, sou I personalitat Jurí- propietats de les quals no es poden
Melilla. — A causo de !a ffrida gueren sota del cotxe molta d'estona,
dica en l'Azínada. dels pj-essumptes penre terrenys per s donar al po- soferta en «1 combat dei -r' del mea fins que foren auxlliats per uns ysln}
AL SUPREM OC OUERRA
dmsntàa.
ira mort l'aWères de regulars que oi* conduïren al pobla on fòraQ
bles, la quel coïa, sens dubte, mar- passat,
pi ha continuat el Tribunal 5usenyor
Pereo,
al qual se 11 declarà aaslsuu,
EXPEDIENT
ca un canvi molt Important en el la meningitis, fa
P de Guerra 1 Marina, reunit en
vint dics.
£1 periòdic «tnffoimaoionesrf, diu:'
criteri del Govern referent a l'asCL BISBE OB VITÒRIA
fO plena, examinem les proposLes osquadretea d'aeroplons, en vo«Sabem que en un Departament mi» «umpte que tant Interessa als espa^'ascensos pendents en la sessió
Vitòrta.
— Ahlt a les als de Jo taN
nisierial s'ha iniciat un expedient nyols, especialment als que resldei- lades d'cievacló. descobriren algu- da fiu la ceva entrada oficial el nnd
woppassat dissabte,
nes concentracions rebels, 1 que en bisbe d'aquesta diòcesi. Pa Zacarla»
una s'ha constituït )a Sala <te per a exigir responsabilitats cSrvüs l atn en el dit pals.
diverses llocs estan construint co- Martlnes!.
por a dictaminar diversos administrativa, a una dependència
La
Secretaria
d'Agricultura
I
Forttew» <de trtotít l algunes cau- la qual mitjançant»on rebut donà ment ha pubHcat el dit decret que *es 1 Tinzerej.
L'acompanyaven desde Mirar.Ua COÍAixò demostra qu^ f'opHmísmo missions
ljM«e3 a M«(lUla com a conse- 800.000 pesetes per a on aervel de l'Es- addiciona l'article U del Reglament
do la Diputació, capítol cadels passats dien pot no tenir con- tedral
^«a dei» stioceeMB de Ma, i que tat, sense que fins ara s'hagi.justifi- Agrari en els termes següents:
I representants d<? la població.
flnnaciO,
e«t*l eprorades pel coman- cat en què s'ha emprat la dita quanAcudiren a rebre'l totes les autoriQueden exceptuades de la dotació
titats
general tenen caràcter feren.
(Çírcdlen ramon que els rebels es tats 1 representants de la localitat i
de «elido3> les següents propietats:
disposen a atacar novament les po- de la Diputació de Biscaia i de GulUNA DENUNCIA
Les que tinguin una extensió 00 sicions avensades.
PRAOTiQUBS MILITARS
PÚSCOSL
»
viatgers
arribats
de
Melilla,
anunS'han adoptat mesuren da vigUànMadrid. 9. 9'15 nit cien que alli es cneuimmedieta, l'o- major de 160 hectàrees en terres de
Durans
ta)
uraj^ote
SI\Í l'esgíéslij
eia.
Nord de CalmeDoir, prop de la bertura d'un ixpedient per a depurar regadiu i humitat
dè les Cannclitèt fou vlctopíjuL
'Les
que
tinguin
una
extensió
no
A
l'Hospital
Oocher
ha
estat
curat
*<ie SantUlana ía dos dies que l'exactitud de la greu denúncia preEn l'esmentada església es revistl,
pnen r « t experiències de co»- sentada per un oficial contra el coro- major de 250 hectàrees de texres de el tinent del batalló d'Àsia don An- organltzant-so la processó ^uo recortemporal
que
aprofitin
ona
precipitoni
Bohlgai
Coca,
ferit
en
accident
•pel cos d'englnyeis dei mate- nel don Maxlmlllà de la Dahcsa, el
regut
principals carrers essenl
o'etanebts ràpids d'aiambrada, qual instruí diversos sumaris en aque- tació pluvial anual abundant 1 re- d'automòbil.
ovacionada.
r'"s· cobertes desannables i born- lla plaça, com jutge instructor.
La família de Dris-ban-Said desis- A la catedral prestà jurament, prí- que tinguin ona extensió no teix de traslladar a Rabat ei cadà- nunclaat seguidaxoent) un eloqüent
ensives elèctriques. Inventades • La denúncia esmentada. 5a qual
comandant de i'esmeníat cos, dem e^L ja en poder del Consell de Guer- major de 500 hectàrees en terres da ver, per oposar-sloi els preceptes mu- dliicurs do salutació aconsellant A
sulmans a l'adopció dei les mesures tothom pau.
^ Oaicta 4e la Herranz.
ra 1 Marina. Ca reíerèncie. sagens éJ temporal d'altra classe.
Les propietats que per la seva na-! sanitàries qua són necessàries.
püblic
a
Melilla,
a
l'articlo
del
Codi
Es traslladà al palau episcopal oQ
í t * * - ? ^*
proves, s'han
Justícia Militar, al qual prohibeix turalesa representin una unitat agríEl germà dg Dris-ban-Said tornarà tingué llop una Lrüimussima re*
Colmenar «1 Rei. el ml- d»
ni de preguntes cola Industrial en explotació, puix a Solé el dimarts vinent.
cepció.
•ÍA «ots-secrctarl de Guerra, v^ler-se d'amenaces
per a aconseguir declara- en aquest cas els amos de la propieRa arribat el tinent coronel d'inAvui digué la piimera missa al
n» gonerai de ia reffló. ei go- capcioses
cions, i va acompanyada d'un acta tat hauran de cedir una superfície fant!(ria don Allred García Cantor- Santuari
d'Estlpita.
wr militar de Madrid, es cap que
subscriuen
diversos
oficials.
né,
comandant
militar
útú
Penya!
I
igual
a
la
que
els
corresponia
lliurar
l'na earabapa d'automòbils «s diko r^T ó'*a9^T«rs. senyor Los
que
el
defensà
els
dies
de
més
hosen terres de bona qualitat i en el "loc
rigí a l'asmentat Santuari, ob «a veim.»!-. , cot™**tó d'experiències
L'eseumpte interessa molt a Metilitat de l'enemic.
nera la patrona d'Alawa.
P o r t a l denginyew.
lilla, OQ va «asen; comentadísslm en fbfe Immediat pcsslfej».
,,™·* 7 i 8 es neeíltsaren exp*- espera de les derivacions legals que * Les compreses en els contractes de
Es dirigirà a Larraix per a encarLVia caravana à automebile es dl•« de preu, íortiflcaciO 1 pro- bagi de donar-li el Consell Suprem- colonització celebrats pe] Govern Fe- regar-se dol batalló de caçadors de tar da la Verge Blanca, patrona da
l^uaa posició, per una secI J S Navas.
Vitòria.
deral.
CL CCNEOAL AGUILERA
*^er regiment de sapadors,
Les dues Ofòmea ciàusole» són l«s
El comandant general ha dispoMILIONS
a Seviim vinguda exsat que i/iastrügxin expedients per
AgjOflBta tarda, a darrera hora, s'as- que han estat formulades de nou».
Bilbao, — A la matinada del dia-

LEMICRACIO
part del project? dç rrel prfien3 les Cort* aobre emigració, el
teodeix eaix» altres cos^s 3 or'usr rti servpls d'ona manera que
ona major eficàcia reduint «1
dels passatges i a iniciar im
vers Espanya <*? l estalvi dels
jgrants, el mtnlmre del Treball, ECtrCnapapneta. ha sotmès a la stf_ del rei un deoret. en el çazl
[ó» d» la part de la llei la reforl ja qual no se sollxr.a dei Parnt, es creïn agencies en l'interior
instrueüotn els emigrants de le?
«n què a Espanya poden és|coUocats,l en cas que es'decideixin
knigrar els instrueixin també de
coedicions del» països als quals
i dirigir-»*, establim-se al mateix
L· WtOets combinats que cobreitotes les despeses dels emigrants
de la sortida de la població on
deixen ns al mateix lloc on haI ^ «reballar.
( orgaaltza també la yrevisio de T*at en «ú pals de destinació. d"a[inanera que l'emigrant espanyol en
ar al port al qual es dirigeixi,
qui *1 rebi 1 el col·loqui l li
liti al mateix temps la repatriaa Espanya, quan bo desitgi.
s'orgànliza l'emlgiació tsm1,0 •golondrlna·, mitjançant Ova|:tes de treball que oterelxln garaaüjp treballadors d'íseer collooaw
quantia del Jornal I amb fi
[•te gue hagin de rsbi'?. ,alxo 4* oWJifrle'a ÜT.ÍJ· a'.ir-r.
es que poapn l'emigrant, a code tot abú';. 1 li asseguren tamI I viatge en les majors condicions
s-bles.
CRIM
carrer ce Las Venera;, Josep
las. d ofici electricista, de 10 anv*.
1:::cutu amb Josep ik&z, de 53,
^ii'.onlsta.
Eidói ça tTdbavçQ embrlaítUs.
L·ax darrer, airflj una pistola, ha
, dUn ttw a Josep Bayes.
rtOTA BUR8ATIL
Madrid,. 9. 8'30 nit
ai, íil l a hagut molt poc negoci

r

P-àg. >. —'Dmtarts, 10 de juEtbl de-19»^
TtKiitíe toren traïiiadats aj nou edi- to Reguerol, albista: Romero dvanfki Ue ta sacuisai dei Bauc d'Espa- tx>=. ntcetista; Morote. romanomsta;nya en aqa«sta plaça. 1.06» milions Rudrtguez Pérez, gassetista, i Pala<luo nuaven wiicaU en caixes con- cios, reformista.
«iiiKles per camions 1 escortats p^r
Proboblítnant presidirà ki comissió
parelles <te la gnAniia xlvl 1.
t'ex-miniotre demòcrata senyor Garnlca; però si no acceptés seria oferL'ALT COMISSARI
ta la presidència a don Bernat SaTeiuan. — L'alt Comissari d'Eapa- gasta, també prietlsta.
nya al-Marroc, senyor don Lloïs SUDesqH^és s'ha ocupat ed Consell de
vela. marxarà a Larraitx la setinana la situacid.de Barcelona.
pròxima, puix les noticies que «s
El ministre de la Governació ha
reben d'alií acusen completa tran- donat compte als seus companys de
quültat.
què la situació ha mJUoret i semINAUGURACIÓ
bla que les «íacions entre ei capità
Burgos. — Ahir al mati arribà en general i el governador són tan efuftuto el mtoiBtxe de la Guerra, i en sives com el Govern desitja en
altre auto el ministre de Fomeni, a aquests moments.
t'objectc d'assistir a l'acabament de
En tractar del Marroc els ministres
des obres d'encarrilament del riu Ar- d'Estat i Guerra han manifestat que
lanzon. que tants tieneflcis represen- continuen les negociacions de Dris
ta v r a la comarca
el Riffi prop d'Abd-el-Krlm, però les
Acudlrçn arebreaj ministre quasi negociacions són lentes .perquè ha
tots els repreí^niants a Corts, el car- de conferenciar amb 70 caps rebels.
ilennl i representacions de la DlpuEl principal obstacle eslà que els
iTaclO i de tots els municipis de Ja beniurriaguels es neguen a acceptar
•província».
la submissió al Maghze-m. tota vegaiEn J'acte de lo inauguració el B«- da que ells no han acceptat cap clasnyoV tiasset pronuurïti un discurs, se de Soldonat. Únicament, i de maexpwwii-se en «-Is següents terrties: nera transitòria acceptaren el Roghl.
TcMHnn, pobles, diputacions «proA la zona occidental s'ha verificat
•vtncrals.. representants parlamfnia- una petita operació de la qual no
cls, acudeixen oi ministeri «jf Founent s'han facilitat referències a la premen üemanila d'obres qüe reputen ur- sà.'per haver arribat a aquella zona
0 m e 1 indispensables, i el ministre, alguns elements de la regió de Beconna la seva voluiïtat, ha d oposar ni urrlaguel, que foren rebutjats senHa seyti m é s rodona negativa, perquè se grans baixes.
els recursos del pressupost són ex£} uíemstre <de finances ha preCassqs i ufxó que son els única que gar
aH seus companys, amb ocasió
produeixen mllto'TfS generals al pals.' dè tractar
de la distribnció de cabals
•Això acredita la rao del crèdit que dei mes, que per a octubre tinguin
ÜnC stillititài· per a una acinaoio ex- preparats els pressupostos parcials.
traor·Jinària,.crèdits que han d'estar piií\ oal presentar a les Cort» un
en "consonància umb les necessitats ipressuposl seriós.
ttel pí.is.
Slha IrevertK bastant temps en VesAra que pèr tothom es parla de iiHll del projecte de rdforma de la
dictadures, diu que la rtnica efttBi; contribució territorial i en l'examen
dels projectes del ministeri del Treseria la de! picot 1 J'aixada. ' '
Els diputats i els Menadors que en ball -ílbre Borses de Treball i creació
totes Jitt ocasions lecuneixen la con- d'ofibines de coUocacicms.
imtttocüà i peremptorietai d'obtenlí
Diitja.r:s fer a donaj' siatisracciO a
J*s legitimes afp+racions dajs, seu's.
electors, espero que d'una manera
Oeneralitat
lefica^ sn aaaisteijdn en aquesta liora.
£1 Govern continua la seva resoiutfiü, així bo ha dit en una solemne LA GHONBCA CWTOJAl.
ocasió, de donar ràpid i vigorós imIDE LA MANCOMUNI TAT
puis als tneiiaílls: doucs-hé, jo em perSlia publicat el núm 6, correspoipeto requerir la col·laboració d'Ajun- nent al present any. d)e la Crònica
taments. Diputacions i representants Otï#ai de la Mancomunitat de Cataparlamentaris, aquests Viltims que lunya.
^uniren tantes vegades i amb tant de
Publica el següent sumari:
ímíl. Serveixi d'exemple la defensa
iPresídència. — Assumptes generals.
úels ceréalistes fa poc temps.
•Palau de la Generalitat. Salada UAsfio podrien ara roalrtzar Ja 'abor sèroblea. Sales dels senyors dipmais
Kïírnxlflar 'és bons desigs juinlsie- Capella de Sant Jortll. Negociat d'Arquitectura. Personal. Publicacions.
rtuls.
iCultura i Instrucció. — Serveis clenNo prooederia una espècie de.cubWevacló parlamcíitaTia per a impo- ttfico-administratius: Comissió .d'Edusar solucions tan repetidament otflr- catoió geberal. Mapa Geograflc. S^vei de Meteorologia. Laboratori d'Asífe al paísT
^o lio demano, encara que sembli saigs i Condicionament.
Mnseus, Biblioteques 1 Arxius: Jun5»radoxàl: una tublevaciò per a saltà de Museus de Barcelona. Junta de.
.var al poK
El ministre fèu un elogi de l'ad- CSèmcies Naturals. Biblioteca tt* Cata&nstracló burgalesa pnovertjtnlment talunya. iBlbttoteca del Consell de Peaustera i admirable sempre, del qual dagogia BiMlotaques Populars fiiespera.es cosnprumetrà al pagament Bíbllieca Popular de Borges Bland "una part d el'cAra i complirà la quos. Jd. de Canet de Mar. ia de FiBevia. i-feMa. LldeaJ .-eià aconseguit gueres. Id. d CHot id. ni' Sallent.
anib mttjan··. leconàudcs sufluXents de h . de Valls. jd. de Vendrell Id. de
mcb.
nandiíiienl.
Punml ei àiscurà 1 al fluai s« sen- -Ensenyjitnent — Ensenyament sutuolte aplaudírmmíe s aciama- pertor: Cursos monogràfics i d'intercanvi. Ensenyament normal: Curs
normal Montessorl. Escola d'Estiu de
DESGRAOIA A TETUAM
1922 i de 1923. Ensenyament primari:
fTatuan. — A causa d^un íals rtnat- Escola Momessori. Rdlflcla Escolars:
feB-a l'entrada del pom internacional Escola graduada de Figueres. Enseboícà r automòbil «le l'i.·.·uptvsa va ien- nyament tècuioo-iodustrial: Escola
cigiia conductora del correu Tetuan- del Treball Escola local de Teixits
il^Biger.
de punt de Canet de Mar. Laboratori
conseqüència de J'accidenl re-'H- de Quimica. Ensenyament comercial:
mort el cambrer del Casino £»- Escola d'Alts Estudis Comercials.
ïjpoyol de Teiuan, Aritoni Velada na- Escol&s locals de Comerç. Ensenyatorad d« Wàla^M.
rtlcn; professional: Escola d'AdmiTaimbfe',resultaren cinc ferits greus. nistració. Escola Processional per a
la Dona. Escola d lntereneres. Secció
q|>e forerr trasUadals a Tetuan.
iTEnsenyament
domèstic. EnsenyaMESURES DE PREVENCIÓ A POR- ment artístic: Escola
Superior dels
TUGAL
BsOb Oficis. Escola menor d"Arttí i
Lisboa. — E l Govern ha dictat rlgo- ïndüstries de Palafrugell, Serveis de
roeea mesures per a casligiar i evitar difusió 1 vulgartlzació: Extensió d'Enels atemptats per mitjà de bombes senyament tècnic: Personal. Educació
i petords.—Havas.
(física. Exposicions, congressos, concursos. Prinls, beques 1 subvencions.
AMPLIACIÓ. DEL CONSELL'
Madrid, JO. 2 niatlnnda. Personal. Publicacions. Vària.
El Consell de núnlslres ha comenAgrit ultura. - Escola Superior d'Açat amb un canvi d'impreslons sobre
éls debats pariamentaris 1 sobre la gricuJtura: Instituí de Mecànica apUsabstahclacló dels projectes de llei cada.
Serveis tècnics d'Agricultura: Serpresentats a ambdues Cambres. ,
No s'ha tractat la qüestió rtíaelo· vei de Viticultura 1 Enologia. Servei
nada amb la situació ded general d'arbres íruit»írs. Servei d'acció so'Aguilera, perquè el Govern reconeix cial agrària Otaforme respecte la sique el fet que el general Aguilera, tuació agrícola d'Ager. Servai de Ter«n corregir A seu discurs, desglos- ra Campa: Lluita contra la llagosta.
sant tota aqueUa part que fou co- La campanya contra la lUiçcgta fen
roeutnda. amb els murmuris del Se- terres d'Aragó. Servei de Ramaderia,
nat, indica que ha modificat •'le seu» íseoció de Patologia animal. Cursets l
Jodias 1 per tant no hi ha lloc a còníerèDcies. Congressos, exnoslctons
i concursos.
deliberar.
Telèfons.—Treballs en cura 1 otane»
S'hem aa&viat impressions també sobre la Comissió parlamentària1 que acabades.
ha d'actuar en
Congrés sobre la
Carreteres, camins I ponts. — Consttepuradó de les respnsabrlitats.
trucció. Conservació 1 reparació. MaCom a candidats de la concentra- terial. Canüas de bast. Arbrat. Perscció Ithenalfiguraranels senyora Bo- iial, yèría

EK

iVEU D E CA-TAiTOíXA»

BeneficèncU 1 Sanitat — Beneflcòocia: Qbres. Msihi i Hospici. Uospitals jMahicoaus. Personal. Sesslo&s
deleí Juntes de Gorveri dels E-iablíments de Beneacència. Ueydu. Tarragona.
- •
Sanitat: Lluita contra el paludisme.
Serveis d'assistència social dels tuberculosos. Brigada isanllària. Personal Congressos, exposicions, concursos.
- -•^wnrawe
Política oclal. — InsUlut d'Orientació professional: Memòria de l'exercioi 19e»<3. _
Flnaiices. — Propietats.
LA RÍTMICA EN L'ESCOLA D'ESTIU
Entre els cursets interesaanls que
aques* any ofereix l'Escola d'Estiu,
hi ha l'estudi de la Rítmica aplicada
a l'Escola, que donarà .En Joan Llongueras, director de i'institut Català
de Rítmica I Plàstica, amb la cooperació d'algunes de
seves millors
deixebles.
Per poder inscriure's en l'esmentat curs, és obligatori tenir el seguem equip: jersei sense mànegues,
pantaló de ginmàati«a de color blau
fosc i espardenyes àe lennis u sandàlies.
Sembla que seran molls els qui
pendran part en aquest curset per
l'increment 1 que la Ritin ta ha pres
en ei nostre pals i pel desig que tenen molts mestres de poder donar la
seva veniable aplicació a l'escola, la
qual no és la de festa i espectaclv
amb què /egularment Se ja coneix.
SUBHASTA
S'assenyalat el dia 6 d agost propvlnent. a les onze del mati, per a
la ceAebeció de la primera subhasta
de les obres derevestimentamb formigó de ciment portlaikt tfe dos tros
sos de ninel. siiuar ài quilòmetre 6
del camí de Folgaroles a Vilanova
de Sau. tros primer, la qual tindrà
lloc al Palau de la Generalitat. El
pressupost de contracta importa pessetes 16.Ü87'68. aScemHnt u 803'38 pessetes la fiança provisional que hauran de constituir els irertadors per a
pendre pari en la subhasta. El lenninl.d'execuoíó'dels treballs ós de tres
mefios.

de lafinitaque es presenti a, cunours.
tant pel que es «efereix al'adaptació
a l'ds al qual ea destina cum' a -=>seves condicions econttoiqueb, i SolL·iiti ei concurs en conseqQància.
•
H)' (El Consell Permanent es reserva el dret de declarar desen el concurs, així com tàmhé el de tractar
particularment anCs el propietari de
les finques que ofereixin millor, condicions d'acoeptadó.
• *

G o v e r n

c i v i l

VMtes
Han complimentat al governador,
en'ire altres, els senyors següents:
President de l'Audiència, Marquès
de Soto-Hermoeo, president de. la
Cambra de Comerç. Oriol Martorell,
senyor alcalde de Sant Pere de RiudevltUes. don Gabriel Aixelà, baró
de Segur, Comissió de Banc 1 banquers. Comissió de fabricants de productes químics, cònsol de Venezuela,
pomissió de Jutges de primera _Instàfida amb el degà. Junta'directiva
de la Unió Industrial Metalúrgica.
Camu&sió d bostelers. president i .secretari de ia Reial Associació de Caçadors, ccmie de Carall 1 Ml, senyor
Beíts. sots-direc*or de aa Companyia
de Regadius i Forces de l'Ebre: don
Joan Ferrer Vidal, gerent de *Cimenls Asland»; senyor Margarit. gerent de «1A ) Catalana-^, i Junta del
Gremi de Detallistes de Carbó.

tíuudnu I 4i*Uíi catMwlKici i E u „ . .
mtnU dé la tUl di D*ml. per müaeèa
Mana Viadru. prevere — L'autor dVji^

llibre ptea en la primera pAgfaia ucc^ It, '
Uen explicatives del matetx. Dia qw .
estat compost perquè mancaven diÀle<, |
quadros apropiats per a centres cattquisy,, I
i colpegis nrligioeo» escrita en la aoi;-, I
llengua. I ell ha volgut omplir- aquest 1,^, I
fent-ho d'una bella manera qne contr·r, I
de debò amb l'esperit d'humilitat amb aZ I
fa la presentació drf Uibre.
De la necessitat q»e tenim d'aquesta litm
tara apoitMica ea tenim ona prora fuli-j^..
els proorames de les festes que es fan e-1
els Centres catòlics que tenen classes
catecisme. Molles vegades hi veiem res. I
trau nímeros qne cap (nat espiritual htde reportar als nois i noies. Vint anys edarrera aquests centres iitawa més bói
vits d'aquest gènere, que no pas en el teaj.
pnaent. Hi havia aleshores tota' una
satnrm qne haviói compost els poetes ^
quclles entitats (Aleoverro, Masubos, A.
banell, etc.) i que en general feien molt u
Ara no es fa" res o quasi rea per a aerr. |
d'eaplai en els centres catequístics i cul^.' |
gfa religiosos I As per això qne molt, ,
serveixen no pas per gust, de compot;, .t. •
castellanes; entre Is quaUr tampoc e, I
triar gran cosa.
Per això ès digna d'elogi la tasca tn^
lent de mossèn Viadiu, tasca feta amb \
cura que revela com l'antor sent la rei^ 1
«abdlitat del que escriu per tia inflats Qi
quadrets i diàlegs catequístics de mo,,,
ViadiufiguraranMeguramenf des d'ara ~
totes aquestes' festes de Jovenalla
El llibre pot adquirir-ee al Foment »|
Pietat Cataliina
L ' A n r i l ,bo, devodonaxi breu per B. 3, | I
pceveru. — Poques institucions de Català I
nya poden vantar-se de realitzar una ebr, I
tan intensa i tan profitosa com la que .-^ I
Htta el Foment de Pietat Catalana. En ., I
pocs anys que porta de vida ha sabal
arrelar-se com cap altra 1 ha pogut íonM
na catàleg d'obres de pietat qne constiruta I
un veritable tlibre d'honor. Sobretot ea .1
ram de devocionaris tè una bibliografia q41
no xt cap altra car» de la nostra- terra \ I
sent tots ells sejectísalm» pot oferir una ràl
varietat no sdament pel qui esreferert, I
preus, sinó també pèl- qne toca a Icar coaj, I
cions delsfidafc.Ara acaba de publicar-t. I
la eeitona edició de cL"Àngel ho*. coni;oi I
pel doctor don Eudald Serra, i del qual sei|
porten venuts prop de vuit mil exem:/c- f
Es un deeockmari breu qne contí les ojl
HOT-Í i més neeetóàriea pràctiques wl-siíidl
dd criftià i que. t i , tunx tots tU a-it-.tn I
digne de le? millors recomanacions
I
Els encixregs al Foeoeat de Hetat Csa,!
lana, Duran-i Bas. ji
. i.
- omo
• • • •

Pesos i mesures
El governador anuncia que el dia
18 de l'actual començarà la comprovació i contrastació de pesos 1 mesures i aparells de pesar mètrico-decimals a Granollers, seguim successivament per tots els altres pobles
del partit judicial, a qual' electe les
tindran en compte els respectius alcaldes les disposicions que s asselen en la circular de 7 de desembre
de 1922. .
HoVa Unia elèctrica
Cultura
L'Energia Elèctrica-de Catalunya.
S. A.. ha presentat un projecte d insPer a les colònies Escolars que or i
lallació d'una derivació per a submlEl' projecte, plec de condicions, mo- nistre de corrent a la fàbrica Palà i ganitza l'Associació - Protectora t\
l'Ensenyança Çatakma s'han .r.t. j
del de proposició i disposicions rela- Companyia, de Sant Celoni.
donatius dels «enyora Lluís Planijl
tives a Ja forma de presentació es
La
línia
arrencarà
de
la
dç
Sant
ín norn dels seus fills Francis-xl
trobaran de raanKest el Negociat
a la fàbrica Raventón i termi- ra,
Carme i Antoni, per les despeses dJ
de (Garreteres, Çamins i Ponts de la Celoni
narà
a
'l'estació
de
transformació
que
tres infants; Amat Carreras, eh ritul
Mancomunitat de Catalunya tots els
dels seus fills Amat 1 Josep i U ' J
dies feiners, a hores hàbSs d'oficina. s'emplaçarà a l a fàbrica Palà.
Se soUlctta la declaració d'utilitet per les despeses de dos Jnfanb.: -|
Les proposicions, redactades - a • te. pública
de la instaUacló I la imposi- sep Suiiol. Jaume Carner" Joan
nor del model qiie figura ^n féxpe- ció de servitud
sobre les fin- las ien nom dei seu ílll Joan, Ja»|
dlent i esteses en peper segellat de la ques deí terme forçosa
Sant Cetoni, pro- me Fonolleda ien nom del seu ncUil
classe octava, retníegràt amb una pò- pletai de Josep de
Julià, Josep Torres Ricard (Chacon 1 Fonolleda), Fn»|
lissa de pesseta de la Mancomunitat
cesc Urlach 1 Pere Manen, per '.«I
hauran de presenlar-se en l'aete de Soula. Joan Vilavernis i Pere Fltó.
Els fhteress&ts que hagin de fer al- despeses d'un mfant, i altres üw:|
la subhasta.
guna reclamació la presentaran per tius dels senyors Tomàs Prat, Jc»|
escrit al Govern civil.
qulm Oünos, ülartí Estany 1 Ua\
CONCURS
Torras.
Eï Consell Permanent de la MancoPesca fluvial
mimüai de Catalunya ha acorda t , L'alcaWe de Manresa, acolllnl-se a
No cal dir com són agraïts aqueal
obrir un conpurs' entie els propieta la Llei de Peecafluvial,de 27 de de- donatius i com eftcomtja aquest a^l
ris de.fmques rústiques situoldes prop sembre de 1907. suUicita del mimsie- dels patriotes amants de l'ohía prài [
de les ciutats de Lleyda i Girona, per ri de Foment que es prescrigui la tioa que realitza la Protíotora
tal de procedir a una higiènica ex- veda relativa per un període de vuit
La Ccanissió de Colònies pregu
tensió dels Senveis de Beneficència, anys del tros del riu Llobregat que lots
els senyors que íu vuguin »|
a càrrec de les Jnfltej de i. ..vem. re's-' va de la resclosa de la fàbrica d'En operar
que iboíacin tan proatpt*
pectSives.
Sedó, terme municipal d'Esparrague- puguin per a poder orgaiutzar-rie ln|
'Heu's aqui ^es ba-ses, que regúan ra fins a la confluència amb el riu mes possibles.
Noya. i que durant aquest període de
en l^nental doble concurs:
'^1 Les íinque* h&'n d'estar a menys temps no es permeti a ja zona vedaLa Direcció de les Escoles Suprl
d'un quUínneue de ie^ ciutats de da sinó Ja pesca amb ham 1 ca- riors dels Balll'Art U •>'•>[
nya amb dos guarniments per indi- nent als seus alumnes que. des i t \
Lleyda 1 Girona.
vidu
vui, poden passar per Seoretar.a 'i
B; Hauran de tenir una extensió
supeirfaclal no iníçrioi a lò.tXO meiie^
Es fa públic per a general coneixe- ríf-··.·lhr les puntuacluns obuiit'a^p
quadrats.
,•.-,!
ment, admelent-se reclamacions con- en les respectivw assignatures.
Cj Han de tenir cuinuukació amb tra la petició foiroulada per l'alcaJles ciutats de IJeyda i Girona, mit- de de Manresa, durant un termini de
jançant camí de carro de íà«il pas per vint dies. » les oficines de la primera
a tota
de \'èinicles.
Divisió Hidrològíca-ForBstal. estaID) Han de tenir^aig'ua potable en blertes al carrer del Duc de la Victo- D ' e s p e c t a c l e s
abundància o que sigui fàcil d'elevar ria, núm. 11, d'aquesta ciulal.
a flor de terra, nlitjanoanl qualsenvil
mitjà dels' usats eh el país i pjxjpls de
La Lluita contra la Mortalitat Infantil <* I
prega la inserció de les següents raill« I
la comarca.
«Uns
diari? &ancesoa doncs la aorta» «rl
E) Haurà d'estar neta de tot grava- L L I B R E S
N O U S va èaer
filmadaper al cincmatúgril > i
danòa
n(«ri-U de Vlctbt Margue:iite
men.
Garvonne»,
la qual lou motiu que el " I
•F) El prc»pietarl 0 apoderat de les
Amor ««» toio to venc*. — Sowl-la df autor es veiés esborrat del quadro ct •
floques que es presentin a concurs Joan
de la Brttc, — L'editor banelool Euse- Leg;6 d'Honor i obligat a donar-se de »"l
'I
liaurà de tralmetre a la sertetarla de ni Subirana pol aaotar-sc entre èU Beus xa de rassuciaciò d'e^riptors
editorials cl de la publieacíú d'aquesta
A Suïssa, on el Govern federal P""";'''!
les Cases de Mteerrcónlia de Lleyda èxits
tanda
de
belltMime*
norti-le*
"
4
u
e
formen
tes
les
llibertat»
compatibles
a
m
b
1»
^«"l
o Girona, un plec tancat ,en el qual la col-lccciò «Princefta». Poques vegades tat humana, va fer recollir tots el5 ei<™^* I
constarà l'extensió aproximada de la com en aquesta època nostra és tu neces- de
les llibreries * la dita obra «La
la publicació d'otees dfeqncsta mena
finoa i de tots i de cada un dels con- sària
prohibint-ne l'entrada, puix no <* L
pugnin llegirse sense escrúpols i que vonnea
>.
d
era
llibertats aquelles qne degraden i " I
reus i classe» deterrtnys0 roca com- que
pugninfígoraren totes te** biblioteques «cn- v deixen
posta, erplicant olarament la seva si- se et més petit recel, S'iia arribat en aquest Segons eb dits diaris es taxan du" "t,II
a tots els escessos i potser el mts don» del film, l'una esporsada J'' . AI
tuació, i ha d'estar disposada a actan- gènere
perdtós no
encara el del Uibr* infecte pècte a la censura i l'nit?» am'< «'"' j . '
panyar a la tinta. als. ln*pecturs que que
les famílies 'decents poden refusar sen* les
escenes més repugnants dc l'o»* *'
trameti la Mantomunital. i donar-los se obrir-lo sinó el de le= notet-let que <àa tinada
a l'estranger.
^
tota rnepa djexplicaçions verbals qoe presentades com obres escollides pèr 9 - fa- La Llu'ta
contra la Mortal ta: Inloi.
i moltes >cgades pel nom de l'editor
elis sol-llcitin, 1 també eU noms i lli- omílies
pel crèdit que més o mny» ben looa •iosa defensora de la moralitat i bJI'í,'b·
natge del séu propietari l el seu do- mental
té la biblkileca onfiguren,fa. que tuans, tem que Batre lona signi ona 9 ^
miditl, cas que es tràçil de l'apode- ptguin passat a les mai^s de ks persoaes poblacions «afavorida» amb les ptio a
la segona edició i amb aquesta soatx^.^
honorables.
rat.
venna excitar el lel del Comitè « c ^ ,
Per això í m*< d'elogiar la tasca dè N'Eu- l'úblk-a perquè, millor que i-.iver dt
El teranlni per a la pwsentacló dels geni Subirana, car feta en aquests moments c.ai després, de* d'ara .irevLiíui, ao»
produeix un gran bè Sobretot per«>è les seves gestions, l'e·c-.'mdol
_
pleos acabarà el dia 10 d'agosi v-jnent, novel-les
de la col lecció a la qual ens referimta Utrita contra la XoetaUtat W ' ;, •
a les dotze del migdia
tún totes dies d'una gran vjfloc líterAria i ocmaiz
la bona voluntat dd dit Co»"
En «1 piec coo^torà el preu a què al tost per aquest, com pels sens iateresaants perquè confia
amb l'eficòca de la
i la manera exceUent com són tnacó no pot menja
propietari vertdrà la finca i les coe- arguments
derecxnaoar 1I
desenrotllats,
t
U
lectora
les
llcgeiTm
a
m
b
qne
comenci
per
exigir el compti™ ^'^y I
dicions i èpbques en les quals voldria vrriíabié delectança.
Reglament
de
Policia
d'Bipectades
1
.~t,\
cobrar l'import
La darrera de la col-lecciS, com l'anae- lament de quioscos destinats » .*e:. .nil
C) El Consell Permanent de la Man- rior, tí totes aqueSes cotiditSons. E> de diaris qae no deixarà d'ésser rec*»»??,. 1
Josa de la Brète i la «era arnradluima tra- la deguda estiu i
dd pohb"
cdmtmllat de Qualimya s'assessora- ducció
Febp ViUaTerde. «Amor que
rà, per les persone so enttass que cre- todo loè»« de
c o obtindjd aqtri oa ancçès com
fi-ui convenient, qosnt a les CÓTKIKÍOPB al » obtaeir «s la reina repfiblic^,

Z& V E U D E CATALUNYA

PSg. 5. —' Ditoarts,

^anos C a r d ú s

SÏÏffa

íniTfllIoP
PORCELLANA
(flllDllcS J. Llorens. Rbla. Flors, 30.
Ki cMrrer de Rtbas encrèuamaít
jnb el de Sjcflla l'aotómobll 10095 va
ijropaUar a Maraer*. Balansó Hc«ime. de 32 anys. i li va causar una
ertda greu al peu esquerre. Va ésser
jurai de primera intenció, au dispen|a ri de la Ronda de Sant Pere.
Al mateix dispensari vàn auxUiar
Joan Guaàta Díaz. de 43 anys. ei
íl tenia .contusions de pronòstic
..ervat i cruiximent general, dé reultés' "dlàver-lo atropellat l'auto
f,U a reocreuamenc de'ls carrers de
fcirona 1 Casp.

Si sóu amants de conduir un
bon auto i de fer llargues rutes, haveu de tenir present, en
escollir una marca, la suavitat
de tres de les seves més elementals característiques: direcció, canvi de velocitats i
embragatge, essent-vos difícil
trotar aquestes tres coses en
un cotxe qne no sigui
"Hispano-Suiza,,
Representants exclusius per a
Catalunya:
VALLET i BOFILL, S. en C
Passeig de Gràcia, 20.

- Aparells fotogràfics
prantittaís i econòmics, els irobab a -.a casa JCUYA8, Portal de l'Aní, 11.
[La portarà d'una casa del carrer
[Aragó. 286,' va sorpendre un minyó
ue
diàpósava 3 recollir la roba
hl havia al terrat
[Una parella de civils detingueren
s, Francesc Grifló Martínez, de
anys. i ©i van posar a lisposlció
H Jutjat.

LANCIA
[Torpede, 7 p l a c e s
O m n i b u s , 16-24 p l a c e s
Camionetes
ICamloas

D.S.
6 6 ton*

Camions
4-6 tones
amb bolqueta o sense
RgmWA A L ACTE
lamb garantia de tres mesos
1

AntirliPro,'8,,ça'110

l i L A U U L f l Telèfon 517 H

\ ^ diepensari 4tà oarrer de Baibart*
«ser curat Manoel Cedí s^garra.,
• 'nys. qui vnla rommoció cede pronòstic greu.

CASA SIMÓN
PORT AFERRISSA,

3933Í

Monestir dc SmtA Clara. — Dcmi,
mecres, íesU dc U solemnitat del sran Patriarca *nt Benet, a l« n·.t, es celebra 11
ofici solemne amb OiiuiHilft ícncial. pre«feiint dreverendPare Alfons Mana Goblan. O. Si B.. monjo de Montserrat » »*•
rector dels Oblats Seglars Benedictins.

M a g a t z e m s de N o v e t a t s í C o n f e c c i o n s per a S e n y o r a
2S,

de juliol do

la Sagrada Família. — Demà, Torn del
Sagrat Cor de Jesús.
Vetlles en sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn de lesús Crucificat, a la seva capella, Escorial, 155
(Gràcia).—Demà, Torn de la Purisasima Sang, a la mateixa capella.

I l o ç a l s
Ob*·rv»torl Heteorològlo do U
loIlT·r·l»»* de Barcelona. — Dia 9
líe julioi de 19-23.
I Hores d'observació: A les set, a te»
I tretze i a '«s divuit.
I Raròmetre a 0°! ai nivell de ia mar:
h f X ï rRZ'a. rera
1 Termòmetre sec 26·1. WS. Off3.
Termòmetre humit: 23'0. 23'4.23 3.
Humitat (centèsimes de saturació).
ïí t«, 76.
Direcció del veet: ENE. SO. SSO.
Velocitat del vent en metres per se'00: 2,». 6.
' Estat del cel: Serè. Nuvolós. .
Classe de núvols: C.St.Fr.C.
Temperatures extremes a l'ombra:
Tidsinia,287; mínima, i'ïi, mínima prop <
gel sol: I8'e.
Oscil·lació termomètrica; 85.
Temperatura mitja: 24 4.
Precipitació aquosa, des de les set
I matí del dia anterior a les set del
..j de la data, 0*4 mm.
' Recorregut del vent en Igual periote. M km.
Observacions particulars: Calitja
El director. E. Alcobé

10

2S

Durant el present mes í per motiu de

:

B i s b a t

— El Jesuïta P. Cirera ba estat nomenat
soci bonoUri de la Rciíl Societat Gcogr*flea.
- Ha estat nomena», amb catàeler interí,
encarregat <Je la nwa feliErciia dc Sant
F I
D
E
T
E
M
P
O
R
A
D
A
Amoni de Otonse ci doctor 401) Andreu
Ca>lilIon.
. .
- —'Ha estat nomenat capell* dc Ica serla Direcció d aqnests Magatzems ha resolt posar a la venda tots els articles
manes vetlladores de malalts dc Fifinetci
Cl doctor dea Francesc Pcitamon
clàssics i de'fantasia amb descomptes considerables.
— D bisic de Girona, doctor Llomoart,
conferirA la Saarada Ordre «fcl Diaconaf «U
ELS NOSTRES
seminariste; i <tel tia* any • de Teologia «oc
prenguin part ca
acàmcu--> 1 del Drestnl
me^..
A fcsglésia dc les Pilles del P. i I. C«fc . Maria d'Olot ha fet la tesa. ptofesíio
P
R
E
U
S
R
E
B
A
I
X
A
T
S
religiosa U ndvicia Na Jcaíiu ma Cinova»
1 Sol^r, eseot apadrinada en lan solemne
•cte pris seus germans dóu Joannim i don>a
Maria OclcUs dc CJaorai.
són incompatibles.
. — En els funerals cjuc en >ufragi dc l'àni,
ma de doaïa Antónia March 1, VFIardeU,
vfdoa dc don Xaurri de Peray, te' celebraELS
NOSTRES
ren a la parròquia de Sant' Francesc, presidiren el dol el doctor don Pere OuiHamel, en representació del biabc; el prov,sor de la diòcesi dòctor Flaquer i cl rector
G
R
A
N
S
D
E
S
C
O
M
P
T
E
S
de Saat Francesc doctor Benlura
— El darrer dituacnjic, a la capella del
Palau Episcopal de Vich foten ordcnais • la
scminar·j.fsa interns dels dos liltinir, anys
afavoreixen a tot tíqmprador.
de Teologia i Moral, rebent 14 cl preshiterat i 15 el subdejeanat. DcL» uous pretiirrea
aònfillsde Vícr : Rnd .don Joan Anglada i
LA NOSTRA CLÀSSICA
CollcU 1 Rnd. don Jctcp Ferrer i Colomer.
Cels nous subticzanaU són tamW \-:cení<b :
S
e
c
c
i
ó
d e
g
a
n
g
u
e
s
Jacint Costa i Bosch. Jaumt Carreta Saba'
dell,
Joan Rovira Fallis, Bamon. ScrinancI]
conté els articles de més bona qualitat a preus tirats.
Mir- i, Marti Subirà Arumí.
' — Sa Santedat Pius XJ ha fet present a
tots els bfebes del món el sen deïiï dc ocSctorar un Concili eom^aic, cn el pròsist any
any dc IO-Í. prceanl-los al mateix, temps
Que emitíssin llur opluió sotue això.
S e c c i ó
d e
c o n f e c c i o n s
Les contestacrois que fins «ra han arribat al Vatjcà són totes favoraliles.
50 per 100 de descompte en tots els M O D E L S D E PARIS
— L'honorable Comissió Diocesana de la
Doctrina, Cricüana dc r.ipor.a ha sol mt - a
V E S T I T S (seda i cotó), ABRICS i J A Q U E T E S
l'aprovació del doctor Llompart cl test, per
«na escrit, dd Catecisme que s'ha d'enseoyar a les Escoles i CoHegts d'aíinella diòcesi, el qual ao sols ha meteaoit l'apiovació dle Prelat si qnc tamW ha estat de.
clarat obügatnrl a les ditts Escoles i Col.
S
e
c
c
i
ó
d e
b
r
u
s
e
s
tegia, ainò que fins en els Catccismea ditlglts pels xectont i altres sacerdots.
BRUSES S E D A
MODELS
des de 8
ptes.
— Ha esíat nomenat capellà, del cementiri de abadell l'ex-catcdrètic d'aquest SemiBRUSES
>
gustos cachemir PERSA
>
22,'#D >
sari
Confiünr <joctor don Gabriel Clausellas.
BRUSES C O T O per a platja i camp
>
5
— A la Secretaria de Cambra i liovrrn
d'aquest bisbat s'ha ichot del dc Vici» una
convocatòria per a onoMVion-s a les parròquies all! vacants, que són les sciitenis 1
Do terme: Catedral do Vkh, Calaf, Maarera (H. D. del Carmel, Ripoll i Salfent.
• D'sccns: Balsareny, Berga, Besora, Corcó,
Copons, Estany, GayA, Coiubuny, Ouardio!
la. Llnasanès. Navarclet., Oló, Arista, Prats
del Rei, Rupit, Sampcdor. Süria, Tona, Sant
/oli* dc Vilatorta 1 Voltregà.
D'entrada: Argccíola. Calonge, CastelHo28,
PORT AFERRISSA,
2$
Bit del Boix, Castellnon de Bages, Castellvell, Espct, Freixanct, Granera, Joanet, Luss.i, Llussanès, Malla, Molsorn. Puigorio. RaJadell, Rocafort, acalin, Salselles, Sc-scoi-s,
Sobremunt, Vesara, Vmyoles d'Orfe i Vola.
• Rurals de primera classe: Bages, Bau.
celis Castellcir, Llorac. Miracles, Momlleí
Oeafía, Pelat i Sovellci
'
Rurals de segona tlàase: Cabaclérs, Castanysdcll, Cmret, Civit, Comet, Montpalau,
Momsolí, Pardines, Pinós, Sarna Eugènia
Gr]
Congost, írrrahitBa',. Tallada, E-Trassoia
publica
en
al
número
d'aquesta
setqual
caigué,
íracturant-se.
el
braç
esAcpjeet home hawia pujat a un coViladecavalls, Vitadevovear, Vilajamó i Vi1 ornar que té al terrat de la casa mana «La NoueUa d'Ara». Està Ulus- querre. La lesió és greu.
nyolcs de Portbclla.
IE1 pacient ingressà a rHoipitgJ Clinúmero 1, del carrer de Sant Bamorf. trada per l'Antoni'Jiménez.
nic.
i havia calgut per haver-se-ll eníonzat una esoala.
- S a b ó L a Greu Blanca
Neveres i geladores
O b i t u a r í
Econòmic superior
Preus
sense competència. Llorens Ger• E L MILLOR OBSEQUI
Es ven a tot arreu
mans. Rambla Flors, 30.
per a les vacances *5 un aparell foFUNERALS
«El Cme» publica en el nümero cortogràfic de la caaa OUYAS, Portal
responent a aquesta . setmana, sota El R. Circol Artístic particfpa· als
de l'Angel, 11.
E
n
laiane
FOTU
i Ferrer. .Vori el dia
posseídoTs
de
ndroeros
de
la
tómbouna preciosa pàgina •en colors: «Una
2- deis corrents. Dijous, a dos q a a m
nit, dí>, rewrüla», per Manuel Huerta; la organitzada per la dita entitat, qu« do
deu. a la pairròquia fl'A.tóüa.
els dies, de set a noo de la nií,
• J O I E S V I L A N O V A Unió. 6. •La història, de la meva vida», per tote
Cortada t (Mnigosa. MOJ
Frederic Cabaílé; «Les dones al cine- es podran reccflUr les obres adjudica- ri. yiTUoiH
el díp. 28 da Juny. Demà; do d.eu a
des per sorteig.
ma
com
a
autores
d'arguments»:
«Els
Uns quants bomes ümrtmayen dttit alts fets de Lanturnú». per Henri
dotee, misses al Bonsocoés.
a una taverna defl Somorrostro, 1 a un Barbouse;
«Els
grans
artistes
ddl
ciAl
dígpensaxi
de
l'alealdia
fou
cuANIVERSARIS
d'alls, Josep Bastida Sànribez. da 5* nematògraf*; «Un interviu amb Con- rat, aï mati d'avui, Josep VaUmrtjana
anys, el qual havia begut un xic mas- rad Nagel». ppr Josefina Daàty; «La Benavent, de 43 anys, d'una forta
Va Concepció n.,r ;•• / íilelo. Mori
sa, se 11 va ocórrer pendre-un bany. gent de teatre», per Josep Maria Cas- trrttacfó als ulte, dc resultes dThavfr- el dia 11 de Jullca de HE2. Demà, a
Poc després de ficat a l'aigua, donà tellví i Ramon Ponusach; «La set- se enjegat casoalment, un rtfle erí un dos quars d'onze, a Santa Anoa.
senysü·i d'agitaoió. i tm barquer que mana tefatral», per Vitel, i treballs de taller do reparalclo d'armes dd carPARTICIPACIONS OB DEFUNCIÓ
estarva aJM·de vlgílàincia, el va treu- Sara Morales Gü^ Delíí Vaian Gil i rer de Quintana.
E l nen LliUs Calà l Boca.
ra- i el va portar a tewa, condoint-lo altres ultra les babítaals seccions reE n Joan Baí&ila ( Gobern.
després el dispensari de la Banoelo- lacionades amb el dnamaiògraf.
E n Froncenx Xavier CUaJífuMrl i
neta.
Pujató.
El metge de goànlia, manifestà q'te
— AUOECVDBOmA BSXXEZA. V i d a
h a Maria Bíií&eda. i Tarragó.
ena ja mort per asfixia.
r e l i g i o s a
Es la REINA de les CREMES. RejuE n Raimon Burzosa 1 Artaa.
veneíx, embelleix i conserva el cutis.
•En Joan Roig i Ragon. Ealerrat
Atnl: La translació segona de Santa àqueta tasda al ConK'itfiri de MoaiCrtHàlleriei i . Uoretu, L· F i m . N No conté grasses. Inofensiva. Fi perfum. Venda en perfumeries.
Eulàlia i Sant Cristòfol, mèrtir. — De- cada.
mà: Santa Pius I, papa i màrtir; Joan,
bisbe, i Abundi, màrtir.
- P e r a c i n e s de f a m í l i a
Ha estat elegit, president de la CoQuaranta hores: Demà, a l'església
Recomanem a les enntais t oti
no hi ha com la casa OUYAS, Por- missió d« festes dé l'Associació de parroquial de Sant Jaume, a la TriParticular» que tenen a bé trame.
tal de l'Angel, U.
la Pmnsa Diària d'aqueata ciutat el nitat. Hores d'exposició: De dos quarts
roembse de la Junta Directiva de la de set del matí a dos quarts de vuit de
tre n* aruccet a notes tupUeadet.
dita Associació don Rafel Masó • i la tarda.
— Vtns marca Clariana
la neeescim absoluta uente la
Xampanys. Licors, «bla. Catalimy*. 95 'GoMenchs.
La missa de demà: Del dia, color
•HOI no em ft vosslbic fer-ne
vermell.
el minar can davaiar degudaCort de Maria: Demà, Nostra Dona
Harem rebut la interessantiesuna AI «arrer de C^éftna un OAÍ va. doment els origínaU atad un senoweUa -ÍA ^«na.als aUs». de ifimi- tftar, tot jHgam, una empenta a Do- •del Patrocini, a la Catedral.
tpie^ íioÈBec^aawr Scipa, «4B ca*: gos*, el AJoració-nocturna: Avui, Torn da
#•» « m c OnM in (« » A n
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MONUMENT A L'ALCALDEl
la amb el bust del eeu gran alcalde, tltatt. rspresenlaclons l alt CUs d'En En Joan Salvatella pronuncià un governants illustres catalans com j j
L'alcalda
«curat parlament rublert de dades Serra, una bella mostra del Seny ^
En Llorenç bem 1 Bkdosa era un cua si, orgullosos, els volguessift Serra, pujaren a una estradh que hi que
la personalitat d En la raça catalana Ell governava ^
home excoyciMMi, era el tipus del mostrar als propis i als estranys que havia, al neu del monument Aquest Senaennoblien
que amb ell fundaren les quatre virluds: prudència, fastt
pagès catalA: de taUa regular, etsut sa nombre tan considerable transiten estava cobert artíb draperia dels co- cl CasalRecorda
de la Lliga Nacionalista; la eia Tortalesa 1 temperançe. Era ua
lors catalans.
de carns i dc paraules, seny clarls- par equella carretera.
de tot el poble presentant- ferm catalanista 1 un alcalde m<ae
shn. tamperament Cquànlroa, d'espeL'akaMe, N'Emfll Dem. estirà ela commoció
li un àlbum amb centenars de sig- I La seva obra fou tan Intensa l ^
La festa
rtt viu j «flmvUat sempre. En Iniciardraps, i ei monument restà •! desco- natures,
pregant-U que despreciés les tensa, que malgrat l'haver pogut m. |
«e ol movtment polític dej Catalanis- t>lumenge passat & la Carda, be >-c- bert, 1 tefeatD aplaudeix. La intíska parladurtes
no deixés l'Alcaldia; la litzar'moltes do les seves inlcíativí.
me, va trobar-hi oi camp ben pre- lebra la festa d'inausuracio del rnó- entona «Els Segador^», OBsent nhore- reíolacló de itots
carrer cn català encara Testen molts altres projecti
parat, per a conrearJtl el san amor nument. Tot el poble va pendre-hl Jats per bona pàíl de la conc'urrèn- (avançont-se en els
això a gairebé tots a reailitzar.
a 4e« coses de la terra A les prime- part Les banderes hisaedet t ais bal- Gla.• . . •vi
'
els pobles de Catalunya); la construc- En Lluís Isamat recorda les s*-\
res eleccions que f'esdevtoguoren. els cons empaUlats a Casa la Vüa. Hi
£1 monument és obra d'En Jófcp
del pont damunt el Besòs; la
d "En Serra a favor del pobij
seus nombrosos n m i m el designaren havia animació pels carrers. La Ulga Martínez Girona. Es íóMnós dc línies ció
construcció de la plaça de la Consti- tions
i recomana a les dones que els recorper a anar al Consell municipal 1 la Nacionalista 1 les altres boclctals te- i de*bon gust
tució,
ornamentaria
amb
arbres,
p«mataria dats regidors el declararen nien les banderes hissades. Els eeus Té ans cinc metres d'tfçada 1 és dnissos itoellesguart;la nova traves- din a llurs IÍIIB com a ciutadà eserr,.
Itar cap. i posaren a les seves mans balcons i els de moltes cases par- de pedra del MoatjulcI». El basament sia per a la carretera t^e Sant Adrià plar, i segueixin com ell trebaUà:.;
la imtfgnU de l'autoritat dea poble.
ticulars. cnrpaUiatf amb draperia dels va demunt doa gestos i el íonnen dot a la Boca; la llnm elèctrica 1 vore- en bé del poble i (d* CatalUEv, |
granfi vasos que rebtti l'agua, de res a tots els carrers; la reconstruc- 'Aplaudiments.)
Una ventada de renovació entrà a colors catalans.
En Josep M. Trias de Bes, és I
Seguidament
arrlbaen
autos,
pordues aixetes. £1 cos central acusa la ció de la Casa Consistorial aixecant
Is Casa de la Vüa on flos «üaefcoras
forma de piràmide quadrangular la tones amb un rellotge púbfic 1 donat .Coneoca ponderant i cu.' |
l'Ajuntament no bavi» estat mée que tant personalitats.
La Comissió erè^tora del monument tron cada, per un capí tall discreta- elèctric (dels primers d'Espanya); als que 11 ha ocasionat l'àcte formós d*; [
nna oOclna borooritíca dei Govern
honorant al batlle iUustre. u
cmi | dto la Diputació. El nostre al- formada per Francesc Grau, Miquel ment acusat que sofcc el bust en esplèndids passeigs del Cementlrf 1 poble
ha causat aquest espectade tal ema.
cahle, de bona memòria, va donar-H Pla Josep Batlie, Joan Salvatella, marbré blanc d'En Uoreaç Serra i ds l'Església; sl safrelg-rentador eo- dó,
que malgrat el propòsit que s'fij.
munai.- la instaUaolo del tel&on; la
pe»oaalltat 1 iaírtallvas. EU va veu- Andreu Girbau, Candi Gulnarl Ma- Badosa.
via fet després d'haver-li robat l'acii
construcció
de
clavegueres;
el
labore ia manca de tota mena d'urbanit- nuel Meleguímallas. va r^bra les
laierate els escuts de
bactsriològíc; regar els carrers de diputat ipcr aquell districte, no «,
zació al sou poble, 1 des d'aquell es pereonalitats En Uuls Ysamat. dipu^ A les cares
1 de Barcelene. A la cara 1ratori
passeigs
amb un carro-bo ta; la fun- reolourà a sa llar, com If dictà .i I
plèndtd beOesguard de; pla d« Bar- tat que representava el president de Cataíuny-a
davant un medalló, ca al qual dació del es
festes escolars l tantes primer impuls, sinó que lluitarà M.
celona, va esguardar la impetuosa la Mancomunitat: En Bonaventura del
altres millores que cal recordar sem- vament 1 amb l'ajuda dé tots trioia.
g-rindesa de la omtot, cap i casal de Maria Plaja, cx-drputat a Corts pel s'hi Dagelx:
pre amb agraïment. En morir ho feu farà. i seguint l'exemple d'Ea Serrs,
Pataaunya, va preveure que la Bar- districte, delegat de l'alcalde de Bard En Llorenç Strrra ( Badata
amb la més gran serenitat, encoma- treballarà a favor del poble de Senn |
ceRoa esponerosa, aviat tindria com celona: En Santiago de Riba, diputat
1922
nà als seus successors que seguissin Coloma i tot tl districte.
a benrtada forana l'alesborea poblet de la Mancomunitat En Josep Maria
de Santa Coloma 1 ec va Imaginar Trias do Bes; diputat a Cons eleae i més avaU hl ha eo^otrada amb la seva obra i lliurà l'ànima a Déu
Compara la tragèdia que plana di. I
els projectes «fe la .seva {atura trans- pal districte, l l'cx-diputat de la Man- claus daurats, una lloéa de marbre perdonant a tot els que l'oíengueftat munt la ciutat en aquells momenu,!
(Emoció.)
comunitat En Francesc PulgplqnA. gris que diu:
íorrnacló.
amb l'espectacle que presenta Satsil
•(En reeerdança 1 agraïment cwn n
Coloma, honrant-se a l'honrar el SKI
Dc
Badalona,
una
nodrida
repreEn aquesta actuació patriòtica hebatlle
i
olntadà»
Al.peu
del
monument
alcalde, acoblantrse ai peu del mon;,
gtré de sostenir Ouites contra intere»- sentació del Centre Regionalista: En hl havia garbes dc flors,
Aquesta fou l'obra d'En Serra que rtent. moguts per IVepertt de pau
aos partictíters, contra deüs que es Josep Caralt, tinent d'alcalde-, Alfons gaibes de flors.
va dignflicar el càrrec d'alcalde. Re- d'amor; jo, recollint aquests sent. I
troben bé «rtant roalamení, 1 contra Rof, vice-president{ Antoni Sedó. Jo.
El «enyor rector, amb el cerimonial cordém-lo sempre com a mirall de ments, procuraré que la meva actiu. [
poderoses companyies industrials que sep Saladrlgas, J. Vergís i Joaquim lírúr^ic.
bons ciutadans i de millors caldes. ció sigui tan meritòria com la d'Enl
yaflwneirel monument.
com arreu, aspiraven a uaa situació Pujol, alcalde destituït governattvaSerra. Recomana a les dones TSÍ
Lisamat, aasóaint la representa- (Gran ovació.)
p ent.
de prtvüegt.
de la comissió, va dir que d'aVa llegir entusiastes adhesions del crim a llurs fllls inspirant-los vinvj
(De Montcada. 61fljonamic Riera, 1 ció
Era admirable veure aqntC pagès
quell monument, sartzlU l modest, president de la Mancomunitat En Jo- de ciutadania, inculcant-los l'amci j l
He car» eimpàtóca, endhmaenjat com aHres.
com En Llorenç, en feia donació a
Puig i Cadafaloh, del conseller la terra que és tH sentiment més r^l
gestionava a Is Mancomunitat de CaIhia representació de Cardedeu, la l'Ajuatament represaaíant del poble, sep
En
Joan
Vallès i Pujais, d'En Joan tele 1 «1 més gran perquè siguin casi
talonya, al Govern civil l fins a l'A- qual era presidida pel company En perquè d conservi a la bona memò- Guixé i Pagès,
exdlputat: d'En Xa- ei vostre compatrici íjfi Llorenç írr.l
jmr.jjmentt «te Barcelona, la resolució, UAlzer Fusellas.
ria «Taqueu bon datada i més bon vier Tusell ,tinent d'alcalde de Bar- ra, al qual beu donat \pa vída_e!«l
d'assumptes ^jue mtaressawen el esn
De Sant Adrià del Besòs 1 de Gra- alcaSde Aqueül home de voluntat ds celona i d'En Manuel BLbé, cap de la na' en escoiíplr-lo en pedra. ,i}ra3t|
poble, com M portava tes seves irü- ncDers, també hi havia gent
aTilaudlments.)
ferro, al qual vaig conèixer per pri- guàrdia, urbana
ctatíves, t la traça, «la diplomida»
Mentrestant, a la Casa de la Vila nr^ra vegada treballant en bé del seu
En
Llàteer
Fussllas,
del
Casal
NaL'alcalde, diu que d tfemocíó amb qoe les {Aante^avs. les imposa- sTii aplegava l'Ajuntament: l'aicalda poble, i va morir encara t-eballuu.
de Cardedeu, en represen- sent no li ho privés, diria el m
va i les resolia.
N'Emili Isern, els regidors M- Pla, A son entorn aplegava totes les vo- cionalista
tació
dels
pobles
del
Vallès,
i
En
Joque sent respecte al seu amic «
l'n dia. cl nostre enyorat mestre. Antoni Guinart. Joan Seri^ (germà luntats que enforteixen; ell procuraQueralt, ús Badalona, pronun- tranyabla però que no pot, 1 deckn
CJ Seny Ontenador de fe"·íenia cata- d'En Llorenç). Miquel Serra i Fran- va .•--.'jarrar divisions que afebleixen. sep
ciaren psïaulcs d* lloança per En Clos Tacte.
lana, el gran Piat de la Riba, pri- cese Gal'; el cap del Sometent, En Procureu tots tmltar-lo en les seves Serra
1 d aflhesió a la festa.
Tothom sortí dd local molt cca
mer president da ia Mancomunitat, Joan Serra i Cn Joan Vilaseca. En grans virtuts; treballeu iots oaits per
desprès íThaver tingut una sentada Joeep Huguet 1 Bosch. vJoc-preeldant a1. bé de Santa Coloma en particular, En Santiago de Riba pondera les plagut
amb En Llorenç- Sena, en lloar nos- ds la Lliga Nacionalista i dueetoi' del i dc Catalunya en general. (Aplau- dots de govem d'En Serra: tenia . Els del pobla se n'anaren a la plvl
aOtres facttvttat 1 ta perseverança de periòdic local "La Forja». En Joan diments.) Bebeu aquest monument gran habilitat 1 forma energia en ça, -on la cobla tocava sardanes, Wl
Ferrer, president, de la Sèquia de com tm homenatge a la seva bona tots els seus actes. L'actuació d'En quals foren ballades per nombrosa]
aquell home, afegia:
de la mina; En D. Baró, de metnòna f-^plaudtmentó. La música Serra mogué l'enveja dels seus «ns- anelles do devots de la nostra i
— En Llorenç es un pagès dels més l'aigua
mics :d'aquests no en restarà res; sa nacional, 1 els de fora retornaret I
1* gran fàbrica Baró i Coiapanyla; entona IEIS Segador^. Ovació.)
llestos i un atcnMf. com pocs n'M ha la
d'En
les seves obres de glo- a llurs pobles, essent aícctuosanKal
Lliga
de
Defensa
de
l'Arbre
FníTSi tots els ooetree alcaldes fossin com t«r; les germandaís de Sant Isidre 1 L'alcalde, N'Emili Isern, sanglotant riosa Serra
memòria.
(Aplaudiments.)
acomiadats.
fijl. Catalunya es regeneraria aviat
Benefactora;
d'Esports
üramanc';
la
d'emoció,
diu
que
cn
ncan
de
l'AjunEn
Bonaventura
M. Plaja deia que
Ei poMe de Santa Coloma ha W
En calalamtat era un convençut i societat choral <Avan(>. 1 moltes al- tament i del pcMe'. rep amb agraidavant oo tanta Ineptiiud de govem, un acte 'digne del seu gran aloaiís l
TO errtnslesta: cn ta íamflla, nn cap tws.
nient tan generós present que ens re- com es descobreix entro, $ls polítics el nostre bon amic i company.-)
Ue casa exemplar 1 amantíssim dels
sempre l^tmíc do ïa meva de Madrid, és consolador el recordar P. P. i n.
saos: en la sotdetct. uu ciutadA dlgPrecedits per l'orquestra delí - Noia roTtfarà
ànlme; «0 1 jo, era tanta l'amistat
níeatm i abnegat, que es sacrificava d'Olesa» es dirigiren vers l'esgWsia, que
teníem, que bo es pot dir que amiiiiinuiiimimiiiiimiimuiiiiiuiimiiiniiimiiiiiiiiiiiiimin^
pal bé defis «mas, posposant els ínt» ptniorpscamant situada al final d am- formàvem
un gol esperit
reesos públics als propis.
pla i moderna avinguda, al cim del
sep Oriol. En Josep A^naldo. ea nos |
I
encarant-ee
amb el bust» com si
poblo;
esbeíUa
i
artística
eanstrurMalgrat aquestes excelsee qualitats
dal Caaa!, va far otrena a la «Scíw·i
AI Casal
personaís. i potser per icnlr-les, el ció, decorada interiorment amb molt parlés a En Uorenç. deia: Qui ens
OrpOisonica-' d'una formosa Uac-^
nostre petit gran home ingué de so- bon gust i riquesa, Reeorda la nos- ho. havaa de dir, Llorenç, que seria
catalana, ia qual fou col·locada a '••
ió qui tindria el gran honor de desírtr les escomeses dels envejoses dels. tra església de les Saleses.
de
S
a
n
t
J
o
s
e
p
O
r
i
o
l
senyera del dit Orlaó. L'n oníecüis·.i
jseus (tits, dels eixorcs que mai han ; S'ajunta al seguici «1 regent mo^ colbrir cl monument atxecat en agraïnom d* 'ots, amb breus paxaulfe
let res, dels pessimistes i deUs nega. sèn Oamü Bosell i altres dos sacer- ment a les teves beadats 1 als tels tre- Diumenge pastat, la .ben coneguda en
molt al Casal de. Sant Josep
tius. No vfiíjn amb tranquil·litat i sa- dots, els dos goníanoT-s i la Creu balls a profit del poble» I acabfi •SChola Orpheònica» va demostrar la agraí
Oriol el present Va acabar amo us
rjsíacció ctrm aquell humil pagès des parroquial Processonalment i to- plorant i dient que tots posarien gran seva devoció vers d Sant miracler Visca
Casal de Sant Josep Onol.
dc l'Alcaldia s'engrandia i era admi- cant la música, seguiïen els prinei- cura a conservar aquest bell refcord baroeàouí, dnnam a la sala d ades de! el qualal.van
repsUr tels e'.s af rat a Santa Coloma i fora d'ella: com pcls carrers del pobla, plens da gent, del coral amic 1 de] gran batlle. seu Casal un esccflllt concert.
. Les senyoretes orfeontetes
&
fAplatitíiracm-;.'
La ifesta començà a dos quarts de 6éf
ge cetebiaven les millores urbanes que ò'anava ajuntant al segici.'
oosequisdes amb boniques flers.
cinc
de
la
tenia,
davant
d'un*auditoque anava realitzant I procuraven
La
xamosa
Filom<na,
filla
d'En
Er. arribar altra vegada a la jflaça,
L i n . i ntós cordial íaliciíació J-Í
entrofaanoar-lo: aquelles animetes pe- s'hi ajuntaren i foren posats a la Llorenç, presa de la més fonda emo- rt nombrós i selwíe, entre el qual
hi faavia moltes dames 1 damiseUes, orteoniítes. tots de la íSobols OrpS"litea, però farcides de males inten- presidència, els fills del gran alcal- ció, plorava intensament
cions, en malparlaven 1 fins errtba- de. En Josep Mana, En Miquel, En (En Josep M. Trias va dir que s'as- executant els onJeenietes, el següent idea», al seu digne direcior 1 «
Junta del Casal de Sant Josep Oncren a denunciar-lo a ks superiors Llorenç i ta xamosa damisella Na sociava de tot cor a lliomenatge 1 fe- programa:
catoritatí governatives, quan realit- Fil amena i En Joan, tots ells da sor- licitava el poblo: els pobles que ve«Cant a la Senyera», d'En Millet; qoe tant trebattla per al nou íefflF1*
s'està aixecant i que ei Wu v3''
zava algun acte de catalanitat.
prenent semblança, de fesomia, amb neren llurs homes IHastres no moren «EI dimoni escoat», d'En Comellas qus
aviat podrem veurem finit.
Ribó;
«Ei
ibon
pastnr».
d'En
Comas;
llur
parc.
Els
acompanyava
Unr
oncle
mel.
Aquí
heu
posat
el
seu
bust
de
l/ateaWe de Santa Coloma va Ba'bcr
pedra eternal, de rara sl sol, que tot •El mestre». d'En Pecamns; «Cap a
ïmposar-ee, a dins dej poble, fent En Joan Serra Badosa.
ho Ulumina 1 tot ho purtflca. Al seu Betlem caminem», d "En Solar; «El
complir a loitiom el seu deure, hade NTBaquerrà; «Meiangla»,
vent de rebutjar suborns i menaces El carrer d'En Llorenç Boira Badosa entorn hl acobleu totes les voluntats, cabdill',
de N Esquerrà; «La sardana de les L a q ü e s t i ó d e l notariat
Ide companyies poderosa» 1 a fora del Tot el seguici s'encaaxtínà a la ian- obUdeu dWerències 1 treballeu junts monges».
u'En Morera; «Caocó de
pcblo va sostenir amb enèrgica dlg- toaada on comença la travessia nova «n prdflt de! poble emmlrallen-vos nois», d'En
Grieg; «Sota "de l'oirn».
nitaí davant les antorlleís superiors de la carretera ,qpe en Hoc de passar en son exemple 1 féu de Santa Coloma d'En
Morera; ivLTBmigrant.. dVEn Vi- S'iia cursat d següent telegrama tl
mirall de tots els pobles de Cal& seva actuRció patriòtica.
pel mig, dóna la volta a i entoni del el
talunya per à treballar en l'interès ves; cL hercu Riera*. d'£n Comellas BsinisUrc de Gràcia i Jusiicia:.
Fou un clmad& i nn alcalde exem- poble loimant un ample bu^aít. suprem m» és ds la llibertat de la Ribó; Oiit de Sant Joan», de N'Es«Aquesta Lliga Defensa Industnaímporiant
millora
que
és
deguda
al
plar.
pàtria. iAplaudtmentj 1 íSejad'ors».) querrà; «L'ànima de les flors» (estre- Comercial, havent tingut notícia pr*
Llorenç.
SerraVa morir prematurament, perquè,
na), d ï n Bon; 4E3e tadrins de Sant pòsit rdormor novament Regien^11'
El «et^etatt da l'Ajuntament llegí
frútfgnu harver realiteaï moltes mülo- l'acord
Boi», d'En Pérez Moya, I «La Sardana Notarial i que entre altres a10^^!
-consistorial,
pres
a
proposta
A la Ulga Nacionalista
jes urbanes en els ordres moral i ma- de l'ex-dlpuiat da la Mancomunitat
de ia Pàtria», d'En aíorera.
dons que conceptua exueroadam^
íerial. no va. podar veure realitzats En Francesc Puigpiqué. d'anomenar
Les autoritats, representacions 1 la
pertorbadores cs proposa una rei»"
Van merèixer els 4ionors de la re- raot elícàcia contractes. privats
íote els seus projectes, que han pas- carrer d'En Llarenç Serra l Badosa família Serra, foren obsequieu amb
Eat e lésscr el programa d'actuació ihaurla d'haver dit carrer de l'alcal- pastes i xampany & la gran sala de petició ' l ú iMestro*, «Melangia», «L'he- en tot país intensa vida indusmei
ren Riera>, wNlt ds Sant Joan», tL'àni- mercantils podria ocasionar mcat"'
rtcls seus successors.
de Llorenç Serra i Badoea) a la suc- la Ulga.
ma de les flors», que era estreno. 1 labli sèrki greus perjudicis, (príS»
Yl poble de Santa Colf·-·na ha con. cBta travessia.
Quan arribà l'ocasid de fer els par- l'autor
de 'la qual va ósser molt íeli- respectuosament V. E. que «b*15*,..
Pklerat que li tenia un deure diagrailaments s'obriren les portes 1 entrà citat pels
concurrents;' .,La eardana pendro çsp resolució ea tal ses
jnant, i ha procurat pagar4o. 1, al
(Es descobrí la làpida i esclati, unàr una gran gentada: homes, dones, ei- de les monges»
«ia eardaaa de la es laci conèixer detolladamwit P-^
mig de la gran plaça que ell projecta* ncue aptaudiment
xerides i elegants damiselle» 1 un ei- Pàtria», les qualsi van
'ésser molt ce- jecte evitant hàgim de V 0 ' - ^
rteirtzar 1 prop dc ta nova travessia
xam de mainada que escoltava molt lebrades. Tots els que
després per haver-se causat aa-61 monumen! a l'alcalde
qn» dl donà a la carretera, albirant
atentament. La sala presentava nn port en la festa, foren moltprengueren
aplaodlis, irreparables. - President íoaflu»
Sa gran ciutat de Baroeíona, bi ha
S'aixeca al mig de la tutora urba- bell aspecte, semblava una concrosié especialment d mestre director.
Merla do Nadal.«
a>iat cm» font- moaumnr ·V corona- mtzaciü de la gran placa. Lee aato- de tot el pobla.
" -«e Saní Jo-.
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NOTICIES DE L'ESTRANGER
:ls c a r r e g a d o r s d e l s p o r t s
anglesos
Londres, 9. — Els dockcrs extreLjctes han conatitalt nn Comitè de
rtg» «1 <iual es reuntrft avui amb
^-:siència de delegais de tots eis
— Havas.
C o n v e n i s ratificats
paris. 9. — La Cambra ife diputats
tn sessió d'avui, ha adoptat pe%unatimltat de We votants, el projecte da
Ui ratificant tots els convenis conernenls al Mar Pacfflc. — Havas.
Jtra vegada nacionalistes
i socialistes
Viens, 9- — Quan els nacionalistes
l(ec;uaven una manifestació, tlngueE-r una coHlssló amb els socdalistes,
Liei^enlnt la policia per a restablir
| ordre.
De la baralla sortiren ferits 2S policies l tres manifestants. — Havas.
El desarmament
a la C a m b r a francesa
paris. 9. — Cambra dels diputaus.—
b discutí r-se to ratificació dels Conb&iis de Washington, intervé el aejiyor Brland, que era president del
f'ïnsall I ministre de Vegocls Estrangers quan as Signaren aquells acords.
E! senyor Briand declar& en sínesi e isegüent:
Seria un» gran rcjustída dir que
trança no féu xes per a aconseguir
(lesawníunent (tels exèrcits de
rra
ts cert que «Is delegats francesos
la Conferència de Washington s'aw t m d'oposar a què fos posat a
hscLtssió tan greu problema, però no
fií fenen sinó únicament perquè Franhavia deamovüixzat graui part de
«s serres tropes i perquè no podia
|«r més en aquest sentit, puix 11 anu1 la strwa seguretat territorial. 1 era
er a aila qüestió de vida o mort.
Donoe bé; aquesta seguretat terrional <[üe necessita França, n'hi hsutu 'lagut prou amb un senzill gest
erquè la tingués, però per senzill
ue los no ho féu ningú, 1 com que
frança va veure qtie no obtenia cap
Vniesta terndnant « les preguntes
at lormulava eobre e) particular,
creure el aeu deure, obligació
wa I necessitat sova, no prestar-se
le moment a cap limitació dels afnaments terrestres.
No ohstant, mai nlngü pensà que
nca hauria adoptat aquesta actlper mires que no tinguosela fonent; totbflm va compendre l va
lir in el seu fur Intern, qoe si KTÍUf.i obrava aiad, era peiquè tenia l'oihgació d'atendre a la seva pròpia
ejuretat

aprcwwles es fa constar clarament «l
reconeixement dtís contractes establerts abans del 39 d'octubre de 1914.
En el dit acord s'estipula l'evacuació de Constenttaoble' Txanoc 1
GaUipoU des dd moment que l'Assemblea d'Angora hagi ratificat la
seva conformitat a aquest tractat de
pau, 1 hagin estat Testitulte a Turquia els vaixells de guerra, armes i
municions que 11 pertanyien.
Es preveu per e principis do la
setmana pròxima, probablement per
abans de dimarts dia 17, la signatura dels uns l els altres.
EI Govern dels soviets serà també
imitat per a signar la convenció raJatlva als «trets.—Havas.
Lausana, 8.—Cte delegats aliats 1
turcs es «uniren ahir a la tarda, com
esta.va anuncist, ocupanvse de les
qüestions retetlves a les concessions
a Turquia, pagament dels cupons i
evacuació 'de Constantinoble, Txanac
1 Galllpoll.
Aquest mall prosseguirà to discussió. 1 a la tarda els caps de les delegacions continuaran ocupant-se d'aquests assumptes.
Sembla que les demandes formulades peJs turcs en la reunió d'ahir
tarda són encara superiors a les conoesdons fetes peto aliats.
Els turcs es negaran a emetre opinió sobre el resultat que pugui obtenir-se.—He ves.
Angora, 9. — El Consell de ministres ha acordat autoritzar a Ismet
perquè firmi e! tractat do pau. — Havas.

fl que hem perseguit sempre, és el
d'ésser pagat».
França, afegí, ha flxst olarament
els seus fins 1 mantindrà la seva poIfllea d'una manera terminant fins
econsegulr el seu propòsit sense vaciUar en sacrificis, convençuda que
obra de bona íe, clarament i tiewl,
1 que per això ha de triomfar de tot»
«te horrors 1 de tots els prejtjcHcla.
Acabà ei seu discure excitant « J a
nnló de tote el» francesos, sense dlsllnció de partits. — Havas.
L a Societat de N a c i o n s
Ginebra, 9. — Sota la presidència
de i'ahnlraai Italià Acton. s^ha reunit
a aquesta ciutat, to Comissió permanent oonsulttva tte la Societat de Nacions, per a tracta* de la qüestió militar naval i aèria
La reunió obeeix a l'estudi' tècnlo
de projecte de conveni general d'assistència mUtna presentat a la Corals
sió de reducció d'armaments pel tinent coronel senyor Requin, delegat
militar francès, i també per a l'examen d'un memoràndum presentat por
slr Robert CecH, i encaminat a què
s'estableixin zones trontereres desrailltarttzades, en concepte d'-·elements
complementaris» per a la seguretat
Internacional dols Estats.
1» Delegació espanyola està formada pel general Picasso, pel tinent
coronel senyor Espinosa de los Monteros, pel contraalmirall senyor marquès de Magaz, pel capità de navili
senyor iMonteigut, 1 pel tinent coronel
senyor Garaon de Prunsda.—«avas.

L a u n i ó de les r e p ú b l i q u e s
A j o r n a m e n t del R e i c h s t a g
bolxevistes
Rlga, 9. — Els delegats de Moscou,
Berlín, 9. — E l Relohstag ha ajorde la repdbllca sovietlsla, reunits en nat les seves sessions «sine die».
el Kremlin han ratificat la constitució
E l president de 1 Assemblea ha ind.» la unió de les rei*ibllques sodalls- format als diputats que podrien
tes amb els soviets, nomenant-se a ser convocades abans d'octubre. —
Lenín preldem de la Unió.
Havas.
En «1 doovsnent s'estipula que la
policia secreta denominada Xeca ba Jrà de sotmetre's en el seu funciona- E l s c o m u n i s t e s d e T r i e s t
ment a les exigències de la nova consTriest, 9. — Amb motiu de la püblititució. — Havas.
cació de diversos artidns excitant a
la rebeüó, ha estat suspès per les auA b s o l u c i ó de J u d e t
toritats el diari comunista «Lavora(Paris. 9. — M. Judet ha estat absolt. tore» essent ocupada per la policia la
— Havas.
impremía i lo* oficines de l'esmentat
Paris 9. — Aquesta -lanla. com diari. — Havas.
<ha dit, ha estat «bsolt el senyor Judet.
A c c i ó pacificadora
En terminar l'advocat de la defendel Sant Pare
sa eil seu inlonne, en el qual demanà
l'absolució del seu patrocinat, el seBrnseelles, 10.—L^audltor de Ja Nunnyor Judat sfha Aixecat a parlar, cletura ha visitat el mírrfstre de Nedíen*:
gocis Esuaagere senyor Jaspar. mnVaig tornar « França per propi Im- nimestanta aquest que «d Summe Ponpuls i mogut per S'únk desig de de- tífex comprèn perfectaunen.1 les mefensar el meu honor. Confio en la sures de repressió que el Govern hc-lga ha hagut d'adoptar nmb motiu de
jusstícia 1 en l'equitat dels Jurats.
Després de (^irta deliberació, tel l'atemptat recentment comès a Dirisperò que actualment acuba de
H senyor Brland. entre grans aplau- Jwrst, per ona» vots contra un, de- burg,
dirigir-se el Govern del Beicii inviclarà innocent al senyor Judet
^i^icnts, acaba dient:
a condemnar els atemptats.
SegirtdKment el Tribunal de Dret, tant-lo
Tinc conflaaca en ejaè a'í ameriSantedat espera que les mesures
• '1- acabaran per aijunt^r-se unb dtetà. en sa conseqüència, M senten- Sa
de repressió es limitaran a garant.lti * altres pobles que Intcgran la So- cia absolutòria. — Havas.
aar la seguretat de des tropes d'ocul'fa' de Nacions
pació.
E l Sant Pare
lla tocat nbora de raproximacid Ai
"16 els pobles. 1 seria verimbleoieut
En la seva resposta, ej senyor Jasi la q ü e s t i ó del R u h r
om.-enent que es volgués presentar
par féu ressaltar qne el nombre dels
França com culpable de no haver
(Paris, 9. — Bn absència del Nun- atemptats úttimament comesos és
fsmès fidel als sous ideals pacífics.
ci, monsenyor Cerettí, el secretari de gran. Ja que exoadeixen d© 125. AfeSI mtoíatpe de Colòndes, senyor Rar- la mmeiatura fet una visita al geix que el Govern belga es limitarà
"tt, el qual, com se sab representi ministeri ds Negocis Estrangers ex- a adoptar les mesures que es creguin
França en sabstttuciO del senyor pressant-se en el mateix sentit que la indispensables per a garantitzsr la
Br.and, en l'última part de la Confe- nota pabhcada per l'<Os6ervatore Ro- seguretot de les tropes i dels viatpneis de WaShlgnum, Intervé taan- manç».
gers, en to fórmula més estricta de
per aquest motiu en la discussió.
Jusiícla i equitat—Havas.
A
les
seve;
manifestacions
se
1
1
pKlaant, entre altres coses, que els contestà que Bèlgica ha adoptat di"-0rds concertaK a Watfilngton, conE l port de Stettin
enients aü Pacífic, cert M que no verses mesures amb motiu de l'atemptat
de
Duisburg
i
que
França
com
sanofona, però els ban rubricat
Berlín, 10.—-La Dieta prussiana ha
ab la seva paraula d'honor, nacions Bèlgica tenen el dret i obligació d'a- votat un pressupost de 33.C00 milions
doptar
les
mesures
que
Jutgin
ne" BtfWn complir amb les obligacions
de marcs per acabar les obres del
tanpoaa aquesta paraula —Havas. cessàries per a prevenir la repetició port de Stattln.—Havas.
dels atemptats. — Havas.
Els minaires
|Les deliberacions
U n discurs de Millerand
del R u h r i el R i n
de L a u s a n a
Berlín 10.—Havent acceptat els ndClermont Ferrant, 9.—En el düaours
lausana, 9. — Els representants
Iwi&ts 1 turcs celebraren una confe- que pronundà «tór en la íesta cele- nalres del Ruhr l'augment de Jornal
pncia ahir a la tarda, arrlbant-sc a un brada amb motiu dal tercer centena- que ele ha estat proposat, fins a la
l·co'd respecto els pagaments dels ri dei naixement de Pascal, d presi- quantitat diària de 87.600 marcs, l'Asde productors de carbó ba
l y ? ? 1 * 1 a l'svacuacííi de Constantí- dent de la Repiiblica declarà qque sociació
França, complint eQ teslamert que pres l'acord d'augmentar en un 58
100 la tona de carbó extret de
.
qüestió de les concessions se- els seus mona 11 dictaren, es propo- -per
aconseguir la reparació de les des minas del Ruhr 1 Renània, 1 cn
isuetx en suspens per a ' «mar-se « sa
devastacions sofertes par deu dels un 50 per 100 tan sols. la tona d'e
l<"9cuür aquesta nit.—Hawbò
carbó extreta d'altres mines.—Havas.
seus departaments.
1 híUeana' 9—En reun'ó ce!i-brada
Durant tres anys, digué, els GoItr»
p*ta W.BgatB aliats i tares.
E l T r a c t a t de L a u s a n a
'rr*at * un acord sobre els verns de França negociaren amb molausana, 10.—Cl tractat de pau so|;,7"*««neraJ« de la discussió. En deració 1 paciència amb els diversos
li» IS?-1 8,e9ü··P,Jà
soprassló d» to- Governs alemanys, per a donar peu bre les qüestions d» Turquia, estipula
que tos tropes aliades «waouSn Cons| j iJ·^f·jtW turoa sotore la moneda ai Tractat de pau.
| h > y pef^ment dofe cupons, en el
Però totes les negociacions, han do- tantínoble, T a o a c 1 Oaillpoli dintre
^ . 1 S , M · <7U· oontinaen sense cap nat resultat negatiu. I «1 Govern, In- dels ds mesos següents a la ratifica^ M C M M eOs contra*.*** .anserior- texpnatant la voluntat del país, es ció dei tractat per l'Assemblea d'AnI^Jtaeotate amb Turquia sobre »1 va veure obligat a adoptar un altre gora.
mètode i ocupà «l .Ruhr amb als belLa nova frontera entre Turquia i
deferent a la qnesüó de les con- gues sense que mat ei nostre propò- Bulgària oofnenQ* a to desemboceduen ls> .nsii nuim d'acosti sit itegi estat J-anartonfae; i'ünlc ra dea Beems* i s « u « U «1 oucs d d

Marf'ra fins arribar al punt d'unió de vista del procés Instruït contra una
les fronteres de Turqute. Bulgària 1 banda de comunistes que organltzaGrècia.
-ven un complot contra l^Eetat. — Hal a nova frontera entre Turquia 1 vas.
Grècia segueix la Unta de l'aiguada
principal dei Maritza. dóna la volta E l s m e t a l · l ú r g i c s
radejant Caragatx 1 després va sede B e r l í n
guim la Unia del Maritza fins arribar al anar Egeu.
Berlín, 10. — Els patrons 1 obrera
La nova frontera de Síria Ja està metnl-lürglc establiren unes bases d'adscidlda per l'acord d'Angora i con- cord, que permeten esperar una fà. :!
firmada per la carta dirigida pel Go- Solució del coafllcte ealstcm. — Havern francès a la delegació turca, pe- yes.
rò si aquesta qüestió no obtingués
una solució definitiva dintre iwi terEls impostos
mini de nou mesos, es sotmetrà el
seu estudi I la seva resolució al Consobre herències a Itàlia
sell de to Societat de Nacions.
Roma, 10. — E l Consedi de mlmsMitjançant aquest tractat de pau, | tres celebrat ahir va adoptar la deciTurquia obté la sobirania dTmbros l i sió d'abolir totalment els impostos
Tenedos. i Grècia, per la seva part, , que fins ara s'han aplicat sobre beaconsegueix to de Lemnos, Samnoa, ' rènoles 1 donaefions entre tndlivldus
Bitena 1 Xio, Samotràola i Nloaria, d'una matedxa famlilía. En casos de
si bé amb la condició que es pro- ! distints família, quedaran reduïts els
cedeixi a la desmHitaritzacló de les ' Impostos actuals. — Havas.
illes veïnes a la costa «slàtlca.
E i tractat confirma píenament els ' C o m b a t a
Transjordània
(trets dltàlla sobre el Dodecanèe 1
aconsegueix el IHwe pas del» estrets • lLondre», 10. — Comuniquen al «Tiper las línies maritima i aèria. Que- mes, de Damasc que entre duos trida abolit el règim de capltuteclons i bus de la Transjordània hi hagué
es concedeix a les minories ètniques una sagnant topada^ hawn} resuli religioses la protecció Ja acondada tat un centenar da morts. — Havas.
a Polònia 1 a Txecoeslovàquqia.
Per iHttm. decideix que els estran- .'
A s s a s s i n a t d'un soldat
gars que viatgin 0 resideixin a Pur- j
belga a D u i s b u r g
quia estiguin sotmesos a tes lleis na- I
ckmals turques.—Havas.
Hasselt. JO. — A Duisburg un individu alemany ha tirat aügnns trets de
B e n e s a P a r í s i a L o n d r e s í revòlver contra un soldat belga, canParis, 10.—El presidenl del Consell i sent-U ferides mortals de necessitat
i ministre de Negocis Estrangers se- ; L'aasaa&i ha aconseguit escapar. —
nyor P/Ancaré rabé ahir ia visita del Havas.
seiïyor Benes, eü qual es dirigí a la
Les converses
tarda a Londres, on conferenciarà
amb els senyora Baldwin i Lord Curfranco-britàniques
zon —Havas.
Londres. 10.—L'optnió general creu
M o r t d e l p r í n c e p F a h m y que han ds oonakJerar-se acebales les
converses franco-britàniques relatives
Bei a Londres
a i'actmeció de França al Ruhr.—HaILon'dres, 10. — E l priacep egipci Alt vas.
Karoel Fíihmy Bei ha estat trobat feLondres, 10.—Segons una nota do
rit d'un tret de revòlver cu un corre- l'Agència Reirter, tes declaracions que
dor de l'Hotel Savoy, on habitava han de fer els senyors Baldwin i
amb la seva esposa.
T-otut Curzon sobre te qüestió del
TrasQladal a V Hospital ba mort dc rtutor.' no aeran conegudes fins el
pròxim dijous. Com que les dites descgüida. — Havas.
ckaracions tenen molta trasceudèn. is
E l s comunistes belgues
Ifur redaocló requereix molt de iai>
Brussel les, M). — Ha començat la te.—Havas.
iimiiiiiiimiMiminiiMiiiiiiiiimiimiiiiRiiimiiniiiiiimiiiiniiin^
curs de qualsevol guerra, els zulús
van obtenir una fama tal, que dft
Zulú era igual que dir el darrer gTaü
ds sslvatgisme. E l temps ha anat desfent aquesta rama 1 restablint la vaCL TRUO D E t 8 TIMBRES
rifat, com ba passat IguaJnieii t amib
A l'arfo, el matrimoni Gilsl. volia els cafres.
vendre un esiabllment, mig fonda mig
Aleshores, el rei de Zululàndla era
casa de dlspases, quo 'tema al carrer , (^ttlwayo. La Zululàndla ós ara una
de Denfert Rochereau. Bis pèrtts el possraeró anglesa, i el fill de CetUvan taxmr eru 103.000 francs, i, natu- wayo, que també havia regnat una
ralment, els . propietaris en domann- totnponvdiak és a Nova York, i àcaha
ren Slü.noo i encara deien que hl de presentfir-se a una agència de colperdieir diners.
locacions solllcitant uua plaça de
La senyora Bugnet es va presentar mosso de cafè.
per a fer tractes, i mentre el matrimoni H vanfava el negoci exoeUent
LA FESTA DE L'ASE
que era aquell hotel, va sonar un timbre i es presentà un cambrer dient:
•p-mps passat hi va haiver eleccions
— Es el del número l i que vol xam- per a entrar H formar part do l'Acadèmia Francesa. Tothom qui coneix
pany.
Als dos minuts toma el cambrer 1 les coses do França sap la importànremet a remo l'import de dues am- cia extraordinària que allí dorwn a
aquestes elecolola.
polles de xampany.
Una gran porció dels estudiants de
Continua la conversa amb la senyora Hugnet i nova trucada d'e tim- Paris patrocinava la candidatura del
famós escriptor realista Caries Mnurbre l aparició del cambrer.
— E l del cúmero Ifi demana ver- ras, però s'hi va ficar la política pel
mig, i, essent ftlaurras enemic del Gomut..
va ésser derrotat, resultant el;Mantra to senyora Hugnet va ésser vern,
l'actual ambaixador al Vaticà M.
allí, no va cessar de repicar el timbre. git
que no té altres mèrits ÜUTothom demanava xampany, vermut, Jonrmrt.
rars que una amistat fervent amb el
conyac, beoedícrl. etc.
Govern.
La senyora. Hugnet, menavcSteda. es
Els estudiants, aieshores. van orgava aíanyar a comprar l'establiment,
per 215.000 frenes, però un cop mes- nitzar uns processó «cirica», en la
tressa, el timbra va restar silenciós, qual anaven una oolte d'ells amb
l eia hostes no bevien ni aigua de vestit» verds, tal oom ós vewt i urnla font. Aviat va saber que tot era fonna dels acaxCèmics. i al final de la
una martingala i que el cambrer «ra comitiva hi anava un ase també ami»
qui feia sonar «1 timbre i represen- roba verda. No çaí dh" cpu: aquest
ase simbolitzava el candidat triomtava la pantomima esmentada.
fant
Aleshores ia senyora Hugnat va acudir als tribunals, i el matrimoni GlDesprés de recórrer alguns onrrera
let acaba d'osser condemnat a dos sa mig de l a gatzara d^ls p^^-nus.
mesos de presó,i a pagar 112-000 franc» van anar cap a Vlnstltut Praucàs,
a la reclamant.
* l» porta dol qual van trobar «1 ccmlasaii de policia Cauhori, qm va
810 TRÀNSIT GLOHIA MUNOI
pendM els nom» dels caps dc colla i
Fa 45 anys de la campanya de la els va denunciar al Jutjat
Zululàndla que va adquirir ressonin,
Ars, «1 tribunal ha ooíidemnat sis
cte per la mort desastrossa del ptio- dels denunciants a cinc frano» de
dop Naipoleó, únic fill de Napoleó III multa, no per escàndol ni per mgui de 1 emperadriu Eugènia.
rtes, sinó par usar unitorme
aaAleshores, i d'e resultes d aqueaia toritMdó.
mon, semblant a tantes altres trobar
Ei Jutge devia ésser tant dic to hradas en oacoras** i emboscades, «Q el roa «om «Is estudtesto.
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O L T E S vegades hem remarcat que l'actitud hostil dels
governs madrilenys envers els ideals i els interessos de
Catalunya ha perjudicat enormement Espanya. E s s e n t el problema català un problema orgànic, un problema constituent, és
clar que a Espanya no podrà ésser endegada eficaçment una funció d'Estat sense la prèvia resolució d'aquell problema.
Per odi a Catalunya, els polítics dc Madrid no l'han volgut
resoldre, i ara es troben amb una part del regne, la part més avançada i productora, que se sent sotmesa a un Estat que no és un
Estat nacional, amb totes les conseqüències d'aquesta posició espiritual. I una d'aquestes conseqüències m é s funestes per a l ' E s tat que la pateix és el divorci entre els funcionaris i els ciutadans,
divorci m é s greu encara en el cas de Catalunya, que contribueix
amb una quarta part a les despeses totals d'aquell Estat que no
considera (1 seu E s t a t nacional.

VEtí

P E

CATALUNYA

los. organitzant-los. ealvant-k* fentlos forts amb l a raó i reíiços amb el
benestar d'un progrés al TMOI mal
pot negar-se 4a nostra terra, la terra dels remitgers. la terra de «Ics
motee». la derm <tel Cens i 1» rabassa moria, que representava en temps
passat la solució dels conflictes entre
el treball i el capital, com no varen
tenir els pobles més avançats d'aquell
temps,
Cataiunya, la terra de u llibertat,
la terra del Dret. la terra de Casp 1
«tol Consell de Cent. el dia que es governi, no ipot ésser smò creadora
de llibertats, respecradora <íe dlgo'.tals. oberta a tots els vente de la civilítzeció i la coitiOTa.
No sé com. no sé quan, perO vindrà el dia que l'obrer català recobrarà el seny i es treurà de sobre
a influència forastera qme el fa enemic de Catalunya i arruinant-la l'arruïna a ell.
POL
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• L B CAS DE DOS EVGESIO DORS*
i IM. P I T O L L E T HI
I I I i darrer
En passar Ih-rç de les divers'ls attuaclons espírílueUs de WEugeni d'Ors
assenyala M. CaaniUe Pitollet, prenent
peu en un article recent d* Cetarino Giardutí, la relació 'antre les <vm>.
ponj/es classt&lzants de. XenWs i l'emprada de la P u m t a a ó Bernal Metge.

Entrebancant la resolució normal del problema català, els
governs de Madrid realitzen ensems una tasca injusta i una tasca
suïcida, car neguen a Catalunya els instruments del sen govern
propi, que li garantirien el lliure desenrotllament de la seva personalitat nacional, i priven a E s p a n y a del concurs assenyat i constructiu del nacionalisme català, que é s l'única força de potenciaEnlenem-nos. enten&m.-nos, M. Pilitat patriòtica, apareguda damunt les terres peninsulars de molts
toUet
anys ençà.
S i l'aoy 1919, corresponent a l'exaltació patriòtica de Catalunya, hi hagués hagut a M&dríd un gest de comprensió, E s p a n y a
s'hauria estalviat probablement d desastre d'Aunual, car Içs causes essencials de la catàstrofe meKllenca foren exactament les mateixes que impediren la solució harmònica del plet català. E s per
això que en tot aquest afer de les responsabilitats molta m é s eficàcia que d càstig eventual dek culpables tindria la rectificació
de les causes del desastre, rectificació que no vedem enlloc, i la
prcva m é s palesa de la qual fóra l'adveniment d'un estat d'opinió
i d'esperit que fes possible la resolució del plet català.
Per odi a Catalunya, els polítics de Madrid continuen la història de la decadència d'Espanya. I ara mateix un diari que ha
demostrat tantes vegades l'interès i l'afecte a E s p a n y a com el
Ti$nes, de Londres, ha de recordar aJs polítics de Madrid que
aquesta incapacitat per a l'arranjament dels afers del regne repercutirà fatahnent en la posició internacional d'Espanya.
Però els polítics de Madrid, desconeixedors de l'exorquia de
l'odi, prefereixen ensorrar i desmembrar Espanya abans de satisfer les justes reivindicacions nacionalistes de Catalunya. C a l dria, doncs, que els pobles de les terres d'Espanya que no estiguin conformes a n * aqrarst programa, d'un prestigi ja secular i
històric, hi intervinguessin abans que no sigui massa tard. C a talunya va fent la seva via i no pot abemoilar el ritme de la seva
marxa a la incomprensió malaltissa o les inspiracions hostils dels
polítics centralistes.
MnniíiniimuiniuiiuninimninnnireiHnnniím
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«írilenya, no té sano dos «amins: el
qne poi*a a la misèria o el que porra
ate Soviets, que són. en definitiva una
misèria material i una misèria moral.
L'obrer de Catalunya, l'obrer d'En
Oavé. l'obrer íederal d'En Pi, Vobrer de les gera»ndats. l'obrer de le»
fontarf?© i les pesqueres l'obrer que
sabia posar-se una flor als llavis, retrobarà el seny perdut, sentirà el pes
feixuc de la iníhiència forastera qus
l'oMiga e deeterrar-se. fent una s-"
leoció a la inversa, i l'amor a Catalunya al •portarà, com tots els obrers
deüfi pobi«= oprimits, ^a posar-se en
la primera filera de J^exèrcit allibenador de la Pàxrta.

No sé com. no sé çuan: perit arribarà «1 dfa- 'E! dw <jne «Is d t í n n catalans es revoltaran contra la inHuèn.
eia castellana, contra l'orreotacié ffue
a Itars organismes imprimeixen els
dlrectorp i la tniífeiència forastera,
L'obrer de fora de •CataSunya. el
dia qae la nostra pàtria, atiiMa peh
cops seguits que ranarqujstnfi b 46na, caigui en la imsèria industrial,
se'n tomarà a la se«pa tema. com
tnts se n'hi han tomat Ja, 1 l'obrer català en pagarà ell sol les conseqüències. D» ta ruïna de Catalunya,
SI en tenen, de tasca a fer. «Is nos
- i a la roma an«m. seguint la marxa tres aortes dTAcció Catalana i de l'Esempresa peis governs amb els trac- tat Cataüà. totes ïee forces de sentit
tats «te octoerç. i pels ofcrers. a n * l"* «xtrenreista de Catalunya! Prou se nen.
íT.posicions sindicalistes — no en so- aquesta i l'altra. tastfues més patriòfrirà més que l'obrer oatalà. i 1» bc tiques, mès feouwles. que Ja d'anar
na que li han posat aJs ulls. les pro- corobetítit la Lliga, els homes de
pagandes anarquistes disfressades amb Itorga història caíallanista. envellits
vestit de reivindicacions obreres, caii en la Ihüta contra els enemics de Ca
Ta, 1 l'obrer cetalà veurà claranwnt talunyal
la causa de te pobresa. I la cnrnrH:L'Esquerra 'Catalana de lany cinc. «I
tènctn pell trebal!, l abundter dc la
mà d'obra, el retornarà, per la forr^i partit d© la U N. F. R . començà una
de la IIPI de 13 vida. a temps de ]OT- gran tasca, que deixà per a comba
rals curi? 1 tasCa llarga. Seguint cvm ire la Lliga i morir en «a combat:
avui. doroinai. acovamit per la in- la de cataianrtzar les -squerres ra
fluència dete forasters, esdlau d'una | talanes Si l'hagués sabut fer. una
organització despòtica, que ü predica | altra fóra la situació de Cataa-imyal
dteiamor a la terra 1 porta « Catalu- Els nostres amics, amics a desgrat llur
nya els temperaments 1 ete enteris dels senctors extremistes, tenen aqu?dels seus er&mics de U ooliuca ma- ta tasca: la de oonquenr els obrers
per la causa do-Catalunya, ennoblint-

Si relació vol dir reiació. ï a s tenim
que üJ-hi. E l fet is tnrícgable. E s , no
res menys, perfectament natural l legUtm.
Però si relació vol presentar-se t o na manera implícita, com a causa
decisiva i directa, cal negar-ho rodonament i ceacretameni.
El» pensadors, els lUerats, els filòlegs caJatans tmanaMstas que se són
acoblats recentment sota els plecs, rifjuU. 1 gracijosos alhora, <fe P a U a s
Atenca — l'etamal- deessa dels ulls
lluents. — no es desentenen dc les suggestions passades ni dels pfetérits
meetraloes, en aquest, sentit, del Xemus dc la bona època. Convé, però.
<ip posar les coses '6n d a r i al lloc
que els correspon Sense negar la possiàte relació classicista amb l'Eugeni
d'Ors dassicittanl d'aleshores, convé
deixar ben establert que el, dlrienune,
punt diruatàc aro^làssic suprem de
L'hora, actual s'abeura a pari. d'una
manera directa, remànlant vers les
fonls inicials dels inspiradors o mestres, que ho foren, a Uur tom, dtl
propi Eugeni d'Ors
L a Fundataó Bernat. Metge pot esta.r, doncs, itdireciament, relacíon&í*
amb el Xemus de les campanyes dassieitzanis. jicfò no és inspirada, ni dínetament m fonamentalment, per Xenius.
Calia donffr a S'Eugeni d'Ors co qtié
és de V B t ^ e n i d'Ors; calia donar,
però. també, QI mecenatge, direcció i
membres tots de la Fundació Bernat
Metge, co que de dret i de. ftt els per.
tany. llur persomJUat, Uur independència, llur programa propis,
Pero aquests pregons i cabdals matisos de la oeritat no inleressaran potser prou a M. Camille Pitoltu, amatent, tan sols, a l'anècdota superficial,
pfi^ocapat, només, del xafardeig f à
cü, obsessionaí, exclusivament, per la
caUdagadó. gratuïta l profusa, de
noms i de dates.
JOSEP IUBU JUNOV

dl F««fJ LA FEU PB CATALONYA M
6 t M j i i iuliol.

Catalunya

i

França

A d'Alcaldia s'ha rebw ed següent
telegreami enviat des de BeJloy enSanterre ipeS tinent d'alcaide senyor
Matons 1 el cap de l'InstHut municipal d eíieneflcència que acompanyen una represemacio de l'Acadèmia de Metges «to Llengua Catalana
en la swa visita a diversos hospiüaAs
i faoulta» de mediaina de França
«Des de BeUoy-en-Santerre. on hem

T e m p t a t i v a

d e

b l o q u e i g

R

E M A R C À V E M ahir el caràcter de violència i hostilitat con.
tra Barcelona que tenen evidentment alguns episodis de lti|
discòrdies socials que pateix la nostra urbs.
Incidents com la temptativa de boicot als productes catalans I
i la provatura de d d x a r Barcelona sense carn, pa i peix indiqui-1
que existeix un propòsit de bloquejar la ciutat, capital de Ca.|
talunyai.
E s clar que, plantejada l a qüestió en a<juests termes, ja noi
es tracta d'una lluita entre obrers i patrons, sinó d'una temptativa!
de bloqueig de Barcelona, que tots el^ciutadans, sense distinad
d'estaments, han de tenir un interès essencial a impedir.
T o t s els habitants de la urbs, el mateix els cfcrers que els pi. 1
trons, i encara molt més els obrers <jac ris patrons, han de tenir ml
interès suprem que no manquin els queviures ni sigui dificultadil
la vida mateixa dc la població.
Davant una temptativa de blcnjueig de la crutat, tots els bar-1
celonins s'uniran en una manifestació espontània de protesta, carl
cl perill amenaça tots els estaments de la mateixa manera. E n ca-l
sos a i x í la reacció ciutadana ha fet fracassar sempre totes les ma.|
niobres dels enemics de la urbs.
E l que ha passat ja amb els tramvies, els autòmnibus, d s for.l
ners i els peixaters é s simptomàtic. E n una lluita autèntica entnl
patrons i obrers, on cada classe defensi lícitament el que creguiI
els seus drets o els seus interessos, la ciutat pot romandre ncn-l
tral. E n una temptativa de bloqueig contra l a urbs, la neutralitatI
no és pas possible. Tots els ciutadans tenen el dret i el deure d; I
defensar la ciutat. I quan aquesta cmtat és la capital de C a t . :
nya, aquest dret i aquest deure no es Hmita als habitants de Bar-1
celona. Tots els habitants de la nostra terra, tots els catalans,!
tenen el mateix dret i el mateix deure a «kíensar la capital de Ca.|
talunya.
mmittflnHiin
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«srad tnebuts arníb gran entusiasme
pel poble, autoritats locals i del departament, i el diputat pel districte,
en inaugurar la via Barcelona us
trametem, una çordiai salutacíó Individual i coUecttva. que preguem
transmeteu a l'Ajuntament i afl poMe de Barcelona, — Matons, Mer i
GueJl.·
Com es recordarà. l'Ajuntament de
Barcelona destinà l a quantitat de
mig rniUió de francs per a la reconstrucció de l'esmentat poble francès.

P o l í t i q u e s

L ' h o m e n a t g e
a
M a f í é i F l a q u e r
La Junta Directiva dt rAssor.ac'l
de la Premsa Diària. acolHnt amablí I
meni la mictanva del senyor A.-isl
referent a la celebració del cenWnr.l
del namment de don Joan MÜV I
Fïaiçuer, ha pres l'acord de qeWbrar|
-cUa festa amb tota solemnitat
esplendor.
Pe a portar a cap l'eamenUía i \
ïebractó ba nomenat un* • coml·sAl
composta dels senyors don Joan Bari
co, don Manuel Rodríguez Codolll
don Jo$ep Artís i don F. Wó 1 Fil
sent. que des d'ara trebaOIarà ,r~-|
l'objecie que llhomenatge al gran MJ
rlodista sigui digne de la seva g t e f
sa memòria.

SORTINTS
Marxaren ahir a Madrtd als «tiputats a Corts senyors Rahola, Uecasens i Riu fDamel) i els ?enyora
Viada (Marian) i Tallada (Jcsep B i o g r a f i e s de periodistesl
Moria).
Un llibre de l'Associació da la Prt»|
A LLEYOA
sa Diària de Barcelona
Es celebrà a Lleyda un miling d'AcL Associació da la Premsa Diàril
ció Catalana, organitzat per la Jo- de Barcelona treballa amb gran x \
ventut Nacionalista «Via Fora».
tivitat en la confecció d'un lUbr< qm!
A la sala del Palace Hotel tingué «xmtindrà les biografies dals perit-[
lloc abans una reunió de rítpresen- distes iUustres els retrats dels qualli
tants d'emitats Ueydatancs addictes ban estat posat s da rrerament a i I
sala d'actes dc l'esmentada entiu!|
a Aoció.
Les biografies que contindrà só:
E l míting s'eíectuà a la sala «Jove
Enric Prat de la Riba. per liuls W-l
Catalunya».
Parlaren els senyors Roigé. Xam- ran i Ventosa; Josep Ixart, per Al·l
mar. Sauret, - Bassols (I. M Este- fred Opisso; Francesc Pi i Margaül
ve» (Martí), i Nicolau d'Olwer Foren pat Josep Roca i Roca; Miquel deSl
tots aplaudits, especialment en les Sants Oliver, per Agustí Calvet; M*i
nuel Duran i Bas. per Lluís Bs-'j
afirmacions oatalanistes
Es' rebé l'adhesió d'En Ruíi Pela- tran i Pijoan; Josep Feliu i Còdíntl
per Joan Barco. i Joan Maflé i P*l
yo. tx-regidor de Santander,
Dafçirés es ceftefcrà un banquet al quer. per Eusebi Corominas,
Cada una d'aquestes biograífll
restaurant de l'estacióanirà acompanyada ddl retrat MI
CONSTITUCIO DE LA UNIO SO- biografiat.
I
CIALISTA DE CATALUNYA.
El Volum contindrà a més e tM'j
Diumenge se celebrà al local social les ressenyes dels Congressos
(carner Alt de Sant Pere, 27) l'asseai- Premsa celebrats a Santander 1 SM
blea de constitució de la Unió Socia- villa 1 tota la documentació del cij
lista de Catalunya, en la qual van leTjrat a Barcelona per la Federeciíj
assistir-hi prop d'un centenar de de la Premsa Catalano-Balear.
simpatitzants amb el socialisme caA part d'aquests treballs n'hi W*!
talà.
rà d'aMres de no menys int^r*!
En Manuel Serra i More». va llagir sants relacionals amb la vida
una ponència, on es comprin el pro- pora'iva de l'Associació de B|
grama immediat de la V. S. de C , Prqmsa.
I
qua fou aprovada per unanimitat.
El volum esmentat quedarà «nií'M
Tot seguit va elegir-se ja Junta Di- th probablement a primers dei
,
rectiva i els membres de Ics disUn- entrant.
tes seccions, essent al resultat de l'elecoió el següent:
Directori: Gabriel Alomar. presi
M u s i c a l s
dent; Manuel Serra More'. vicc-preHa aparegut pl nilmero corre!^|
sident; Josep Ronre. secretari; Antoni Font Laporíe, tresorer; Rafel Cam- nent al m?-- ne juny. de la
Catalana de alústoa Omtè el «e" , , l
palans. vocal.
Secció de Relacions extertore: Josep ioteiesaant àumari: Depuració «te l
Comaposada, Cristòfor de Domènec. tècnica en i'Art, E. L. Qhajvani ^ 1
rcoc-ió. la inspiració, la «lUiafiOi-..
.Alfons Maseras.
Secció de Propaganda Joan Frou Barberà, Pohtònalitat 1 atonaliM^ • I
1 fí*f
jusà. Josep Maria Pou 1 Sabater. Ma- •Milhand El mestre Bargufió 1 el
Infànül dc l'Ateneu I^oaladí t*°"
nuel Escorsa. Vicens Sales
ment musical. Divulgació de
Secció de Cultura: Feliu Ehas. Car- semen is musicals. E Cervera- ^ ,1
les Fages. Emili Mira. Cosme Rofes ta CaraJana de MAatca
^ï
Secció
d" Admm i&irac 1 o:
Víctor més, «1 retrat del mestre Antoni •
Mora
colau.
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L « dues notes sortmts de la informació estrangera
d'avui són : la signatura del Tractat de pau de Lausana entre les Potències aliades i Turquia ; el fracàs
les converses de Londres entre Anglaterra i França. Es cosa cude constatar que a Lausana ha estat revisat el tractat de Sevres,
n a Mçdània fou revisat l'armistici de Mudros. Es a dir, el darrer
I - tractats que els vencedors de 191S obligaren de signar als vençuts
1 «stat d primerament revisat. La Potència que sortí de la guerra
J3a més afeblida ha estat la primera que ha aconseguit una revisió faIrable ^ 'f P811 imposada i l'ha aconseguida com a conseqüència d'una
rtòria militar. Cal no oblidar mai aquestes paradoxes de la història,
el judici dels fets i en la previsió possible dels esdeveniments ullors.
A l'hora mateixa que la pau de Lausana significa la liquidació, alUys provisional, de la guerra de 1014-1918 a l'Orient europeu, cl frade les converses de Londres dóna a l'aventura del Ruhr el caràcd'una nova fase de la lluita a l'Occident, lluita que no acabà amb
I signatura de l'armistici de l'onze de novembre ni amb la signatura
|1 famós Tractat de Versalles.
El fracàs d'aquestes converses, que sembla definitiu, obre un nou
Ipitol en la història contemporània d'Europa E l senyor Benes ha anat
1 parís i a Londres-i cerca punts de coincidència entre els estadistes
Iglesos i francesos. Si no reix en la seva tasca, evidentment difícil,
Ijous Mr. Stanley Baldwin a la Cambra dèls Comuns i Lord" Curzon
1 la Cambra dels Lords faran llurs anunciades declaracions que poden
uficar l'acabament de "l'Entesa i tenir ressonàncies històriques.
Aquests darrers dies ha estat notada a la premsa i als circols gòtics i diplomàtics de París la tendència a contestar la pregunta briinka : què vol França ? amb aquesta altra pregunta francesa : què
ht AnglaUrraf Es clar que aquesta forma de plantejar la qüestió no
trmetia d'iniciar el diàleg, car revelava, sense cap mena de dubte,
mútua desconfiança de les dues Potències cabdals de l'Entesa.
França es prepara a resistir diplomàticament l'eventual intervenló britànica. Comentant Le Temps els discursos recents dels ministres
Iglesos Mr. Amery i Mr. Neville Chamberlain, recorda que l'ocupació
fel Rahr fou realitzada amb el beneplàcit, almenys passiu, d'Anglaterra
Isegpns la interpretació que el govern de París dóna a les clàusules
^1 Tràctat de Verealles I sintetitza el seu pensament en els paràgrafs
pals de l'article, que diuen :
L'AOSANA
LONDRES

D'a.utre part, il n'est nuüement demontré que l'ocuupation de la
lahr occasionne à l'Angleterre plus de pel·les qtie de profits. Les sta^tiquts. promoent, au contraire, que Us bénifices procurés aux indus•nin&re- et méixUurgique de l'Angleterre dépassenl de beaucoup lei
banques à gagiten de quelques autres' indústries britanniques. E n
tenant frosüion contre l'oecupalion de la Ruhr, le cabinct britannique
savoegarderait donc aucun inlérit général et réel de la puissante
\UeUmU qu'il gouveme. II serviraü — à sent insu sans doute — des
ïncunes polítiques qui soní dingées contre la France et des specu|íwnj linancières sier les quelles nous aurons à revenir. Ce ne serait
u digne de lui, et ce serait pour le inonde un enscignement qui ne
loublierait pas. Car, depuis 1914, et surtout depuü 1919, les peuples
nt beaucoup appris à penser.
Hi ha en aquestes paraules l'amenaça d'un bloc contiíiental. amenaça
oe resulta més clara en les ratlles que precedeixen immediatament les
piades. Diu Le Temps :
Si le gouvemement britannique s'élevait contre eette application
traití, il aurait l'oir de poser en principc que les traitéS signés par
ylngleierre sont seulement exécutoires dar.s la mesure oü le permettent
intéréts successifs de l'Angleterre. Ce sepait un précédent déplorable.
les autres nations de l'Europe n'auraient plus que la ressource de s'enfndre entre elles, tant feien que mal.
Però si França, al capdavall, s'ha d'éfltendre amb les altres naIÏÚMS d'Europa, sense excloure, com no exdou Le Temps, l'Alemaaya,
què no s'ha d'entendre amb l'Anglàterra?
I quant a l'isolament eventual de l'Anglaterra és possible que la
ralitat prengui concrecions contràries a la hipòtesi de Le Temps, car
|làJia s'entendrà probablemeut amb la Gran Brétanya, i Bèlgica farà
ots els esforços imaginables per a evitar la ruptura, però si l'Entesa
lueda dissolta, ningú no sap encara quines seran les orientacions futu|e del Gabinet de Bnissel-les.
No acabarà, doncs, la setmana sense que resti aclarida la posició
totes les Potències aliades davant la crisi europea.
Ara com ara, aquesta posició és la següent:
Itàlia creu íntimament lligats els afers de les reparacions i dels
peutes entre les potències aliades, que cal concedir una moratòria snfilient a Alemanya i establir un pla raonable i definitiu de pagaments ;
Rue les garanties, prou eficaces, han d'ésser de caràcter econòmic; i
pue França ha de renunciar consegüentment a l'ocupació dels territoris
P<1 Ruhr. Aquesta posició coincideix essencialment amb la d'AnglaJerra.
Bèlgica coincideix amb França en creure que la cessació de la resistència passiva per part d'Alemanya és una condició prèvia a les negociacions. Afegeix, però, que si Alemanya renuncia a la resistència
passiva caldrà módificar l'aspecte de l'ocupació
Les anunciades declaracions de Mr Stanley Bàldwin i de Lord CurB tindran, doncs, una importància enorme i nua transcendència hisica.
JOAQUIM P E L L I C E N A

I CAMACHO
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MOR A BARCELONA EN PAU IGNASI DE DAtMASCS i ROC
Heu's nqui un ntm que agerm/ini
Vamor a Ui lletres, amb la fundació
4' l'tAeademto deU Desconfiats», 1
Vamor « la pdlrta. tant per reanir
en la seva cosa. del carrer de Montcada, 20. la •llntiquatrerui· en la
guerra de SuecéSsíó. eoni per és-'er
I n Pau Iqnasi de DainWMos. el darrer
f^ibetí-fuíor de Catalunya e» les Cort*
curíypees. abans <te la catvuLa de Bareelona
Al seu. empar. a últims del seyle Xf'll. es constituí IUI nueh Intellectual 'ett la joventut de la noblesa
eataJam. Llegien, examinaven produccions literàries, i constituïren un veritable t.salót i eonjuru que is guerra
Usolque La mon de Carles Ül. fou
per ells recordada en una solcmnt ret
l'ada Per çltra banda En Dalmases
havia, eseli u*ia vida de Santa Eulàlia, una dissertació sobre la pàtria
tic Pau Orosío. notes a la bibloteca
de Mcolds AntoAw i una Històrio general de Cataiuitija. que no pogué &
xar llesta.
Quin en marr. de. l'any 1713 es va
sigtuir l'evacuació de les forces es
trangeres a Catalunya i s'aprovà el
tmrtut de Vlreclxl, ja es va veure qtic
el nomenament de virrei al comte'de
StharbenU't rg erà un prelelet per a sostenir la confiança del país. sense cap
resiiilat pràctic Sn aaaesles cireums
tàneies, es manà. a l marquès_de Montncgr'·. ambaixador a \ • nn, que ré
novés les seves geilíptis. anant c
L·lrecht. La Haia i • Londres
En aquesta darrera ctuiat te li nnl
Dalmar.es. que haóid. sortit amb Ferran, de Barcelona, el 23 & març Temen I assignació de mil IHures mer
siials cada un, cobrant la primera, i
després de jurar servir bé 1 fidelment
el càrrec, anaren a GknOvà i a Milà.
A VVrecM vs presentaren al bisbe .de
Brisíol i al baró de Kindhner, í «ho
trobànt aníb estos senyors algun
consoU. es va quedar En Ferran
La Hala, com ambaixador de Barce
lona
Dalmases sortí de Rotterdam cap a
Arujiaterrà, donant comple el 26 <í<
maig de 1713 ets consellers de la seva
arribada a. Londres. Endebades for··r.
les seves gestioní perquè tes Cambres
parlesin df In imesüó' de Catalunya,
l sols rebia bones paraula-. Sén curio·
tes les seves lletres exposant la situació, i en una d'elles expUca la contesta que li féu la reina Anna. .He
fel quant podia per a afavorir Cala.
' lunya*.
Partidari de l'Arxiduc En DaJ.ma·
ses. fou norrionat crortísla de Catalunya en les Corts celebrades a Barcelona en 1701 i 1702, essefit el primer
que usà aquest títol, ja que creat
156i. no es té esment de ningú que l'eXCTCÍS.
Es coneix que tingué bon. vaUdors,
: puix retornà a Barcelona regnant Fe| líp V, tenint una famosa bibhoteca.
I part de la qual ha estat adquirida per
V.4 juntament, i que es diu té importóncia pels documents dJrilomàties referents a ta Guerra dc Successió
Fòu el fiQ.' inteUJictital. d'un pare
comerciant, ja qú-e s'atribueix a aquest
li dj.ta següent: «Co que he guanyat
amb un sol llibre, el de Caixa, el meu
fill hò perdrà amb els molts que adquireix •
ESPICOLAIBE

m a l a l t

d e s c o r a t j a d o i

O

U A N l'Estivill va decidir-se d'anar a casa el metge hom pol
dir qne no semblava sinó una aparició fluctuant. Tenia els
ulls enfonsats, la veu llunyana, la seva cara havia pres una retirada
xinesa.
El metge era un home jove, però enèrgic, amb celles boscoses, espatlles formidables i veu amenaçadora. L ' E s t i v i l l caigué aclofat en una cadira de braços.
Després d'un reconeixement minuciós (que calia, però, conipietar mitjançant una ampolla que l'Estivill enviaria), el metge
va seure, i digué amb una insolència agressiva :
— Es possible que vostè s'hagi equivocat de casa. Vostè és
d'aquells que s'atrotinen mes per mes, any per any, i «només
quan no es poden tenir se'ls acut de demanar unes certes cullerades o uns certs catxets que els faran reflorir en quatre dies.
Doncs bé, jo sóc un metge que no en fa, de miracles. Si vol anar
a casa un curandero, per mi no estigui. Jo no puc fer sinó ajudar la naturalesa, m'entén, a-ju-dar la na-tu-ra-le-sa. Estic subscrit a les revistes, sí senyor, a les millors irevistes, i aé com
s'aconsegueix d'alleujar, una malaltia empescant-se'n unes quantes més. Però si vostè vol ésser client meu, no faré sinó prescriurt-li un règim, una vida decent i tranquilla. Vostè darà una
passadeta per aquí dues vegades a la setmana, i veurem si l i
queda o no delit per reaccionar. Jo no l i prometo res. Jo no
prometo mai res a ningú. Comprèn, guarir és cosa seva, si s'hi
veu amb cor. A l capdavall, vostè paga la pena d'una vida artificial, d'uns estímuls morbosos, d'unes intoxicacions suïcides.
Es rom un jugador que ha perdut milions en una nit i ara els
ha de refer sou a sou, amb penes i treballs.
L ' E s t i v i l l va aixecar un u l l envers el doctor, un ull dolorit
que semblava implorar mercè des del fons d'un abisme.
— Per començar, res d'alcohol.
— No en prenc mai, doctor, no n'he pres en ma vida. A
casa m'havien acostumat així, i només l'olor d'una beguda ja
em regira.
•
— Res de cafè ni te.
— No prec sinó camàmilla o sàlvia.
— Res de tabac.
— No sé què cosa és fumar.
— Menges sanes, molta verdura.
— Tot el que menjo és de les meves collites, i sempre he
tingut una flaca per tota mena de verdures. Dono un pollastre
per un plat de cols.
|
— Sopar lleuger.
— E l meu sopar és una sOpeta dc ceba i una taronja o bé
una poma.
— Ficar-se al llit d'hora, Uevar-se aviat.
— E m fico al l l i t a les deu i em llevo a les sis, com una
gallineta.
— Molt d'aire lliure.
—1 Sóc colomí sta.
— Passeigs : exercici moderat.
Cada tarda me'n vaig a veure dues o tres cases en construcció i , de nit, faig dar un tomb al gos.
— Deixar estar els desordres amorosos.
— Mai no les he fetes, aquestes cosotes. N i sabria per quin
cap posar-m'hi.
— Res d'excessos de treball.
D'ençà que va morir la tia, fent-me hereu, que no tinc
altres mals de cap que ésser vioe-president d'una societat choral.
F i l l meu, — va dir el doctor, completament abatut, — mai
no havia vist ningú que s'hagués lliurat a una semblant orgia
d'higiene. E s impossible de fer cap redreç en la seva vida. La
meva opinió é s absolutament pessimista. Vostè ha llaurat tan
dret. que ara no puc adobar-lo. S'ha avesat tan bé que s'ha mal
avesat. Una mort immaculada l'espera. V u l l dir una mort sense
remordiments.
L ' E s t i v i l l , de mica en mica, va anar estirant un braç en ac-

Els atracaments simulats
A (mar^É At qualra de Ja matinada cs ipresèntà el dispMnsan d'Hoslafranchs Lluís de la Casa voiianl.
de 28 anys, loquci. iperquè li curessin
una tetrida íncisa a l'avantbrac dret
i contusions a la cara, de pronòstic
lleu.
Digué qw. pagant pe! carrer de
-•in;, dos subjecte, un armat de pistola t l'altrt d« (|aim<cfl, rhavlen
atracat. exiRint-li «Is diners, i com
que léu resistència, el de! gamvet
Ihavia fent. robant-li despiiés vuit
pessetes
Més tard la policia posà en dar
que no hí havia hagut tal atracament, sinó que el joquei havia arribat alcohoUllzat a casa *eva. 1 la
sèva dona li havia clavat una gran
paJlissa.
Després va sortir amb una ampolla per comprar més aiguardent. 1.
degut a l'estat èn qu* es trobava, havia calgut 1 un tros de l'ampcüla T'havia fént a Vavàntbrac.
Fou conduït àl jutjat i també hi
comparegue la serva dona. la qual
confirmà punt per punt d que deixem consigna* I, a presència del
jutge, administrà al setu home una
aJtra pallissa de les que formen
època.

titud

implorativa.
Però el doctor, tot al contrari del que esperava l ' E s t i v i l l . va
donar de cop i volta, colpit per una nova idea, un cop de puny
damunt la taula. Els ulls l i saltaven de les òrbites.
— E m repenso. Un delicte ha comès, i dels grossos.
Ha
gosat dc dedicar-se a la higiene sense prescripció facultativa!
JOSEP C A R N E R
uimiiiiiiiiiiiiimiiiiiin>>>i<||,|llllltmium
M u n i c i p i
CARRETERA DE RI.ES
STi» arlcbTít U suMiaMa per « to uibanitMCí* de U caneUra de Ribes, ta el tiaje;i; compris des del carrw il'IUp.-oaeeda a
la f&brica Sert, e«s«nt adijudicada a la
Societat Foment d'Obres i Construccions per
to quantitat dc 8313' pessetes
Fou presidida pel regidor vnyor Eacolà.
I autoritzada pel notari i~a>or Sirra
PER A PUJAR AL TRAMVIA
Davant to Comitaio rmtnl ha formulat

ona moció «1 regidor --enyot Estenc, 3
teressant QUC es provéeixi les patadci?
tratime-* i atitòmniba!». o aqucilrs on om
moment sigui possible, d'un miti.l reg ilarffef
de Tordre de pujar «1& e*men-dta vchule*
públics.
BENEFACTORS
DE LES COLOKIE5 ESCOLAR»
• A la Secretaria de la Comú'!* de ColOniea
Escolars 1, amb destinació al Patronat 'úfatitit. s'ban rebut quantitats dels icnyoM
1 entitats segenls: Cremi CataU de Prop*
Uris i Induattials dc Crieu, don Jotep Ri>
*ira Bruguera. Futbol Club Barccloai, d*
nya Mercí CastareU Vda de Figueras, dott
Josep M Tnas dc Be», don Octavi Domínech. don Manuel Morales Fateja 1 don
daid Cervei».

F à g . 10. — D i m a r t s , l ò de j u l i o l de
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Dilluns, dia 9.
VAIXELLS ENTRATS:
Vapor noruec cBrose Jarl», d'Anvers, amb
càrrega generalVapor espanyol «Key Jaime n», de Mah*.
amb càrreza general i 59 passaieert.
Veler italià cBardò M», de Terranova,
amb carbA.
Vapor espanyol «Marquis de Campo», de
Cardiff. amb carbó i càrresa general.
Vapor nornec «Stat», de Troouc, amb bacalli.
Vapor espanyol aNavarra», de Gijón, amb
càrrega general i 318 passatgers.
Vapor alemany «Cartagena», de Màlaga,
amb càrrega generol.
Vapor italià «Ville Keove», de Gtnora, amb
càrresa general.
Vapor italià «Anona», de Gènova, amb
càrrega general.
Vapor espanyol «Canoa», dc la mar, amb
peix.
Vapor espanyol «Cierto», de la mar, amb
peix.
Remolcador espanyol «Clclope», de la tsar,
amb el sen erjaip.
Vapor espanyol «Guadiamar», de Les Palmes, amb càrrega general.
VAIXELLS DESPATXATS:
Vapor espanyol «Primero», de trànsit, cap
a SCTÍHH.
Vapor nornec •Brusc Jarl», de trànsit, cap
a Marsella i Gènova.
Vapor espanyol «Manjaés dc Campo», de
trànsit, cap a València.
Bergant! goleta italià «San Francisco del
Pnolo», ea llast, cap a Sant Felin.
Remolcador, espanyol «Ciclope», «mh d sen
equip, cap a la mar.
VAtXBEL^ SORTITS:
Vapor espanyol «Tiniorè», amb càrrega general, cap a Alacant i escales.
Vapor nornec «Bnse Jarl», de trànsit, cap
a . Marsella i Gènova.
Vapor italià «Anona», de trànsit, cap a
Oporto i escales.
Vapor espanyol «Rey Jaime n», amb càrrega general, cap a Mahó.
Vapor espanyol «Rey Jaime I», amb càrrega generaL cap a Palma.
Veler italià «Balear», ien llart, cap a
Algbcro.
Vapor espanyol «Primero», de trànsit, cap
a Sevilla i escales.
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MERCAT DE PONS
Pons, 5 de juliol de 1923.
iPreus <TM ban regit en el mercat
de POQÒ del dia 4 de juliol:
Blat, a 23 pessetes els 55 quilos.
Ordi. a 15 peseetes l a quartera de 80
Wres.
Civada, de 13 a 13'50 pessetes la
quarrera de 80 litres.
Moresc, a 22 pessete.» la quartera de
80 IMres.
iFesote, a 53 pessetes la çuartera de
80 litres.
Veces, a 35 pessetes la quartera de
80 litres.
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B a r c e l o n a

INFORMACIÓ TKLR9RÍ FIOA
TELEGRAMES OFICIALS
Uverpool
Oliponlble
Futurs:
Juliol. .
Octubre.
Qsner .
Març. .
Maig. .

T&noa
aatortot

Bagoa
Ulegnvm»

Taroar

I Qaaxt

Fraucs. 4r05·, s u ï s s o s , I l 9 f 0 ; belgues. 34 05; lliures, 31 "eg-, lires. 29*90; dòlars,
marcs, O'OCM. i corones OWas.
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EN E L BUTLLETÍ OFICIAL
Bercelora Traclionand Light Power 7 0|o, «1621»! a & 9 m
Grans Molins Bascos 8
* a 92'0O.
Barcelona Tractton and Light Power 7 'lo, pref., * a l l ü ' C a
Mines de Potassa de Súria 7 "u, * « 9 9 ' ó a
Barceioiiesa de Navegació 4 11> "k, * a 26 00.
Gran Metropolità 6 0|0, a 97'00.
Companjia Espanvole de Colonització 6
* a M'Sa
General Tramvies de Barcelona 6 "u, • 100'50,
Foment d'Obres I Construccions 6 o|0, a 94'50.
Hotel Ritr. 7 "i,,, * a O S ^ .
Municipis de l'Exposició 6 per 100, a 96iS5 i 9 r o a
Ahmtament de Sevilla 6 "i,. • a 94'5a
Ferrocarrils de Catalunya 6 0|0, • a 99*75.
Productes Pirelli 6 "U, * a dS'SO.
F . C . Cremallera de Montserrat 6 0|0. a 99*00.
S. A. Colònia Güell 6 "u, • a 94*0a
Obligacions del Tresor Espanyol 4 l^^io. * a 100*00.
(Reproducció dsi Butlletí
Canvis estrangers
Varis, xec
LondiM, x e c . . .
BerlliL, xeo.
. . .
Viena xec
Koma, xeo.
. . .
Brustelles, xec. .
Kurlcb. s e c . . .
Nova York. xeo. .

41'05
31-69
0 00!
0 012S
2930
34'iU
119'CO
6*52

.
.
.
.
.
,

OeutoS Estat
interior

70-20
ru·ao

A
B
C
D

TO'IO

'K-hò

SSK
•CL •60

GiH

Exterior

wfi
a-ao

66-30
8£'30

Hm

•Bi-ro
07 K)
96'ÍO
86'10
Ï5'25

»
G I 11
Amortit. 5 "I, A
>
B
D
E
F
A

»

Amortit

freg. T. Jnllo»

•as'u

So-SO
•Sr'iO
•98'20
9510
»6'25
as-IÍ
•fla-SS
A.
lifi:! P. •95'75
1921 A. •101•75
B. •100 50
19?4 A. 'ior2a
'101-is
ven B. lOfBlj
«WA. 10180
1023 B. •100-60

8

» v- cener
» T. »
• T. febrer B
» v. »
» V. octubre9E
C de Emis. S «i.

-ioa-so

Estrangers
ITAMM

84 £5

Jèduloa Arcontincw K °|«
*

Bla «alon «senyalats

15.62

00.00

15.61

00.00

00.00

imiiiimiiiiiiiimiuiiiimiimiimiiiiiiimiiiiiiimiiimmiíiiiiMmi^

.
.
,
.
.

Í4.60
13.16
12.82
12.52
12,40

14.61
13.11
12.52
N.
N.

14.51
12.97
12.39
12.27
12.15

00.00
00.00
coco
00.00
00.00

14.52
12.97
12.4:
12.29
12.17

Vi, de 20 a 34 pessetes la carga de
132 litas.
^ l i . a 7 peeeetes el quarta de quatre
litres.
lAwram. — GeUïnee, de 15 a. 16 pessetes el parell; conill Is, de 6 a 8 pessetes el jisreï!'; •pollastres. - de 8 a 11
pessetes el rarell; ous. a l'75 pessetes l a dotzena.

Futurs. Ashmouni

Ootubro

29.25

Juliol.
Hovembro Nbre .
31.03

Nova Orleans
Disponible.
Futurs:
Juliol. ,
Octubre .
Desembre
Gener
.
Març. .

14.73
15.13

Obriïueou
TAaca
avo»
00.00
co.co

0O.C0
oaoo

TANCA

ObrUBsot a»«l

N o v a Yoric
Dfamonlble,
Futura:
Juliol. . .
Octubre. .
Desembre«
Gener , ,
Març. i ,

MtoTtSI

27.10

28.10
Jalio!

Sakellerídís

Jumel

28.05

00.00

00.00

oo.co

27.05
23.78
23.28
23.02
22 99

27.04
23.55
23.55
22.77
22,72

26.80
23.53
23.05
23.73
00.00

oaoo
00-00

ant·rtar

ObrUaant m U

Sagon totag:

OU.!»

00 00
00,00

TABO»

27.83

00.00

00.00

oo.co

26.98
•23.08
2^80
22-68
22.58

00.00
00.00
00.00
00.00
oaoo

00.00
oo.co
00.00
00.00

oaoo
00.00
oaoo
00.00
oaoo

<

banaboatu 9 -ie Juliol dc 19S3

C a n v i s
B a n c

f a c i l i t a t s
de

Oficia!)
53-00

Uesadlns Mevant í lo
93-51
fllsp. Amer. d'Ele-S'ia
N'M
«
»
» Bons. •ma-aj
»
a.*
»
Uunlcipi semescre.
•
M-00
Coop.
Fluid
EI6c.
6
"l.
»
A
93'B
•73-00
»
190B. . .
77 00
»
B . . . . .
»
1907 D .
ïa-2i
• 70 26 Vàries
•
C
»
l&lï B .
•77 50
70 00
»
1)
•
IBli Y. .
7725
78-65
>
K
»
1918 F .
84'íl
74 50
M'M TranaatlAntlcai 4 "|- . .
>
F
»
1013 It .
•74 03
100 85
>
G
>
1916 B .
103-rj
•7i-35
85
75
_
» „ eLigs
» Prani.-a ISM . .
• 63 OS
>
1917 B .
•77-50
51 U0 Canal Crcell
»
>
1878 . .
95 a
•
1818 B .
7750
52 00 C * G. T. Filipines 1903.
»
Directes
,
.
.
•98M
»
1919 B .
77-25 OreiweA. B. C. . . . • 37 00 AslaudSI, . . .
•77 50
•ioii-a
>
1980 B .
7
G. i II. prior. . . • 62 00
7750 M. >C4c-1
_ »
1921 6 "le
PoriUKal,6·lo • 86-50 Foment d Obres 9*1, . •84M
9750 M. CAc-1 Portngal.
KixampialífiO . .
33 75 Carbons H e r ç a . . . . •66211
var.
Sa'OO
•
1907 . ,
a Girona . . . . • 6S-0Ü R- C. C. Eeifanu Ebre. • 86 05
•83-50 Olot
»
1015 . .
Naval Bons ! n N
•
* 2 * hipoteca. • M M Constracció
-8ò
H
nous Kefrrma . »
»
»
6 0I,
53 ao
18-71
J.» 3 0|„ . .
•8015 Andnln·J·
WputacICi antlguee
Const.
1
Paviments
6 0l0
•
54-00
s "l, . .
•7925 Aox. »F . - C .t"Bemin
B . . .
General B6sadi»a 6 "lo •92 a
•
M
5
Ü
.
.
•77 SO
>
C. . .
MecAnica Vel I n tera 6 I , • r-a
77 50 Gral. Tramv. 4 "lo . . • 80-50
• 92 31
Msnoomoiiilat 1915
94-00 A. Forns Andalusia 610 •Í4'!l
•
•
5 "IB . .
»
1960
•ïa-so 'Iramv. st. Audren . . • 72 00 Teneri» Moderna 7 * l , .
•97-7J
CiU« Crèdit Com.
74-00 K.-C. SarriA 6"u . . • •103 50
•73-74 Cooip.* F,-C Catainoya
89 00 Accions Bancs
97'15
» 6. F.-C. Catalans .
Obligacions
95 00 Banc Barcelona pies. .
T/mire' a Fen fi . . •97
37-50
25 Banc d'Espanya , . .
Tramvies
Sevill*
6
1
.
•
Port do Barcelona
. *g ^
Banc
do
Terrassa
.
.
.
.
deMollIltt . , . 'IW;™
Crèdit i Docks . . . . •woil
Aigua, Cas I Electricitat
Port de Serilia . . .
^
Banc Itispano Colonial. •235 21
Fort Gijón Musel . .
38-00 Vàries
Barcelonesa Elect. 1^00.
Ferrocarrils 1 tramvies
»
•
1907. • 80-50
•
85
00 UhíafcUM» Gas F 6*1.. . i 81-3
•
»
1912.
nord tipanval.»», . .
64'5e
• 84 00 C. Illap. A. Electr. s. A. •27?-»
»
»
M
a
•
84
00
»
»
t's. .
BZ-Z'
„ »
»
8. B.
»
>
«"lo • 88-50 Hullorn Espanyola . . •170-I10
Pamplona
61-50
Prioritat
£5-65 Alfrites Barcelona 5 *ia • 99-25 Espanya Inünstrlal . _ •IBI-ill
73'25 Geueral'Telèron.·i . . "
Astüries I * L·lpoleea. .
63-50
»
»
6 "U
as-so
•
8.*
> . . •82 50 Catalana GM E . . . . • 72 75 Peulusular Telèfons. .
fs-n
91'35
•
3.»
» . , «82 M
• F. . . .
Hotel Itilx 6 " l . .
. . • 72»
8950 Anònima Cros
I-Ievila a Reti« . . . .
*66' SO
>
«
G
e
0
!
,
.
. . •150-00
Villalba a Segòvia . . '74-50
»
> Bnn» . . •'.OB'OO F . - C . Nord ptos. . . . 333 30
lüipoclals AlmaiiRB . , «75 00 MaIlor(Hilnad'Eiec.60io • 88-75
» Alacant ptes. . . 333 50
Almaosaa València ad. "SS-OO Energia Elèctrica .i "lo
93'00
• Andalusos . , . •57»
»
» no ad. '43-00
•
»
6 "I, 91;25
Mines .Sant Joaa . . . "83'00 Born» Enwcia Eléc. e'U • 90 00
Estrangers
Alftnsua i SaiitJona- .
S+'iS Klèclrica Cinca 8*Io. • • 82-00
Ow-.a a Fram-a. .
.
77-75 Prod. Forces Motr. e0!, • 86 00
•
•
> TIo • 80 00 llane E. Uio Plaïa. . . •MM
Nord especial 6 »r„. . • 101*15
Construccions Elèc 6 "ts
amb asterisc so bon tingut cotització. Deixem constatat l'últim canvi a gnia del Uísidoc.
Ajuntaments i Diputacions

,

Atotandria

•

D E L DIA D'AVUI

COTITZACIÓ ÚNICA D E L COL-I.EGI D'AGENTS DE CANVI I BORSA I E L MERCAT L L I U R E D E VALORS
VALORS A
Nords de 67"701
A la tarda, _ .
a S r a S , Gran Metropolità a Nl'.SO i a 140*50. i Transversal a 153"50 i a 133'00.
Darrera sessió. — A l Casino Mercanlil, de des qi e n s de cinc a les cinc de la tarda, a fi de mes: S'ha fet de Nordi
de 6770 a 67*60 i a G i t à , Alacants a «7130 i a e ? ^ . i Crèdit i Docs a l O m
D I F E R E N C I E S DE L E S OPERACIONS A T E R M E
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda & la d'aquest matí, es puja O ^ de Nords, 0'20 d'Alacants í 1*25 Transversal
De la del mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es baiia 0'15 de Nords i 010 d'Alacants.
COTITZACIÓ D E MONEDES ESTRANGERES

pel

C a t a l u n y a

Barcelona, 6 de juliol de 1923
D I V I S E S XECS NO COTITZADES
OFICIALMENT
Portugal
0*31 ptes. escat
Argentina
2*40 * pes
Holanda
274 s florí
Suècia
l'845 » corona
Noruega
I'i3 »
»
Txecoeslovàquia 21*50 » 100 enes.
Polònia
0*01 » 100 marcs
Romania
0*00 » ICC leis
O R
Alfons
!23'£0
Unces
126'00
Isabel
132*00
Quarts
128'00
Petit
,
128*00
Dòlars
5'S5
Lliures esterlines 32*50
Francs
128'00
BITLLETS
Francs
40'25
Lires
29*30
Lliures esterlines 31*60

Alacant 1." hipoteca .

•

2.»

Marcs
Corones

. . • 69-75
. . • 69 75

.

0*003

Canvis

facilitats

B a n c a

M a r s a n s ,

per

ia

S.

A.

»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•
«
c
<
»
»
»
»
>
»
»
»
»

PREMI
DE L'OR
(Preus de compra)
Alfons
Isabel
L'ncesi mitges unces
Quart d'unça
l|I6d'unça
Francs
Dòlars
Lliures

128'50 per
132'0C »
128*00 »
128'00 »
128*00 >
12S'00

Casa

facilitats
Soler

>

32*50 » »

BORSA
DE
PARI
4 per 100 Interior Espanyol
» 100 Exterior
»
Accions Nord d'Espanya
»
Alacant
»
Andalusos
Renda russa 5 per 100
»
4 l|2 per 100
Brasil 4 per 100
Banc Espanyol Rio Plata
Renda francesa 5 !|'2 per 100
Accions Rio Tinto
Canvis

cent
»
»
»

8
000*00
000'CO
00000
000*00
000 00
25*25
000*00
000*00
000 00
56*75
0.000

per

i Torra

P R E U S D E COMPRA
BUlletr. Francesos, 4030

la
C a u

Anglesos, 31'60
Itaíians, 29'20
Belgues, BJ'OO
SuVssos. !18'50
Portuguesos, 0*23
Alemanys, 0 01
Austríacs, O'Ol
Holandesos. a'SO
Russos, O'OO
Grec», OCO
Suecs,
ro
Noiueca. 1*02
Dinamarca, l'IO
Romania, 3,50
Turquia. 3*50
Estats-ünits, 0*85
Canadà, 6'SO
Argentins, 2*35
Uruguaià, 5*30
Xilens, 0'àO
Brasilera, O'SS
Bolivians, 175
Peruans, -^-!'0O
Paraguaià* 0'10
Vanezuela, 00'OQ
Japonesos, 2 90
Algerins, Sa'SO
Effpte. 31'80
Filipines. 2* 75

N o n e l l

Q e r m a i i s

OAMVt - VALORS - OUPOM
Rambla del Cwitra. M

Fills

de

F.

SO, Ranibta del

Was

Sarda

Centre,

VALOBS - CANVI -

20

ai«W*

tàr

V E U ha

CATALUNYA»

ES T E R R E S CATALANES
(£1 P. GaiuUa. mercodan.expc»*
quelcom dei seu document»;, treball
«obre el Puig de Santa Maria. 1 analment £ n Julià Avellanas s'ocupà
, « i report (M ill Congrií dei conjunt de la seva inonograüa
ruMtòrta 4e I* Oonna d'Aragó. — eobrn Na Teiesa Gombau d'Entança,
LMM» M·B·M.—Ixoursiò a LKrla
Per manca material de temps dei—Vialte»—T·roer»» soMlom
mren de llegir-se les següents comunicacions: «Ei tercer casament d'En
-, dimartt ültun, 3 díl corrent,
el Cerimoniós». d'En Francesc
L
de no» l» •·ccl0 **• Historià, Paro
l Martínez; 'La cort titerà1A írt·Wtacíafl<9enyor C«bri»n Martínez
Ha
de
Joan
I i en- Martí l'Humà».
l i . procodintaa i donar lectu- d'En Jesús Gil
Calpe: «Els setges de
' «iiícnt* trebalW.
València
iper
Pere
J de Castella»,
n vMwrtóle FraaoMc Fernàndo,- d'En Salvador CaiTeras
Zacarés;
•irM>ía.. í « r £ n Mantirt Esteban. «L'excreúc
em els costums
^ - 1 de la Catedral de l«rol. «1 Valenoians",1 l'eixovar
per E n Lluís Cobrien
ual íou W í i t IP«1 Itod. P. Joan 80- Ibor; «L'organiieacló
mMitar a València en els «^les XII i XIV». per
''itínwaris reiate». p*r Eu Manuel En Vicens Vives Uem; «Origen 1 sigVnna flue fou Ueçit pel seu autor. nificació del Drac Alat i el .Rat Penat
' r» ivlla Ao CasteilO 1 «là comï)rú- en les insignis reials de la Casa d'A506 eoonòmlcc del duc de Girona ragó», per Fra Andreu Ivars, 0. F. M-;
J375,, per E a Uuía Revcst Edoto, «El lexcer biebe de València Fra
ioni llegit ptf seu company dci Cos Andreu Albalat» per En Josep SanvkrtíHt* En Pere Burrlel.
«Us Sivera; «Objectes arqueològics
lllilri·l tàtU» * València., «wr de la cantúria XI v que es custodien 1
r. Salvador Carrerae zooarta.
al Museu Diocesà de València», per
'.La Taula do València», per Bft·Nfa· N'Antoni Barberà; «El Maestrat. Es
i-jel Perl» TatíOt*.
ut pontifici de Bene: XIII». per E a
•Suaoa, al voltant 4« i* guena de Manuel Betl; -ílnfluèncja de la poesia
\a UniO», (pel B. P. .\inat de C. Bur- íclesiàauca en l í primiu^ vulgar
valenciana», per En Salvador Ouinot;
^ S m l M «lo Documents dels re»- 1 «Notes per a l'estudi dels jueus a
per En Luís Cebrian MezUts dc Pere III a Joan II d'Aragó., valència»,
quite.
l«r En Maauen d'AMranda.
EU quatre darrers treballí els Heçiren lluí» autora. •
Ensems es reuní també la secció
d'Arqueologia, davant la presidència
Simultàniament el mateix dia. da- de la qual ee donà lectura als seUm la pre&Wència de la eeoiló d'Ar- güents iroballs abb els quals comenijueologl*. es donà lectura a les se- çà les seves tasques.
güents ponències:
Gonzàlez Limancas lle«Les Ueie 1 disposicions sobre caça gíEnel Manuel
seu treball «NottcSa d'algtms
pesca deüs terrliorls dei regne d'A- directors
1 mestres d'obres militars
\g6, en el període que comprèn el al regne d'Aragó
des del seçle XIll
ongres». pei marquè* d'Ezenarro.
rEut. ea el HI Congrés de la Corona flns a principis del XVI».
Seguidament N'Elles Tomo íéu una
ilAragó.—Catalogació de res^s ariiedOglques amb rc-togrades.—Cerò- dissertació sobre «La Catedral de van:ca en general^ser N'Eduard Iba- lencià».
ra. Acpiesta pouelbia fou lls-glda per i Aixecada Is «essio per l'avançat
de l'hora, es reuní després la aeooió
I- Primitiu OOmez.
a la nit per ,a donar lectura a un
treball <iei senyor Duran Martínez,
[ A u tarda «is congreesistes es vm- 1titulat 'Esclariments documentals n.
a Diria, on foren rebuts per r<*ra del pintor iretzentlsta Lluís
bs autoritats de 'la poblacl*. passant Borrasa »
É. M. F.
Jesprés u. visitar ol Forn de ia Vila.
fantifultA del qual es remunta al
Palència, 7 de juliol de WS.
XUI. i l esglesia do la Sang,
ijue jen-a pintures dol segle ja dit 1
eï XIV.
Més ttid anaren a la finca d'En
Francesc Portar, <njl els eshibí un
tnosaic i un fora romnns pertanyent
, tConferèneia de les 0 30 de la nit)
al segon o tercer segje tío l'Era crisliana.
. Repercusloos de la vaga
Danerament foren obsequrats per
l'.^iuniament.
Avui ban hagut de plegar ia operans de la fàbilca de porcellana.«La
«••
A l'endemà, dimecres. 4 dc ractuó.1.' Cíirmelitana», d'Olot, per' manca de
sl matí els congressistes vlsliaren la prlauareà maiièrieï, efecte de la vaga
taí·enütat. OoUegi dei Patriarca, ex- dc Barcelona.
enreat de Sant Domènec, £ a m Joan
Aitret neves
{(I* l'Hospital i parròquia dels Sants
AI
mas
Prats
d» Cornellà d« Terri
Joans, admirant J«s Joies artístíquee
ban entrat lladres, emportam-se n
|qna serven aquesie edificis històrics. ht
pren des dc roba per vàlua de 400
A la tardH wmdiTcil· & l'Ajunta- pessetes. No ban estat descoberts.
Imat, visitant aee dependències. 1 so—Han estat nomenats agema conIbretot l'Arxto. « a m i n a m quam d'insulars dltàlla » Cadaqués don De|t»ressant conuS. .
Acbeda a/quet visiti, cs traslladaren metrl Sertnyana, 1 a Roses don Joan
Isi Palau Municipal." ou forea obsc- Bahods.
—La màquina dei feirocarríl d'O| Odiats amb un «iund!'.
lot, va descairuar al qullòmarre tó,
per unes pedres que es creu havia
«eunlda l'esmentat dia altra vega- posat un nen de nou anys. No va h<^
Ma la secció d'HistOrta. cl presldem ver-lú desgracies.
concedí la paraula a En Llute Ceonan ibor, « u e liegi ei treball dc
I •> Antoni Micha^ii*, titulat «Apunts
Vallès
|Per a l'estudi do la vida social del
SANT CCGAT DEL VALLÈS. - El
r«gne de València en l'època dels Sindical .Agrícola, va pelebrar la sere:s de la cas» d'Aragó.
va lesra anyal. Al matí, ia l'església
A continuació el senyor Carreras parròquial, tingué lloc un solemne
«carSs llegí un estudi d'En Vicens ofici, essent celebrant el reverend seri^"""
,<5*a ÍOl)re ,;i campana nyor rector, cantant-se la missa d'En
p osca», i En Francesc Cantó «Con- Rívcra. acompanyada per la notable
cessions i privilegis que atorgaren orquestra Suredas. Després «As Jarrels a ^ a a m i a l dels Intentf: 1273- dins del Parc Municipal, i seguint,
UB^ original del cronista de la dita el típic costum es dansà l'antic «Ball
del Ram», de Sant Cugat, que va
població En Benet Traver.
1 El eecretarí del Congrés. En Jesüs ésser dansat per nombroses parelles
í . Calpe llegí després «Belació dc Joves i velis, vetept-s'hi també aloe testaments reials· 3 la qual féu guns regidorsi els queis donaren
^^•acioga «1 sçayor Carreras més relleu a ia festa.
A 4a tarda i a la nit, hi bague •ball
En Lluís Cebrianlbor, vlce-Secretari rodó a. la sala de festes, amenitzat per
1 aquesta secció, llegí uns -Apuntó ia dita orquestra.
Wr a l'estudi falstòrlc dols Furs de
— E l noatre Orfeó Sant Medi, ostà
^Biènaa.. del seu maloguanyet ger- preparant-se per a donar un notable
mà £n Santlgo. Quan acaibà el aenyor concert a l'Ajuntament, en la propera
'-arreras Candi féu unea considera- festa major de setembre.
cions escaients ai concepte del icos—Cdult ens plau ds saber que el Club
BBU.
fiant Cugat Esport f. C s'í» associe·.
«n Faustl Bej-berè, que ha estat a la Federació Catalana dc Clubs de
rmcanMbJe presldeni de la Comissió futbol. Ja que així podrà jugar aquest,
oe propaganda d'aqueet Congrés llegí any de campionat, 1 podrem admirar
^na part de ia seva monografia «Els la seva ivàljia ea lluitar contra equips
Wniaus de .Vilanova-.
forasters.
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PERPINYÀ

M. Pélissier: princtpalf rtdattor* 11tsí-aris. Joan Amade, Enrtc Arajen,
U u ü Barrlère. Pau Bergue, Ives
Blant-, Jo Olneiou Carles Orando, En« c MUrtiart. Enrlo Nftèl. J. 3. Pons.
Frederic Sais-^et. Pere Vidal: redattors esportias, M. Ouradou, F . Catal à J. Snsanne, L. Lét; esp de publicitat, G. Artus.
La «Ohora'ie Deodat de Severac». —
Diumenge passat, la • Cnorai Deodat
de severac. formada a Tolosa pel
valent l entuslawa mestre català í.
Fonbemat, va assolir un èxit craodlós a lej Arenes de Bezfers. interpretant-hi. junt smb la mtlílca d*
la «Guàrdia Republicana», un esplèndid programa, en el qual figuraven
obres dels mestres catalans E. Morera. LI. Mlllct. A. Vívea, J.. Ponbemet.
un magnífic cboral de Bach i cants
populars francesos, htmonítzats per
R. do Lasus 1 Jannaquln.

TARRAGONA .

(PER Un MONUMENT AL POETA
(Con/eréncla de ISJ 9 de I« nit)
HOMILONES «UN TAL» (A. Salseel)
t'n grup important d'admiradora
La sessió de l'Ajuntament
del poeta popular català Albert SalsEn la seva sessió, l'Aéuntametit ha
set, nat a Perpinyà en 1&& mort en
acotdat autor ítzui- a doa RaJcl Mar»
ia»;, ba deoldit retre un degut hotí i»!- munur un servei d'auWtmnimenatge a la memòria d'aquest esbus pels curreis de la ciutat, desticriptor, demaont a l Ajunument de
nat- 100 pessetes per a rremis iin
Perpinyà cl permís de coilooar uu
roba als nens pobres.
bust «i tardí de la plaça de CataDesprés ol doctor Rabadà ba deslunya.
enrotllat una inVeMssaal 1 bén orienEls Mantenedorj do la «Colla del
tada moció sobre obren u fer perRosselló • es van reunir el pessat diquè Rfo preocupi el Munici^L
vendres a l'aatiga sala del Cònsols
de Perpinyà, sota la presidència d'e
Conferència d'ar*
N'Horaci Chauvei, amb cl ferm desig
Diumenge donarà, una conferència
de realJtear aquest projecte. Tota la
al Òaustra del Seminari r.eminent
premsa local i nombrosos artistes haarqueòleg da Valls don Vicens do
vien estat convidats a participar a
Una obra d'En Manalt al Square — Moragas sotore dos tapissos «arragola sessió.
Molt aviat serà eAgída al jardí del nlns, els quals seran cxlilblts perE l senyor Chauvet va donar a co- fcquarè l'obra de l'esculptor perptnya- què acompanyin Ics explicacions.
nèixer diverses lletres esorite» a la nès Celestí Manalt: «Le mérrlsé», d'uoeeembaro de 1.000 cavalls
família del poeta l lea respostes cor- na enèrgica factura.
Avui han estat desembercats del
responents. Els primer» passos ja
Bxit musical. — Al concurs del Coneren fets; alxl enoammat l'assumpto. servatori de Musica ha obtingut el vepor de gran port «Lanastrosa» 1.000
amb l'eutorttracíó de l'esposa 1 dels primer premi de solfeig Na Roseta cavalls que un» companyia ameftcafills del poeta, només faltava cons- Joué 1 el primer premi dc violi al oa ba dut per a installlar un oomen?
d'aquest besilar MalsraT. en gran totituir nn Comitè encarrmt d'obrir tova Sinotia.
del vapor, ha pogut atracar
una iubscripífló ptíbllca l perseguir
El torn de França ololieta. — La nellalge
tan meritòria VniclatWa de la •'Colla». vuitena carrera del torn de França bé «n c l nostre port sensei tocar fon».
iL'fn*peotor de Sanitat. Pecuària ba
l i Assemblea es va. doncs, consti- (Luchon-Pcrpinyà • de 325 quilometuir en Comitè del monoment a Al- tres, ha estat guanyada per En Joan revisat eís cavtíUS i h&i trobat qua
bert Salsset, elegint a tot arreu la Alavoine, en 13 h. 47 4, sobre cicle estaven bons.
seva Junta Directiva: president. Pau Peugeot. Han arribat després: BeAltres noves
Berga: vice-prcsldents. J. S. Pons, llanger. H. Póllesiei, F. Pélis&ier, TiHa: mort sobtada nient a Reu» «>
Joan Amada i Lluís ipasir*; secreta- bergíiíen. BottecWa, Colle, Beckmany.
n, Carles Grando; tresorer. Lluís Bar- Despertin, Alancourt, Muller, Dfters, delineant de les Obres del Pon <lo
Degy, Huot, Duboc Botia. Pratesl. Tarragona don Tomàs Altura.
rière.
—El Centre Industrial: ha telegraVan Alien, vertemaii i GcetUalt.
Va ésser comunicada als membres
fiat ois diputats senyor» Recasens 1
presents la fotografia del bust. d'·ün
El campió rossellonès Antoni Riè- Martstany que. gestionin que siguin
Tal . eeculpit pel mestre rossellonès re, de Perpinyà, ambà el 26. essent modificats els horaris dels trens en
Han Coll. L'obra va donar satisfac- Uargamení aplaudit 63 concurrents forma que es pugui anai* a Barceció i va. ésser agraïda per unanim;.-- 'sobre 200 partits de París continuen lona arrlbam-W a miffdla i quo ela
iai.
| ancara la carrera. Aquesta manifes- bitllets roduiw (Ws dissabtes 1 diuListes dc subscripció seran di ; tació esportiva ha despertat a la du- menges valguin iptr a tota la setrígides en diversos centres 1 a let. tat gran animació,
mana.
ciutats i pobles més importants del
L a carrera Perpinyà-Toulon (411
—En els pariít* de futbol d'ahtr,
Rosselló. Poden ésser enviades Ic^ quilòmetres) eerà empresa dlumenge
ei Tarragona i l'Amposta empaiarea
írtibt'-rlipctons al senyor Lluts Berrie a les quatre del matí. — C. G.
a do* gols.
re. -.mpremia del Coq Català, carrer
dels Tres Reis, 1, Perpinyà
—Malgrat les insistents iK.ves alarEs ]a primera vegada que Rosselló
mants, aivui no s'ba declarat iHrvaga
vol erigir un bust a un dels seus poedel .port sinó <p» s'ba treballat nortes d£ llengua caialan. un dels més
malment. així com també cu cl uànmereixedors 1 ben cert el més popu«it codat.
tConrertneta de les 9'« de la nU]
lar, N'Albert Salsset ha'pintat mera—JDemà els xOfers celebraran lla
veíloscament, en una parla clara t
festa del seu Patró. Sant Cristòfol,
viva com ün reflex del nostre cel.
Bl prou de l'electricitat
amtt» nn^tBlsía solemne a l'església
«Is costums de la terra pairal 1 el
Diumenge, a les vuit. de la nit. es de Sant Francesc, curses de cintes a.
caràcter dels nostres pagesos. Ha divertit tota una generació i els seus van reunir !a Comissió de Foment do !a Ramlbla 1 Iballs l àpat.
monòlegs alegres correran llarg temps l'Ajuntament, la Cambra de Ccroerr,
•—til Parc dflntendènciR anuncít
encara, do mà en mà, les vetllades Casino Mercantil 1 'Premsa, per a subhastes per a l'adquisició de qued'hivern, vora la llar. entre els con- tractar do l'augment del preu dc l'c- viures
fins el dia 15.
fits de blat de llndia i el porró àc. lectriclfat que es proposa posar la
,vl ranci. Llarg tarap» encara espur- Companyia. Van eonrvenlr en realitear
nejaran Joioiament com un vol en- ans acclo conjunta contra l'augment,
cès de vesjftlles damunt la cendra dels que van Judicar d'absud, 1 van
vells records. 1 saltlronaran pimpar- aprovar un treball redacta* pér l a
rats i llumlnosob sota la monotonia Comissió do Fomítit. dfífenaant el
d'un ressopet .L'n monòleg d En Sals- «Siatu quo>.
set en un dinar *s un raig d'e sol
Altres novas
escaJHmpan* Ics copes. Per a convèniE.-ia vacant el càrrec de farmacèucer's ca! llegir un dels trenta recullf.
L'esuivl
d'humorístiques deixats pol poeta; a tic do Biosca i Fuliol. ej quel ep pot
la biblioteca de l'Avenç, amb el nú- demanar durant trama dies.
L a Caixa d'Estalvis de Sabadell in—.Uiir jugaren a íuobol. al camp de greisà rúl'im diumenge 4S.501 piísemero 117 va sortir, fa uns qiwnis
anys, a Barcelona, un recull d'obrès la Penya Deport iva SaKat i Fon Kes procedents 1* í|KJ fcnposicloní.
Vienne. guanyant eió Ueydatans per essent 16 el nombre de nous impoescollides do l'insigne escriptor.
3 a C.
neota.
Al üamip del TWem.ut. jugà aquest
S'han fomat, ^o.eoeTOpessetes a peNosaltres voldríem que lots els catalans amadors del nostre trossat d'c amb el Sciorting do Sane, guanyant «1 tició de % interessats.
Catalunya ena donessin la seva aju- Sporting per 8 a 0.
'—lAhir va caure a Térmens una troda, per petita que fos, per a honorar
Concurs local d'aprenents
a Salsset, poeta català del Rosselló, nada molt (forta, caient un llamp al
Btt& publicat la següent interest honorar al mateix temps la nostra campanar i fent-li moltes destrooee.
e
—divendres va ofegar-se en una ga- sant aBocució:
terra.
Distingit senyor:
lleda d'aigua !• nena de dos anys
CABLES GRANDO
Patrocini Calseda, en absència de la
Va haverJhl un temps que florien
En Joan Broussa. — .Uaba de mo- seva mare.
amb tanta exuberància e la nostra
rir, després de tres anys de llargs
—Ha estat nomenat delegat regi de terra les més altes manifestacions de
sofriments, el periodista Joan Brous- primera ensenyança, l'advocat senyor l'Ari, quo la construcció do, la cosa
se, fill del diputat rossellonès Emma- Jené. en substitució del catedràtic se- més humil era objecte de la cura xifri
nucl Brousse. En coUaboratió amb nyor Rodríguez, traslladat a Figue- exd'enwda per part del tteballador
En Franols, havia escrit per Eldora- res.
que havia d executar-lo. Era el temps
do 1 pel Castillot. dues formoses rc-'Durant la darrera setmana, les gloriós dels Gremis dels Oficis, aTPtviotes, estrenades durant la guerra: sucursals de la Caixa de Pensions de Üa magnífica Institució que amb
•Voilà ma Relne* i «Dans les bras le* nostres comarques, van fer les amor dc 'camilla aplegava el* mesde Shammy '
«egüeius operacions: ImposlciotH, tres, els fadrins l ek aprenents — ,
Sainets rossallonesos—L'avi Lluís 328.197 pessetes. Reintegres, Sà.SX. era també el temps que. la febre del
(Lluís Barrière] acaba de publicar pessetes. Juntes obrireu 35 llibretes guany material no sobrepa**ava al
senttononi de dignitat de l'oflcl.. Maldues comèdies molt divertides: «Lo neves.
auradaanent, aquells temps passaren 1
Taconalra i lo banquer^ (dos actes),
- t a Secció d'Agricultura dc la al seu darrera vingueren uns segles
1 *Lo Garcó» (un acte).
Mancomunitat de Catalunya, anuncia de decadència que trairàfonwa-ren «1
Aviat fomrà la tercera ebrsta d"a- U tramesa de 200 bo cols d'insectici- concepte del rendimetrt hiani fent da
efuosta sèrie; «Pare i no s'ho creia*. da, una camioneta autonnàibil i els H màxima producció la fltn dels anaparells mcessaris'per a continuar la hels, quan en aq'uons dies ti&vta esFellcliacions a l'autor.
• i tOoq Catalans. — L'interessant campanya contra ia llagosta, que amb tat lu.. major penfecetó
l'obra ensetmanal «Le Coq Catalan», literari, tant d'èxit toa fet en les nostres 1 erres. •carregada ço que estimulava rtwmo
saiíric, eaportlu, de caient ben cata—ta Otencomunitat ba autoritzat ta per la càmpétèncla anA els seuí
lanasc. acaba de formar com segueix col·locació d'una* Central automàtica companys.
el seu càs de rsdacoió: director, Al- a Balaguer.
bert Bausil-, administrador, Marcel
—STxa disposat que continu! essent
Ara, però. ens hem d'alegrar qu«
Ouradob: redactor en cap liwran, Jo- substituïda la m&stresta de Maldà, do- un bsll ressorgroient sba lirtcial entre oosaltrej; l:s teus que venien
sep Fons; redactor en cap esportlo, Lny& Magdalena Paia'i,

L L E Y D A

SABADELL

(Pàg, 'TT. — DimarÉs, 10 de jnHol de 1923
riamant en f i desert coroeneen a ésser e^coítades t veiem «om nn esplet
frondós d'ini.tVH»otons arirelen en él
nostre poble per tornar i'ennoljillment a fottci. Ui •ciutat de Baioefons. ottpdavMtera de tots «Is nostres
moviments diírnlftoanto. dóna exemple amb la seva Escola de Beüis Oflcis, el Patronat dV\preneiïtatge. l ïnítitnl dOrieirtació PxotfessionaJ í molts
d'ahu-es que no cal pm esmentar: • •
I Sabadell no resta pas al marge.
puix la seva Escola Industrial 1
d'Arts ^Oflcfe 1 el noveU Servei d'Orieaitació PrctfessitMíal que ara s'instaura, ^ón ja c\ flevai d* l'Era Nav-a;
però cal, penjoè el íowncnt esdevingui saborós,*que ens ajuntem iots
per a irebadlar-lo.
•La comissió de festes de la Festa
Majof dienguany. rcoonda l'èxit que
en' anys anteriors hanria assolit la
oolebraçió d'un Concurs local à\\prenents, i estimulada per les consideracions at»Ti* fetes, de beU nou
v"-»! reslabllr a^KAIc certàmens i amb
l'objecte de facilitar el tretoeil per
tal dassstgurar un èyit eeplendoróe.
l)a disirtbuit .'e? lascpies nomenant
una ponència que és la que es complau a dlrígirte a vosïè per a spHidtar >axseva vaSuosa cooperació m>
raí influenciant cn l'espcrtt dels
aprenents que estan sota cl seu patrónaitge. paa^uè prengtrin part en
l'esmentat concurs, earo també per a
rec«<ptar el seu ajut matanal oírenani premis. >a sia en metailic o b*
eii, eines de trebafll, per tal d'eeíairmJar els oonenreante.
iCqni gat no duW«n que voldrà,
aportar en aquesta obra el seu entuàíaeme, coneguts com són el seu
amor a la chitat l tot 00 que fa reíertoda a la més gran digniftcaoió
de l'oAci amab el qual vostè - ha ia
but ennoblir i nel qual ba arribat a
exceBir de'les multtttíds. 11 asescem
meirés.
Per la comissió organttaadora: .Taume" Ninet VaJBhonrat. I-sidre Crnsafont Ehjmenecft. VaJentí Figueres
Jortà. Albert Mos<ffla Comas. Josep
CanílíOK Bacb. fcMre Torra Fiquis.
Ootaf, juny. 1923.
La Filarmònloa
Han entrat a fonmar part de la
banda. 'La FSarmònica». d'aguesia
ciotet. els professors seguen is: Francesc- Carbonell, clarinet solista; N'Sani
Pàmies, cometi prtroer: Teodor Fernando, fisíearn solista; IJnis arreras.
baix metall, els quals amb els antics
professors, formen un. conjunt molt
notable.
Prometatges
Darreranaem. sNhar efectea* eï» íe
les.belles senyoretes Na Margarida
Llobet i Na - Isabel Creus, amb els
diswngítB jo ver- En Pere Ardenu i En
Joan VrdaJ. j-eepectivaroent^
Cl' Concurs de Cartells de la Festa
Major
Han estat en nombre de deu els
treballs presentats, havent obangut
el primer premi (300 pessetes), el treball que porta per títol «Herakfe», dej
qual n'és autor I artósia Raíel Duran
Camps: del premi segon (200 pessetes), n'és guanyador l'anista Fian.
ambb el seu treball «L. XI. XXDi; i
del,Jarcer .premi. (100 pessetes), cl popular caricaitorlsta' En Gustau Vila
(•Grapa»), amb cl seu treball «Orla
bornoristica».
Nomenament
L'Ajuntament, a proposta- de la
Junta AdmnüsUnativa del Cementiri,
acaba- de nomenar capellà de l'esmental lloc elreweremf mossèn Gabnel Clausdtas, qui des del primer
déí ccarent mes s'ba posseaeionat 1
exerceix ej, seu càrrec. Encarregat de
•veHJar perquè s'observi el bon .ord.re
rali'giós en eft rebtaie oatóltc i de to»,
dl'que es reí^Teix al sen«ej 1 cultes
de l'E6gie€% r> capella, refarà i acompanyarà fins H 3a sewe dareran estad i HIB cadàners destinats a] ennentin ca*Mic i acceptarà i aplloarà. les
mi sesabsoSces que lapietet dels fidels enyens tls difunts,- l i encarregui.
1
Delegació de t Hospitalitat de Lourdes
La bencntèrila Ho^>ilaIllat de Nostra Oooe de Lourdes, té ri propòsit
de constituir en aquesta ciulat una
delegació d'aquella Junta, que tant
•r ,na!la per a arelar enue els catalans rbaílevoclú a la Verge Blanca.
Ho vai àir que ei fet d'Uaver-hi entrenosaltM una delegació de lHospitalitat tarà que sia mós nombrós el
nombre de sabadeliencs que s'inficriguin ais anuals romiatges de Catalunya a Loundes.
L a

C o s t a

BLANES. - fcl periòdic local •Recull • ha organrtea» uns Joc« Florals
de.' loven'ni que s'anunciaran aviat,
^ivgcn» óembla seran moll nnportóciB

Formaran el {mat qualificador En
Joaquim Tuyra. En J. Roig i ÇavectAs. iEn Pasqual Boada, cl p a »
bré. £TÍ Joan Valentí i En Joan AIomony.
—La talla de la formosa esplanada de pi na, de moment s*a suspès.
—^ecnll» periòdic de novells escriptors tia començat a publicar-se sev
manalmeni.
VILASSAR DE DALT. - Per iniciativa dels sacerdots fills de la vila i del senyor Rector, en els dies
13, 14, 15 l 16 dèls que som ee celebraran Ics festes dels tres cents anys
de radquisició de' les venerandes relíquies dels Sants iMèrtlrs i de la
concessió del seu culte 'públic. Dia
13. A les deu del matí solemne ofici amb senmó que farà mossèn JauDespí, A Jes vuit del vespre. Sant
Rosari. Novena als Sants Màrtirs i
cant dels goigs. Dia U, ifrual que el
dia anterior, predicant mossèn Pau
Galceran, beneficiat de la parroquial
de Santa Anna de Barcelona. Dia 15
A les set- delí matí, missa de Çomunió
general amb plàtica qtw farà çl doctor Eudald Serra prevere, director del
Fomet de Pietat Catalana A les !eu
solemrrieU ofioi amb assistència de
totes les autoritarts locals, «wptkan'
el iMartirologi el dodor Miquel d'Arquer, rector de Premià de DaQt. A les
nnc de la tarda desprès de la funció
.-lOleinne processó amb les Santes reUquica portades pels reverends sacerdots. El penò està confiat a l'AJutifament assistit dels de vüassar ne
Mar 1 Cabrils antigues afllial? d'aqüesta parròquia, 1 seràn representats
pels respectius batlles En Joan Batalla 1 E.n Josep Calme. acompanyant
com a cordonistes, al Batlle d'aquesta vHa En Jaume Nonell Dia 16. A
les nou del mati ofici de Rèquiem en
sufragi dels difunts conrrares i devots
dels Sants Màrtirs, fent l'oració tn.nebre el doctor Josep Planas, capella del regiment de Jaén.
Durant els precitats diee- s'exposaran les preades relíquies i baguls
amb que faren portades desde Càl f * Ifalia.. pel benemèrit fill de la
vila E B Salvador Riera en l'any
1623 En l'ofici del dia 15 es rep»tiran Ibbres·Tecorda.toris. La part de
cant n'estA encarregat el .HChor de
l'Apostolat» de la parròquia, acompanyat amb instruments de corda i
harmònium.
Els veïns, mallgrat les circuai-i incies critiquis, també s'han adherit
entusiàsticament a les festes religioses, guarnint els carrers, principalment per allà on' passi la proces-ó
L'Orfeó de Sant Josep a Ja revetlla
del dia 15 donarà un concert davant
1 església.

CA

VEU DE

CATALUNYA!

Codi de Comerç, i en adaptar-lo el
contingut d'aqoestes disposicions
yçr tal que pugni ésser objecte de
pàgnoraríó s'encamina fot nostre pla,
convertint * l'efect* di»? productes
agrícoles en vadors mercantils mitjançant ei dipèsit ^le -ía mecaderia
en Hoc on el dipositari tinga el ca.
ràcter mercantil. Diu que és necessari donar a conèixer les aventa'ges
que a l'economia ofereix ej paper de
crèdit amb garantia agrk-ola per a
que a l'ésser conegudes pugui ésser
objecte de' la copdlcie i preferència
dels grans capttaílstes. rodeíant-lo
de tals condicions legals que la seva
pignorseló sia pràcticament re^Hrable. i ' acabà senyalant el procediment a seguir per a la imine»liata
implantació de dit . «arrani agrícola».
A la presidència 1 Junt a l'eslrade
presidencial, prengueren seient l'alcalde de la •ocalitat En Josep Soler
i Somet. regidor En Joan Ferret, pree«lem del Sindicat Agnoola En Meloior Escofet; Junta en »plc de dit Sindicat, president dels Sindicat* Agrícoles de La Bisbal del Penedès, d Albinyana, de Bonastre, de Masllorcns,
de Torredembarra. Cooperativa Agrícola de Pobla de Montornès, etc-, i
agmcuHt.ors En. Saívador Serra, En
Frederic Soler. En Jaume Palau. En
Joan Vidal Saívó. En Rafel Fuster,
N'Alfred Puig. N'Bm'li Lleó. En Josep Mana Foniana. En Joan Palau.
En Pere vtdal. etc
Seguidament, els reipnis es iraslladaren aj Iqcàl, del Sindicaf, -Agrícola, procedint a complimeotar els
tràmit* fixats, implantant el »warrant agricila. sobre e^s valors mínims del vi dipositat en dit- Smdioat.
1 / . •
Es comeniè, en sentit; favorable, si
dictamen de la Conrssló de Duanes
í (Tacords comercials de la Cambra
francesa, que en sa ültipia sessió preconitzà per a remeiar la crisi de la
viticultura francesa, l'organització
del crèdit i le créàció' de warrants
per als productes vitícoles, coincidint en absolut amb la idea portada
a la pràctica amb notóna anterioritat pels Sindicats Agrícdes d'aquí.

A La Bisbal del Penedès

INAUGURACIÓ D'UNES ESCOLES
Les noves escoles de La Bisbal del
Penedès íòren inaugurades abans
d'abir. El poble tot s'associa amb entusiasme a là festa, la qual lluïa encara més amb els oarrere nets i amb
gairebé totes les .façanes pintades ex»
pressament per a la gran solemniC a m p de
T a r r a g o n a
tat.
Implantació del warrant agrícola
A les <fcu del matí. el rector rïOorganWzat pei Sindicat Agricoía verend. Llorenç Soler, revestí» dels
del Vendrell, i amb la coüaboració ornaments sagrats, beneia les noves
de les autoritats locals, tingué Hec escoles, assistit pej vicari enyor Jaume
e] proppassat diumenge en dita po- Ferré, cl missioner reverend P Jablació Tacte 1« practicar els tràmits né i el rector de Les Presses, senyor
necessaris per a 1 emissió deí «wa- Flavia Oliver.
rrant agricola· (paper de crèdit com
Poc després començà l'ofici » Vtfr
garantia agrícola, sobre les merca- glésia pareoquial. .canlAnt-se la misderies dipositades en l'esmentat Sin- sa del Sagrament, del mestre Ribedical, a Cenor 1 amb subjecció als ra. El capellà.de l'Hospittl Clínic de
principis continguts en el 'rapport* Barcelona reverend Sr .Josep Bundò.
que En Joan Miquel i Cuscó elevà fill de La Bisbal, pronuncià un forcn IB de novembre de 1922 al Con- mós sermó, explicant la influència de
•-ril de govern del Banc d'Espanya, la religió en l'easenyameni i proclaper a la implantació dell crèdit agri- mant que la veritable civilització fou
colavo d'empenyorament
eslaWerta per Jesucrist..
La ceflebració d'aquest acte era esAcabat l'oficj. es ffnnà la comitiva
perat amb expectació donada la la- en direcció à les noxes escoles, situabor intensa que els Sindicats Agri- des/al carrer de Sani Josep, en terr i e s han vingut realitrant per a po- reny donat pel senyor Masíarré. Fis
sar-se en condicions legals de resol- alumnes i les alumnes de les escoles,
dre tan vital problema a part seguís d'una orquestra, precedien
que l'actual crisi vitícola, que ame- les auioritats i invitats.
naça seriosament nostra primera riA les dotze s'efectua la solemne
quesa agrícola, féu doblement Jnie- inauguració. Oberta la porla pel recressant l'acte, puix està en ia. erm- tor de Ja Universitat, senyor marques
ciència de tols els agri'-ultors que de Carulla, passaren a visitar l'ediella te per causa principal la man- fici els presentsr governador civil de
ca de crèdit agricoía I la consegúeru. Tarragona seayor Feliu, president de
immobilització dels vaJors de son ca- la Diputació senyor Guasch, diputat
pital.
senyor Folch, el qual ostentava la reI.'.icte de la impflanta^ió del «war- presentació de la Mancomunitat de
rarrt agrícola» fou precedit d'una Catalunya: càp de la Caixa iConiunad
conferència explicativa que pronun- de la ManoMiranitat senyor NeUo, inscià. En Joan Miquel i Cuscó, qui, pector H'ensenyament primari senyor
després d'unes brevlssiïnes paraules l.una. arquitecte autor del projecte
de salutació i agraímcut, entrà en el senyor Rons, 1 el mestre del Vendrell
fons de la qüestió estudiant el pro- senyor Nadàl i el de Salomó senyor
blema del crèdit agrícola en ses tfes Llaberia; t-J jutge defl Vendran senyor
formes hipotecàries, prenderia i per- Bravo, el secretari de l'Ajuntameut
sonal, afirmem que el crèdit d'em- del Vendrell senyor Joan Pascual.
penyoràment constitneix .el primer
l/Ajuntament estava repreíentat
íai'tor i l'eix a l'entorn del qual gira
j'alcakle Sr. Joan Esteve, amb els
tot el nostre pla. E| producte agrí- per
j'egidore senyors Maiié, GaAiz (F),
cl és col·locat peds sindicals Agríco- Miró.
(J.), Meroé, Cafliz ( v j
les en condicions tals que la senyal i Batet..OafiSz
També estaven presents «1
que el representa ofereix al capital jutge
Sr. Juli Sabanes, «1
la màxima garamie en benefici no metge municipal
doctor Oliver el mestre senyor
sols de l'economia nacional, sí que Jaume
i la mestressa Na Catambé de nostres classes agrícoles, rolina Tmjols
altres disUngides pereoquè podrà aixi motilnzar una rique- -nalrta»sRoig,
i quasi tot el poble.
sa immensa que avui no té més và-.
9ua que ej preu de venda- Però el' Les noves escoles han estat aixecaprodufríe agrícola ha de reunir per des sota ta direoao de l'arquitecte
4 vmr el caràcter legal de prenda. senyor Pons. en un soter rectanguíej.
lei condiciona exigides per noetre |ee la marcat, VedÉfka. artb l^altra meitat d^Etmada a>«U3ft. Je

noies 1 de aois. amb enirada, independent cada una, un despatx -per .al
profBesor i on iffre p » a la professora; duee ÍBABS per a J00 Mumnes1
cada un»; lavaéos i mi .graa cobert
al pati pei quàT' es comàniquèn asrítfdues escoles.
La seva construcció ha durat menys
d'un any. Costa l'obra uns 16 000 duros, i n'ha tingut cura una 'comissió especial.' formada per don Gabriel
Mafié, don 'Josep Miró i don 'Jàtime
Batet.
• Des d'una trllwne aixecada davant
de l'escola, el senyor Pons llegí una
Memòria descrivint 1 enaltint l'obra.
Agraí a la Diputació l'auxih prestat;
al marquès de Carulla el seu patrocini adiu i l'esforç fet per assistir a
la ifesta, malgrat no trobar-s^ moK
bé de salut, 1 fliíalment la generositat del donant dei terreny.
Oespré parlaren associant-sei a la
festa el mestre senyor Trujols, el rector Rnd. Soler 1 l'inspeetor sényo^
Lima.
'El senyor Guasch recollí l'expressió
de gratitud a I« Diputació, i prometé mli pessetes de la corporació' per
a iniciar una subscripció per adquirir
la casa que impedí completar el pati
de l'escola.
El ^enyor Fol<*i prometé demanar
l'ajur de la Mancomunitat
El governador civil oférí iota clase
íe farilitaiB i alentà el poble a près^
seguir en el camí de regeneració
Tancà l'acte el marques de Carulla
animat, el poble I els pares peVquè
en bé de l'educaci* dels fills ••ompenetrin amb ia «éca del* meaftetj»
Totç els oradors foren molt artaudíts
Després foii semt un dnwr. al final del qual es pronunciaren brindis estusiastes.
EJ senyor Pons donà compte del
pròsper estat de la Caixa d Estalvis
d? la locahiat > anuncià q^ie dels
seus beneficis s'havien destinat 300
pessetes com a premi a les vídues
pe*res que mes es distingeixin en l'educació de llurs, fills; 300 per a les
famílies que hagin demostrat major
interàs que Uurs fills concorrin a
l'escola; 100 pfes. en dos premi*, de
assiduïtat a leacolà, i 50 pessetes en
dos premis, als dos treballs que millor tractin de la virtut de l'estaÉviEl reverend Bundò demanà al governador la resolució de l'expedient
dei tros de carretera que manca per
a tenir la població comunicació directa amb Vilafranca.
El governador féu promesa forma!
d'atendre el prec. perquè n'és mereixedor el poble de La Bisbal.
Finaïment, el marquès de Carulla
oferí ajut pecuniari a là subscripció
iniciada pel senyor Guasch.
Durava encara l'entusiasme per les
promeses fetes quan auioritats,i invn.ats es veieren sorpresos per l'Óríeó
Bisbalenc, el qual. amb exquísi; gust
i admirable conjunt,. cantà algunes
composicions, que foren molt aplíudides.
Poc després, emprenien la marxa
el marquès de Carulla 1 els seus
acompanyants, acomiadats amb gran
entusiasme.
Durant el camí es registrà una nota altament simpàtica: cl rector de
Les Preses, amb els nois de la seva
fellgresia. que no té escola, esperaven a la carretera el pas del njarques
de Carulla, per a vicàorejar l'apòstol
disposat a treballar en la construcció d'una escola, eviíant oue- els nois
de Les Preses hagin de caminar un
quilòmetre, fins a .Albinyana, per a
anar a l'escolà.
A la tarda »e celebrà 9 La Bisbal
una extraordinària vetllada, cómplement de les festes inaugurals de les
noves escoles.

M A T A R Ó
Diumenge passat, en el nostre Parc
municipal, tingué lloc una audició
de sardanes, organitzades pel Grup
Sardanístic, secció de senyoretes, les
quals foren executades per la renomenada orquestra-cobla «Ihiro». Entres ahres, s'executaren «Linete», Molins; «Nostra dansa>, Graualosa;' «La
festa del Mas., Blanch: • Puigcerdà»,
Serrat; «Vilajuiguenca", Blanch; «El
cant de la Pastora». Xaxu Aquest* foren puntejades per nodríts gnçs
d'amadors de la nostra «lansa, havent estat els principals deswílladors els gentHs jovincel» del Grip
Sardanístic. Les formoses organitzadores han estat molt fel'.citades.
Des d'aquestes ratlles també les faiel·lem tot dient-los: Avant- sempre,
que «Ui s'engrandteix ja Pèttria.

M A N R E S A
. Cartf II delf Joc» FToraU. «xanitai» v ,
Centre Antoaora·.·.t» df Depradrat» dri r7|
mrrç i de tm IntM·ttU. de ManrrM
Flor Niiur»! — Wími dc l'ennut ™ ,
BiixadoTí. a U mlUor porai» que gyo», ^1
TV. OZ
I
EngUoKo». — Prèmi * t'AJuntao*-" I
la millor po«i« qac canti la Pittia. ' I
Viola d'or. — Trrnú del bisbe de Vi-f
doctor Muflcc, a la millor poe»ia qi* ,^1
ti U Fc
_.
Premi de 100 oesseteí — Cert pe) 4
ui J Corts En Joeep Creixell, a la a,^
poema de lema llinre.
Objecte d'art. - Prtmi ofert pel b»,^
la ciutat. Nnenav; SuaSa, al millor ttrSu
sobre us fet hii·lòric de la oogtra eiaut
Premi de IOO petaete. — Premi exai
d in ari de l'entilat òr»aniiiadora, al i treball sobre ors^ltnció social.
Premi dr i» -pesíerís — Ofrtl pel Coa^j
Direeliu del Centre, a la millor pocsij ,
tema lliure
Premi de 100 pesïelïí — Oíert per U tat
comercial Jorba, S A . a la millor po^j
ded:cada al =- de mj.e
Premi de 75 peMetes. — Ofert per *J
quesira cobU La .aincipal de Bages,
millor poesia dedicada a la sardani
Premi de jo peajetes — Ofert pet la c^l
comercial Liat. faie, • 1» mtUer poeM»-^!
(ema Uinre.
Premi de 50 pesaetes — Ofert per U .w
comercial A Costa i Elaii, al iliillar
la terra catalana
,
Premi d» 50 penetes.- — Ofert per U J
eonK'icial Fraaceac 1 Satzfeliu i Coirr-r .
6. en C, a la mfllor prou liletlria.
Pjcmi de 50 pesscle* '1) • — Ofert r-r ,
admirador dels Jces Florals, al millor ,-r~'\
ftemi de 50 pesaew» — Ofert oer Es : , l
mon C^u'ó. al mülor recull folk-Uinc.
rrrmi de sn pessetes - Ofert per la
cotmeroa' 'Maquinària Indístnal .A - . , I
millor recull sobte la bisíria jndustria! nu,.l
resana
-• j Objecte d'art — Ofert per la' casa csa^]
cial Crani i Busquets, al millor ean*
treball
Premi d« :5 pessetes • r> — Ofert per ^
tre amics, a la millor rondalla;
Premi de 15 pesétes fj|. — Ofert peu s^l
mells de Joventut de - Manresa, al millor '..I
ball sobre la tosca dels PomeUs
Premi d'una col-leOció escollida de UibiJ
111 — Al millor treball.de tema lliure.
—Notes — EU tram assenyalats amb •
queden reservats.", a1 concursants l'edat ^,1
quals ao ercedeixi de 16 anys, la qual -_-'M
indispensable mr cmtti a la plica.
I
Totes Ics composic ions han d'ésser - . I
nals i inèdites, escrites en llengua •i-·., ,1
na, a màquina o amb lletra f&ciünen: - . I
cible, i seran UBmests al Ce,ilrc ytotorc-v
ta de Dependents del Comerç i de la iaf^
tria de Manresa. Secretaria dels Jocs fum
rals, por to» el dia 15 del pto-wment aswl
iuntameni amb un plec do» que «oniicnl
«1 nom i cognom de Vantbr i pórti tsnjl
el nom i lema de !a composició "I
Es indispensable l'assistència de l'ina-J
sal, el dia de la Fcstfc per a tenir drr d
premi aswgiiat
0
BX %-ercdicte es fari públic per la
de la localitat i de- 1» capital - catalans,
dia 30 d'agoat, fem-se Llavors públic rl
ral Qualificador
La festa tiadn lloc al .Teatre Censenr--!
ri,
dia 30 d'agost, A. .fes quatre: .fe»
tarda

Comissió
d'Educació General
P r e m i de

Poesia

ÀNY I

La Ooraissio d Bducació Genera),
la Mancomunitat de Catalunya, r·-'l
tal de presoiar la dïgnuficació dfj|
íocs Florals, obre, per prunera v
da, un coooure entre les poerós q^i
hagin obtingut Ja Flor NaturaJ. íi f
.rant l'any, eji els Jocs Florals t cei*)
mens toterans otíefcrats en terres 1M
llengua catalana. Se n'erceptnen ·s|
•Jocs Roals dei Conaetori de B;r: f
lona.
El premi

E! premi cottsistea en una joant-l
factura de l'Cscola Superior dels BeSsI
Oficis, Ofrena de: te Maneomimiiat
Catalunya. En éssér lliurat el p.-wsl
al.guanyador. 1 iserà, reipeía-a.ia i11!
tèrnica 1 la quantetat de 500 pc5se!íN|
Pergami d'honor

També la OoroissiO atorgarà ^1
pergamí d'íjonor aJ muntcrpi on sï»!
gin escaigut els íocs Floral Wl··\
mens literana, als quate' pertànvi !•!
poesia premiada, i en farà. pübii»!
solemnfal remesa a llAjuntament.
Condicions
1 Poden optar ai premi d'aquest C;II·|
curs toies >er. co'mposteions qoie h^'j
obtingut F3or NatUiraü en qualsaviíl»!
certamen IMarari o Jocs Florals, e&l
brate en terres de llengua c*fel&ní.l
des del dia primer d'abril de !'83S -'ü'l
al 31 de març de 1834
I
ILes «ompoïiWons premiades anit» * I
Flor Natural han desser tramets psj
tot el da 10 d'abril de 19M. a la OI
missió d'Educació tPalaa de 1* Gp^l
ralrtat, Barcelona), amb els ccenp"3"!
vants fefaents d'haver obtinguda l * "
mentada distindd.

a Jurat
—En le Comarcal es eepresentaren
en un nou escenari, muntat de poc,
(B Jurai d aquest concurs J * !
les peces »La BWrfarra. de ta lüber- man; - un xnempre de npstttot ^.A
tat», -Les píndoles de Hollowai., d'En tudis Catasans. la^ooi-Jaborador v' j
Pitarra- I -A cal sabater», per un . FuriïtaetO •Bea·QBi «Mge. un Mestre * I
grup d'aflaionaiis i la senyoreta Mar- •Gai Saber 1 paesadant 1 :y9Xí*,i"\
tínez de López.
. . . . de la Comissió xHQducacio gçsf1*'
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agina Musical de LA VEU
La Música

Natural

rsament de la important conferèn1» que * * r e el tema: «Concomltànje l a cançó popular catalana
la d'altres països», dona el
^re E u .Josep Barberà, a l'Oríeó
^ieno, q : dia íl· dei proppassat'
d'abril;
cosa corrent nomenar així. amb
_ senaülesa. Ja música popular;
lrí> Jo n*^6 <ïu^·
,ot 1 «Me,itL jamlllar aquesta denominació.
L·ipre que se m'acur als llavis, un
lovimeot inconscient d'tntema retxio em dóna a compendre i em
i pressentir l'existència d'un equí
^ d una. denommació tota convenoiud, talment com si es tractés
un concepte retòric tan abstracte
Le no 6B capaç de dar-nos a com
ré ni un cpDúngut formal a i
realitat concreta;
lAràb l a deoominftclú «música haVral' ve a-sigalficar-se la música
se suposa ba esiai teta sense
c^ssitar de cap estudi previ ni tle
Ln coneixement tàcnic, és dir, com
I ros produït de la pura Intuïció,
Irtóe que hi hagi intervingut cap
l é s altrè factor ni tan sols adraeInt-lo c « n a güia ^'aquesta mateiI intu&cló.
Fsi mirem,' però. i'aplicaciú que els
bmea donen a llurs activllais 1 a
urs opütuds, de coses que poden
fser reahlzades swise necessitat de
iar a cap personalment un estudi
brofondit l conscient de les lleis i
fincipí» • científics en que poden
•oiar-se. en trobarem moltes. Heu'à
com, donçs, poden existir una
ia natural, una aeironomía na1, una arquitectura, una pintura,
medicina, una. química i fins
mecànica i una ruatemàtica najrals, «an naturaJs com ho pot ésser
música.
erò flxem-nos en que per a l'adkjsxiíj de tot vonelxemení.
com
nbé'en l'aplicació de tota .'aptiturf;
1 no hagin calgut estudis las, h a calgut. ímpresctndlblem. una observació persistent, una
nprovacló, una experiència i una
listració dels .Iens. è l s quals, en és1 coneguts i constatats; han donat
«i un coneixement, un «tecnicis•, que diríem, que ha estat l a bàr
Iper tal que inteUigèncles gens contdes Cientlflcarnenl i fins de cnlnoit limitada, poguessin espear-se en una o altra aptitud
koiant-se en una experiència 1 en
ia lògica Incontrovertible, i, mitQçant" procediments empírics, • ja
eats per altri o pel inulelx indivi[- put arribar-se a exceüir en una
f.·r.ialitat determinada,
rols haurem sentit enraonar de
IH que quan alguna ovella de
ramadà es trenca una pota, ells
feixos, sense necessitat de recóra altra persona, saben reduir l a
(cturade I'OB 1 saben fer iot quara
ui necessari per a la prompta 1
ara cura. E s més, s« sap d« pasque amb i a mateixa seguretat
sabut reduir un desdlorigamenl
fractura d'ossos sofenia per unà
frsona.
Seu's equí un cas que podríem nopoar de medicina o de cirurgia naals.
eguntem-nos:
Aquest Individu
excel·leix en semblant especiali*, on ho ha après, quins han estat
6 seus estudis? . Oul sap si amb
fon feines sap llegir; però malgrat
absència de oiUtura cien'.in\. pràcticament te un coneixement
experiència de certes coses que
són pas del comú saber de tes
Mtts
•
.
tl trobem que poden haver-hl
|ues individus, els quals, sense m*ssltat d'estudis de cap mena, mitoçant la seva personal observació
[una ptàçtlca reiterada, es troben
condicions dl»' reahtxar coses que.
primer antuvi, semlila que exiplxln estudis serlost».
est ès, doncs, el cas de l a múnatural que ve a concretar-se
un individu, el cançonalie. el
dotat djun Sentit de muslcalide posseir una experiència,
coneixement qoe n han donat la
'^rvació 1 l a repetició practica
fets que ban vingut a ésser la
per tal que pogués produir les
que els seus semblants no
ni eren capaços de concebre,
è n i i a intuiícló n i l'emoció
exícaordinàries. per sl soles, són
de trínaformar en. realitat
P*BMmen\ • una Idea qualsevol;
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é s indispensahle l a substanUva valor mantenir-se dintre d'elles. E l mateix 1 de la Biblioteca .Musical de l a Dipu- 1 da. — «Pues hay que hacer algó,
de l'aptitud, l a capacitat en saber principi que estimula el refús a les tacló de Barcelona», l'execuoíó de la maestro» — reponla el buen Gibert: —
dar-dl una forma 1 erigirJa en reali- innovacions és el que ens estimula «dossa», de «iLa Cort d'amor d'Ets ' «hay que dedtcarie, cuando menos
tat concreta. I aquesta capacitat, a mantenir vives les tradicions. 1 sl Pireneus», dornadas de arte»? «Orien- un númeíro a esc Tamoslstmo ciego
que no pot. trobar-se, per m é s que podem trobar una supervivència en taciooes», el «Coarto 0ente11e.no de de nactmiento que tantas cosas maras'hi busqui, en el conjunt cotteciiu les cançons, és degut a que en elles un olvidado» (Cabezòn). etc.; però | vtllosaïnente antlclpadas «vió»;' hay
sinó que es- 4roba en un individu, s'hi conté 1 s'hi perpetua aquell «mo- què «£, què representa tot això,' sinó que dedioarlc un número corvmemoens ve a delatar un grau de tecni- dus» ancestral per «xceUència que coses per nosaltres viscudes, cptesen- lativo a esa magna. UusWaclón, en el
cüal usied podria reiteri rnos ciertas
cisme que serà de la mena 1 de la no volem que sia substituït perquè eiades»!
clnnmWades sobre el desetíbr+míento
categoria que es vulgui, però que, és equivalent, com si dignéssim, a
Durant
els
temps
als
quals
el
lliv publicación de las obraò de" Calbeen-el fons, és i serà sempre un tec- deixar d'enraonar i a nostra llengua
bre que ara ens ocupa es rdfepeix, anàrticlsme.
per ana/r a apendre'n una d'enmat- vem, precisament; galrelbó tots els diu- j zón». que yo le he oldo referir a meAixí • ens trobem que el concepte llevada, i això, un poble d'esperit menges, a casa el vífll 'mestre, HI \ nudo, y yo mismo podria contto algo
de l a «música natural» oo diré que equanim 00 ho !a jamai perquè ell anàvem amb el gempre M e l amic : scíbre e l organista y clavicordlsta de
si. almenys, que en escatir per a mateix es posaria en el seu front nostre. E n Vicens Al. de Oibert. E n Icàmara de Felipe 11, y aules de s u
sl, al menys, que a l'esca tir per a l'estigma d'un relaxament Inconce- Gibert 1 Jo sentíem «1 m é s pregon res- ! padre^ A de Gante; nd faltaria por
íúa algúna pubMcaClón profesíonal,
conèixer l a seva concreció, canvia bible.
peçte envers aqueOl home, airv-ers j por ejemplo, l a «Revista Musical Caper complet, puix se'ns demostra
E l poble, aferrat e la seva tiadl- aquell gran artista., carregat d'anys ; tàJaha», que nos diese acogWa...»
que la. «música natural' és aquella clonal manera de cantar, ha perpe- i 'd'amargors, que* Mivia 'affliatl ..
que «no han fet els pobles» sinó tuat les velles tonades i, a l a vega- j.'ens e^radaiva de «fer-li companyia'. .
tLa pensada d'En Vicens M de Gique l'han tela uns detenninate In- da, he obligat, indirectament, als I d'escoltar-lo. OhI aqudlls tílls vius, bert fou expressada, en afecte... un i
dividus . que s han trobat en condi- cançonaires a mantenir-se dintre «Is aquelles anècdotes i aquall» cops de d«aqudUe5 tardes (tardes «nostres»),
cions, per a fer una cançó i ofrí- límits dei «modus- uadocional. t a puny- secs, sobtats, damunt í a taula 1 de les quals hem j a parlaí. i «ens paínar-la als seus coterranls; el poble cançonlstica. e i aquestes condicions, I com parlava, el bon mestre, del* tirem la tasta». E n Pedrell va promel'ha cantada 1 sl 11 ha plagut l'ha s'ha anal nodrint i ha a n « desple- nostres músics 1 de la nostra música, tre escriure l'article entorns de les
eccstrvada i aixi s'ha anat trans- gant-se no amb noves estructura- dels homes j dels nostres homes!
«inlimitaií». E n Gibert va enoarregarmetent d'una a altra generació, i si ciom.— puix el poble no les hauria
síí <le parlar de .CmlJOTón», orgsii*sta»>
Servem
el
record
viu
d'a«ruelles
tarno li ha plagut l'ha deixada de can- admeses —, sinó amb diversificai' a l firmant d'aquesta, nota se M dltar i . la cançó ha mort latalmeni. cions de les uplque? Per a i x ò és des en les quals el veli mestre, sempre gUÉ: «Vostè farà un trtíball biogràfic
necessànement.
que, mirat detingudameht ona can- a g n d ó s , efusiu, senz&l, coMial, ens 1 bihliogràíic, i aixi es va tir. Tots
contafta o ene llegia les ses-es coses.
Altra qüeàtió es presenta a l'esca- çonlstica, si en ella h i U'obem una .Aleshores e n » fou oferta la leotura vam complir la promesa. I aquella
Altra qüestió es presenta en w x - modalitat que la caracteritza és de- üecturà viva, palpltant. plena d * co- tanda fou dedicada, principalment, a
slca esdevinguda popular és deguda gut, aquest fet, a que el seu fona- mentaris), de moltes pàgines de «Jor- Cabezón!
a Individus que no posseïen cap co- ment es troba eri una lipús primaris nades de arte, de Orientadones., etVül«m fer constar que E n Uuls Mineixement de le tècnica musioal? de tonada; iioiete l è s oltres poden cètera, i se'ns parlà, m é s d'unia ve- llrt escriti taimbé un artide, amb el
D'una manera absoluta no pot. e n - considerar-se com a derivades o oom gada, del futur llibre que acabem de següent títoQ: tfa Reivista Musical
testar-se ni afirmativament ni nega- a variants divefslficaüves d'aquests Uegir.
Ca'uüana a Cahezón».
tivament. Existeixen cançons en to- tipus primaris.
Vltra el paràgraf que j a havam estes les- cançonístlques, que. en vePer això es comprèn que si el canmenlat. heu's aquí el que escriu iEn
riiat delaten una mà experta, una çonaire vo] que el poble 11 accepti
«iXqueaias «Jornadas de Arte» qne Pedreitl, en acabar el seu capítol dem à que no és pas l a del cançonaire la seva cançó, forçosament ha de
publiqué
el afio 1911 — diu el mes- dicat, com queda dit, al ^Cuarto cenpopular pròpiament dit.
subjectar-se a l •mqdus· musical de tre PedreQl — 1 las iOrlentaciones» tenarlo de un olvidado»;
Tonades trobem que amb tota se- consuetuí, adoptant aquelles fórmu- que siguieron a las mismas, ex«II p que acontecló í u é que a conseguretat no són degudes a músics les de melodització que diríem in- plicaran, peifectàmente, al lector, que cuencla de este artlcuio (artiole dt
vulgars, ainó tot el contrari, com dígenes sense pretendre ni trencar las presentés '«Joníadas postreras» «IJI Vangnardia»), la «iRevhrta Sacrotambé, firant «ís ulls; a , les lletres, ni Interrómpre la trajectòria passiva í é a n continuación de aquellas. unas y Hispana», edltó un número «xtraordise'n troben molles qiie nq són degu- de l a modalitat tràdicionial, defu- «y-ràs-unií espècie de... Itinerario «Iha- nario fjuniw de 1910), íntitntado «Ho
des als versaires popular*, sinó ctue gint i a introducció de modificacions cla l a obra», ha'eia' l a obra «mia» de menaje a Antonio de Caújezón...» (JEd
ens acusen una tècnica ferma l sor- sobtades per ingerència d'elemems Aite...."
Pedrell publica, fins 1 tot, el sumari
7
' V
prenent en l a construcció poètica a exòtics, perquè ja sap el cançonaire.
del número en qüeclló).
" Oomadas poStreras» réprfeenten. «n
la qnai no pot a m b a r - h í 1 quaisevol que eJ poble no les cantaria per esAra b é : el número de la «Revi-'a
per molta que sia la seva pràctica tranves i l a seva cah'ró cauria en e l efecte, una mena de dietari del vedi 1 Sacro-Hispana», aparegtíé, en eíecte.
admirat mestre, en el qual ens parlo,
i per forta que sia la seva emotivi- buit.'
a voltes amb exrrwAada corislció, a el mes de juny de 1910. E n Pedrell.
tat i J?I seu sentiment.
E l que el poble s ha^l mantingut voltes amb malícia, davegades amb però, no dhi <! j a tenim el «rampeBl»
Arribem, doncs, a un moment en dintre de la seVa tradlçió no
cosa amargor, algun cop amb esperit càus- del qtïai parlaivem), que dos mesos
que, el conceple tot abstiacte 'de l a extraowlinària sin'ò toia natural; i ò - tic 0 atnb aquella gràcia rica, abun- abans (alJril de 1910), l a «iRevista Mai^música aaturnl» es transforma en, 'giéa . conseqüència d>guest fet ° é^ dosa, que tots 11 coneix i«m, de l a seva sical de Bilbao» havia }a parlat de
quasi, una" paradoxa I se'ns concre- que els cahçorïalres ha^in anat no- vida í dèls feus trebalK de la seva Cabazón, 1 que el mes de març (tros
ta en una forma totalmen!: - distinta drint la cançonlstica
mamenlntse obra, durant els anys'que. queden fa mesos abans, per tant, que la «Revisde la coiTHitmeiit admesa, puix s'ha dintre d'una modalitat.
apuntats {1903-1912): Tomus lí, ifr, ta Sacro-Hiïípano·), l a «Ret-lsta Musipretès esborrar en absolut" PexlsVextraordiuari. el qye. en veritat, IV i V, de les obres completes de Vio- cal Catalana» haivfa taimbé pttbUi'at
rència evidentísslma d'un individu ens hauria de meravellar per es- tòrla (calia sentlr-li parlar de l'es- 1111 número homjínatge dedicat a Caproductor, o venint & suposar que. el trany, seria 'qve no haguts sucettt mentada edició I de!~... «soi^lsant» bezón. Número qUe E n Oibert suggecanóonaire Ufúcament obeïa a una aixi. que les modalitats nq existissin 6iibscripU>rsI), <La Celestina». WE1 rí, repe!im-(ho, que prepararem alnb
jtad deí musicalitat purament instin- ep les cançonlstiques, qn* les cò- comte Arnau>, iiMústes vells, de la E n iPedrcll, 1 al qual el vall mestre
tiva 1 res mè», suposant-lo despro- fies tradicionals, en'un oiidl" ètnic, terra, (estudis monogràUlcs, crítics, ooltebora.
vlst d'un grau de tècnica que, mal- qualsevol, qye s'à I en. qualsevol llòc biogràfics, blhliogróíks, etc, entorn
«Lo que aconte^ló — diu Tautot
grat sM tota primitiva l fins rudi- del món en què e í tróbi, no tingues- dels nostres vell- músics, publicats,
d'«El Comte Amiía» — llué que a conmentària, és. a là fi. una tècnica
sin un tremp, un color i una" feso- durant alguns anys, en la «Ravlsta secuencia de este articulo, la «Revis• Escatint encarà més a l'entom mia típica.
Musicsd Catalana-, butlletí de l'·iOr- \H Sacro-Hiapana*. « i l t ó un número
d'aquestes coses, se'n descòbréixen
Josep BASBEBA
feó CatalàO, «El ot^ànílsta lítúrgico extraordiíiarlo», dedUciat a Cabezón.
(faltrei que ens serveixen per a exespafiol»,
.'Matin.i·ia-, «Visions de CeriissHii. Penò abans nThavlen ija ediRanda». «Comploratlo., «Clossa». «Ca- tat, i emb el mateix fi, la «Rr.. •.,
. pllcar-nos molts altres fets que, . a
iCilec de la Blbllotera Musical, de la Musilpal Catalana», de primer, 1 la
primer cop d'ull, serhblen inexplicaDiputació de Barcelona», etc. Figuren •Rea-ista Musical de Bllhao»,
Mes:
B i b l i o g r a f i a
ts.itíbé, en «Jonradas postreras», in• Un dels m é s importants és ei de la
O h ! «aqwflfc. ramrpeOU!
teressants Apèndix, èn els quals hom
formació d'un cos de caoçonlstíca
pot lleírlr cartes d'tEn Joan Maragalll,
homogènia maritíngtida dintre d'una
modalitat èmica ben caracterlstlcji i FeUp Pedfcil -tJoruadas poslrerdli» Magí Morera 1 Galícia, Lluis Midlet. 1
(19(«3-1«2; Èduard Ca*Mh, ublur. treballs dels coneguts escriptors Franamb un segell ;personallssim que l a
Cal alegrar-se de la ptíbllcacló de
ValU.
cesc Virtas N. Otalio, S. J . . VUens M. •Jomadas postreras», car é s neeeSsSrí
fa inconfusible amb cap més altra.
dé
Gibertí
Vicens
Ripullès,
prevere,
Per q u è -s'han conservat les modasen-ar tot el que ens han llegat als
(Fa alguns mesos que tenlétn. dalitaits ètniques? Es conseqüència d'un munt la taula, aquest darrer llibre i J. Burgada.
nostres ihcanes. lea nostees valors.
fet ligorosenteíR lógtc.
de l'autor de l a «Glossa-. Més d'on
L a música d'un poble ve a ésser cúp l'havíem fullejat, gaire bé llegit.
Ricard Waçrrier. «El* Mestres Cantaicom sl üiguéssiíiu un segon Iteuiguat- PTÓ espera^'em les vaeaiK'es d'eçilu
de Nixremberg·. Comèdia lírica
E l darrer Uibre del mestre Pedrell
ge. - L a , línia divisòria que pot ésser (vacances relatives!) per a poder lleen tres actes. Traducció en Vgfg,
estaMerta entre dues agrupacions gir-lo, gustar-lo. amb la necessària, apareix ple de VWa. Exterioritza amb
adcrpiada a IJ m ú s i c a . Segona edirió
admirable claretat l'esperit del mes
émiqües que enraonin diversa llen- afcub la indispensable lentitud.
reformada jfer loaquím Pena, Bartr, Rapresenta, sovint, una imatge
gua, ve a esiablií- una frontera que
celona. AssocUuià Wagneriana.
Però atians de parJlar del riiibre, voho és pas de raó geogràfica ni de lem adresSar a l'excelleni amic notí- ifidel del seu sentir. Tot, però, el que
raó potitlca. Això que succeeix amb tte, N'EdUard CBSWIIS. de Vnills, una el mestre diu, no sempre é s bell! Més
IL'aficionat català no agrairà mal
la llengua d'un poble succeeix també ^oial enhorabona per lu enrosa edi- direm encara: algunes de les pàgi- pri.m les traduoclone que l'Associació
oe^
de
«Jornada*
postreras»
(quan
amb ,1a seva música.
ció, i volem, tatnbé rècerdar que l'in- born està un xic enteratt), «fan mal». Wagneriana va publicant, un dia darrera l'alíre. amb Incansable tenaciS i ' el «corpus» cançunlstlc d'nn leliigent, l'afenegaí l él coraijós ira- Oh! «aquells. rampalK
tat. A r a acaba d'ofrenar-nos una se
poble posseeix caieïits l trets ben pressor-edltor de la pintat. Ja esmengona traducció, adoptada a la música,
cairacterilzBts» peculiars d'ell sol, és tada, ha publicat tauilv els. quatre tmde l a comèdia Urlca de Ricard \Vag
degui a que la fwiionera llavor s'ha poriams volums del '«'ÇancluneTo Munf·W-.Els Mestres Cantaires» (la primemantinguda amb l a mateixa subs- sical P'xpular Espaflol., del propi
tàncià, petquè e l poble, o sia nos- Pedrell i anpttfla; e i niés,, la publiAmb tot 1 tractar-se d'un íet poc ra edició, esgoiada, fou feta per Kn
altres m111^05. perquè també corçs- cació d altres produccion· (rtl plorat important, volem ara citar alguns pa- Joaquim P ^ i a , l En Xavier Mura l
tftüim poble, en tot ordre de mani- mestre Bell exemple que no totes lee rúgraifs de «Jornada? postreras». perI tí.\ qua diem de IHssoclació Wagfestacions t .d'activitais, ens mante- gtans cascs «..Inoriais hispaiiiques què en ells hi batega, prt-cisament, neriana, havem d'apUcar^ho a l'honim dintre dna cradlció 1 ens mos- a,,.riicgueuxeii donar I
algun d •aquell-· rampelU!
me que ha estat sempre l'anima de'
Hem refractaris a í e s Innovacions.
Diu e l , Kdl mestre, en parlar del 1 .--mentada Associació, E n Joaquim
«Cuarto centenarlo de un olvidado» Portà. Qui Ignora avui les seves traUna raó atàvica, potser ben in***
(es tracta de Cabezónj, i en copiar un duccions? L'aocliS dlEn (Pena i de
conscient, fa que un nucli popular
.4çuest darrer llibre de l'autor d·'íHs artli·le «rtConmemoracior. ..dvida-ia •. l'Associació Wagneriana haurà e.-íai.
réT6sl tota sobtada transformació, el
mateix té que hu considerem diqtre Pireheus. 1 d>«El comte .Arnau., des- pubbcat a «La VanguaMia», el dia entre nosaltres, ben plena d'eftca·.ia.
Cal agrair-lo
la música popular oom dintre l a perta en nosaltres tot on món de, re- ST de febrer de 1910:
músicar tècnica, coín en l a lliengua. cords. Alguns dels rets en e ü apun«Sea por lo que Ifuere." se me pasú
«Els Mcsfres Cantaires de Nuremcom en ia iudumentàrla, com «u to- lata, fixats pel vedi mestre, els vis- pur alto l a conmamoractOa expresa- berg., representen, com j a és sabut.
ia altra llei de coses Que teueu una qnerean també, els ^resendOrem»
Aira',1»: com no guaKar amb interès,
raó de permanència. •
1 és que i a resistència que una com no sentir l a paipiiacló .-iv^ de les
M U S I C A L .
F E R R A N
ARDÉVOL
agrupació ètnica oafceU contra una coses-que ens cemten, que hom avo- • T È C N I C A
iaodlflcj)cíó que menaça substituir, oa a l daivant de nosaltres, quan les
1
volum
.amb
la
col·laboració
fent-les desaparèixer, les valoro • in- dites coses recorden, precisament, imGRAMÀTICA E L E M E N T A L
d'ANTÒNIA
ROSSELL
dígenes, ve a ésser u n a mena de pressions nostres I
reacció
intenaiflcattva del desig de
'El llfer© tíduttcaleriaa». al tfatèa^.'
10 p M i e t a a — Demani'a als Magatzems de Música
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Frtnctté 4e P^BaUteiiú. fiat. l a Cançó popular ctaalana.
E s oponuc» laf publicació de la ben
agnadata J beu «enlida coaferència
qm moaaeu BafcM14;(el conegut mestre de capella d* l'esgUate de Sant
Just), Ucgf a ta.Ca^a de Famflia de
-a Uesniaadat de Sania Madrona, a
i'Associació Escotar Femenina i al
Putroinr. Sottel-Cscolar d'Obrers del
PaWet.
tMoftSèa BttWelló» ul·lra- un defensor,
< om ja é^rAbut, da-^a puresa I de la
dignitat de la mii&ica religiosa (usa
i altra sòn algun cap oblidades 0
•Dauyapieades), és un enamorat de
Ix nostra cançó. Paria, dooca, en la
conferàorJa.que eamentem i assenyalem.anU, de ^l» cançó i , sobretot, de
la cançó nostrada, anxa-osameat, I
en parlar dotevcancòMlia^coees justes
i ronncHes, «|o ao sé res al món —
dia, pvi>emia&» — oam l a cançó que
:.u^u». i.vrai. forca d'acostar als boines tífi uas^a^v aures, de fer-ioe tan
utume, ían - compenetra», tan gerinans. • Quan la ^nt-^apleguen per
• aiitac. boioes. dones, Iní&ntfi, mireu
.som" ran nttUó i fiTtfunten estretament;; ídtsjfonmen. diren un sol cos l
imat-sola^iànima que és la veu que
• u.i.c .wnb 11:1 o! •,* únic sentiment.
Padra **er quen^mre l'aplae de can'aire* stu iratom oopitaltstes i obrers,
íalellecfuals i .•usaiíabeis. veUa i joves,
pilotem aquell flant moment del canrar. toU'dKeataria 4» alimtyada, no
hi ban bonacs ni.·prslerències, el cant
oís ha igratet alpins, tota «On igualment ganona^ apacsuto vora la tau»a de la Pàiria*. Diu també:
\A
forca' del cant ha fet el miracle de
fer-los'a tois iguaítnent bons, -penruè
canten, perquè tenen amor. amor a
Ba vorttat, amor a la Bcmdst. amor a
la BrtlMo, . oquasta senttaienlí aïllurrreo de l àuima tot il)e%-at de malícia.
Aiad dirien que «l cant té una virtut
purflïcadora qOa torba l'ànima en una
in?nas d'estat d« gràcia, i amoroselg
: espefit i el fa tort en mig de les lluites (faque-na "rtHa. nostra».
Afbspàn fiaMedló parla també ien
la sma forioosa conferèoota. del renaiX(flMn( eSfOendonx de i'-nt choral. entre, naaaltree, i de l'eQcàicla
de rattmirsrt*.' acüiacló dels nostres
cantaires; dedica algun* mots al futur Cançoner que born esta prapardnt i que asdevltidrà. a no trigar
galft?. una ibelia i aconsoladoro reaWtoí itnenc*!} en efecte, a la nobleía
i a la genínrosltat d'un alt patrici) I
idttu. diesprís, els seguenís mots«Jo crec que es una obra molt bella
| molt lloatole la de recofllT le» cançons, dels Uavfe del poWe i després
portar ies a l'admíraciò dels nostres
gernrans; que és meit noble cercat
al document folklòric 1 portar-lo •
í'asnidl I dasslflcacló dels eavis í
dete erudits; però crec també que
fmb nixò no n'hi íia prou; alxl l'obra restaria Incomplerta: la cançó
no seria ainú patrimoni d'un cercle
ractult d lnlcLats. Jo crec qne la cançó ha do íetomar al poble i això és
fibra de tots. Apendne una cantó, saber-la d* "cor, no es ras sí no es ia
reviure, si no es 'comunica als germans, als amics, a tothom. La nostra cançó popular reclama ei lloc qne
de jtítlcfa tl pertoca. Cal que alxequem la gran creuada a í»vor del
bon cant odtem la mtsfxs. basxa. 1

VEU

D E

CATALUNYA

a ésser la veritable base del desen- diós esdeveniment de la eminent CSP 1
rotllazneni de la nostra «vlaclo de- çonetísta LA - GOYA. Nou, seletta J
exclusiu repertori A petició •
I
pcattwa.
M\
büe. Interpretarà le» seves creac^-'l
UK CRUZ DE MAYO, MALDITO TAVI
EXCïïBglONISME
GO i ALMA DE MUNECA Rlqui^l
COPA OAWIS
ma presentació. ExW ressonant '
Otvendre»: Serata d'Onore de 1 i
Eatsbcrome, 9. — campionat de
1
lawn-tennis per a la copa Dawis. GOYA
L'espanyol senyor Flaquer. venç a
J holandès Van Lennop per í.7, 6 3, P A L A
C E
O I N s I
8 6. 6.1.
Oran Saló de Moda
L'sspanyol comte de Gomar guaAivul, dimarts, dia 10, vespre. Gr»
nya a l'holandès Van Derf·Mn per
diosos programes. Tot «sbenes T
6.3, 6.0, 7,5. —Havas
formosa comèdia E L S IDE\Ls' Qt
NORA E l dnedrama LA NOVEL-iT•
LAWN-TENNIS
ROJA 1 NEGRA L'Interessant
BARRERA DE SANG. Exlt ds la -^Tf
OENTRE 6. MONTSCHY
Durant aquest mes de juliol l'es- gaclonal pellfcula d'actualitat Intçr^
Durant els seus tre<s recitals. Artur
mentait
Centre Excursionista efectuarà sant document cinematogràfic ERT-B
Rublnstein assolí un èxit consideradues
interessants
excursions al Pi- CIO DEL VOLCAN ETNA; l a rr.e: ^
ble, que aparegué, hi hagué moreneu
Central,
VtOamtQfX
de le» quals portant a tran-ós dels eogles, ^ 1
ments, com un veritable triomf. Sl
muntanya de foc avança inexorahul
desitja servar la simpatia i 1 "atenció és com segueix;
destruint tot el que troba «n passiíl
Dies 13 al 35; Puigcerdà. Bourg- boscos,
del públic seriós, obrarà raonablevinyes, cases, pobles sencer-1
ment abstenint-se d'aquestes coquete- Madame, Tolosa, Lourdes, Secours, són sepultats per una muntanya ^ \
ries de virtuós, que • ofereixen l'es- Pic du Midi, Lux. PienrsUlM. Cau- ponent de lava. Represa de la intl
terets. lac de Gaule. refugi de l'Hour- ciosa peüícuia de «ran -broma Cms I
quena a la música»..
quette d'Ossoue. pic del Vignemale,
1
1N0 és això i.i gairebé amb les ma- Gavamle, refugi dc Touquerrouye, LOT XL BALNEARI.
teixes paraules) el que hem dit, més Mont-Perdut, Ordessa. Torla i Broto.
d'un cop, d'Artur Rublnstsln. tot i
Dies ió al 89: Tàrrega. Tremp, Esessent sensibles (com el crlüc del
Courrier») a les Innegables, a les ad- pot ascensió al» Encantats, PegueSaló Catalunya
miVables qualitats del gran pianista? ra. Pic de Mon taro i Bicibenri, SaE
l local més fresc de Barcelona
lardú. Viella. Les Bordes. Artlga de
Avui, dimarts, «1 programa
I
Lis, Port de la Picada, La Renclusa.
Ha «stat creada, aS teatre de 1 Ope- Pic d'Aneto, Pic de RusseJl. Benasc. escollit. Tres estrenes: L'AVENTLiú
ra, de Paris, una classe de rítmica, Posets, Mont-Perdut. Odessa 1 Broto. DE .\L·\R1ANELA. per la molt graa.v
sa «Dorolhy Oish». E L S ESPERiTï
segons el sistema Jaques-Dalcroze, I
còmica. ARLES, natural, l la reejtre!
un català de talent, En Plàcid de
na del Reial Programa AJúria: L'AB.
Montoliu (deixeble del gran mestre
MIRABLE CRICHTON. per «dori»
suís), ha estat nomenat director de
Swanscn», «Lila Lee* i «Tbomàs .Mel-1
la classe esmentada. Les deixebles
E s p e c t a c l e s
Aquest ós el iprimer volum d'un Trac- d'En
gan»; luxe, riquesa i presentació ia.l
Montoliu interpretaren ja, plàstat de Tècnica 'Musical que el cone- ticament,
superables; el succés més gnmdiiil
«Fresques», de! mestre Phlgut mestre En F . Ardè^'ol es proposa llppe Gaubert,
de la temporada. — Dijous, repríss
i un ^Concerto», de
pubücar. 1 que constarà de set vo- Giuseppe San Martini.
DIFERENCIA ENTRE L . \ REAUTAÍ
B
L
B
O
R
A
D
O
huns dsdlcals, fespectivament, a
I E L QUE ES CONTA, per ilnlmi·l· |
l'Escala de Ohhrtas, TonaRdaU, MoCompanyia córolco-llrlca
Itàlia. — Ha assolit gran èxlt.a
ble «Douglas Falrbanks», i la gra
dalidad, üéneros. Trasponc. Modula- Milà (Kursaal del Parec una nova
PRADO-CH1COTE
dloja estrena del Programa AJuns;!
clúc. Ritmo. Melodia. Instrumentos. producció del mestre F . B. Pmella. Temporada popular. Vint únics dies. CAMI DE L A FELICITAT, per Oli
Voces bumanas (U volumj; Notas de
Preus econòmica
dred Uarris». ex-mtxller de «Charlcii, |
«La nlnna-nanna delia baadorno antigues, .Acordes. Historia de S'intitula
Aivui, dimarts. 10 de Julld de iflíi.
mola».
la notaclón. solmisación. claves, penNX
a
les
deu.
L'entremès
de
don
—
uigrama, alteraciones i medida.' ConDaniel Poveda DAOIZ Y VELARDE.
S'ha estrenat a Venècia, Jl misteri I La sarsuela en un acte 1 dos quato Grógoriano (TO volum); Armonia,
C i n e
P r i n c e s a
gandlosi».
idel
mestre
R.
Catlozzo.
Historia de la música i.IV vol.); Condro», de Mtquei Echogaray. música
Grnnvia Layetana. - Telèfon 1371
trapunto i Fuga. Critica (V vol): Com- Consta de tres parts: •L'Annuncla- del mestre Valverde (fill) LOS TRES
Tocant a la Plaça de l'Angel
iposldón. Estètica TV'l vol.); Instru- zlóne», . t a visita a Llsobeiw», ' L a OORRIONES. El melodrama en un
roentaciún.
Óirección.
Pedagogia Natlvità».
acta, dividit «n cinc quadro», dels EL L O C \ L MES FRESC 1 CÒMODE
(VH vol.).
La música del mestre Cattozzo és, Isenyor» Moyron i Hemàndez, anb
Avui. dimarts. Èxits, STANLEï A
sembla, plena d'interès. Es ingènua j íHustracíons musicals dels mestres L'AFfUCA LNEXPLORADA. quan 1
Cal desitjar que les obres ]a anun- i senzilla.
Quisiam 1 Badia E L MACHACANTE jornada, titulada «EI riu tràgic». PER
ciades es publiquin aviat. Estem
— Demà, dimecres, tarda i nit. CO^tPLAURE UNA DONA. tAI -f-a . '
Sutsaa.
—
S
h
a
estrenat
si
teatre
de
maneta», com Ja és sabut, d'obres
DAOIZ Y VELARDE, LOS T R E S E L CAMPANER FnjDSOF UN JOC
lorat,
a
Mezlères.
un
drama
musical:
|
d'aquesta mena.
ÜORRIOXES 1 E L MACHACANTE. - PERILLÓS. EN NICOMEDES TURI
•
Davel.,
del
mestre
Gustau
Doret.
El primer volum que ha estat la
Artat: E S T R E N A de ia fantasia còml- TA, brema contínua. — Dijous, •
publicat, que havem rebut, i que haeo-lWca BARCELONA S E DIVIERTE. trena de GENI 1 FIGURA.
vem Uegit amb Interès i and) simpatia, s'intituUa, com queda dit; 'Gramàtica elemental». L'autor (0 més
E l s
e s p o r t s
K U R S A A L - Aristocraiic Salí
T E A T R E
C Ò M I C
ben dit, els autors: car la senyoreta
Antòrrta Rossell, deixeble del mestre
.Per a donar Oloc ai muntatge de TEMPLE DE LA 0IHEMATOQRAFIA
Ardévol, hi col·labora) s'octwa, ^oncs.
diverses reposicions Interessant», amb
Saló de reunió de famOle» distin,
del Pentàgrama, de les Claus, dels A T L È T I Q U E S
destí noció a les matlnàe» populars, es gldes. — Orquestrin» Sufié. - Avtu,
moviments meiòdlcs, etc. E s tracta,
suspenen les íuncions iftn» a nou dimarts, grandiós 1 selecte programí.
Demà passat, dijous, quedàri tan- avi».
;p«r wnt d'una nova Teoria elemenBARRERA DE SANG drama americà
cada
la
Inscripció
a
l'e.xcursló
coltal de ía música. Amb tot. cal fer
FRANÇA PINTORESCA (Natural). ABlecttva
que.
par
a
fer
atletisme
l
gimconstar que és més completa que alCHIVALD E L VALERÓS còmica d»
tres teories. Algun cop, l'autor esde- nàstica, faran diumenge vinent a SanGran Teatre Espanyol
gran broma. L'actualitat' L'ERUPCIO
ti
Crisitna
els
socis
del
Gknnàs
del
vé flnj «personal». 'En parlar, per
Vuit única dits de las sensacionals DEL VOLCAN «ETNA» CSICCla, Itlexemple, dels temps fons 1 dels Cemcs Autonomista de Dependents peUícules
ilia); important eniptló de l'tETNA»
temp<: dèbils, que ell anomena temps del Comerç. A la dita excursió podran
a través dels segles; Imponent musCL
MISTERI
D
ORIENT
I
actius-1 temps passius). Globalment assistir-hi també les fammes dels sotanya de toc que avança iaexoraüfconsiderat, aquest primer volum del cis.
ment destruint tot el que troba «3
L A N D R Ú
'
Tractat de T&cnlca Musical qu? En
Sessions CAJDA Dl*, a dos quarts ds passar: boscos, v'.uye» 1 pobles senF. Ardévol anuncia, dóna lu impresGran èxit de la divertldlstaa
íEntíe els Mieionats a la boxa Jn ha cinc de la tarda, 1 a le» deu de la nit. cers.
sió 4'un treball ten seriós. Cal de- expectació
comèdia PASSATGER SENSE BITpel
desenllaç
del
torneig
sitjar com dèiem, que els altws vo- del pes lleuger, les ehminatónes del
LLET, per la simpàtica artista C-:'
lums" anunciats es publiquin aviat qual se celebraran al Parc. comen- T e a t r e
P o l i o p a m a Oswalda». Exlt colossal de 3à senti'
Estem mancat J, repetim-ho. d'obres çant divendres amb la primera de. le?
mental peUicula COR D^OB, d'in'»COMPANYIA DE COMÈDIA dal ressant argument.
d'aquesta mena 'Però no podem e"- dites
proves
la
inauguPaólú
de
la
temTEATRE
INFANTA
ISABEL
d«
MA(lar-nos de í«r constar que 4a divisió porada pugiürtica del Parc, despits
Dijoua, colossal pr.sgrama amb eina
de Tss eamentades Importants publi- de la qual s'anirà vers la liquidació DRID. Direcció artística: ARTUR
grandioses estrenes: L'ENGANY DG
SERRANO.
cacions c-ns sembla un xic arbitrà- del ccmplonat amateur.
Ultima setmana. Avui, dimarts, nit. LA IL·LUSIÓ, per «Viola Dana». ACria. Perquè unir, per exemple, l'HarTUALITATS GAUMONT. AGAFAT ISE n la vetllada inaugural En Cama- ia Is» deu. Segona representació de
monia amb la Història de la Música
FRAGANT I. FLOR DE FOC,
ALOALA O I LOS GANDULES
i el Contrapunt 1 la.Fuga emb la rasa serà posat davant d'En Bonin
••Frank Meyo». DINAMITA, de broaa
en comptes d'En Prat, com s'havia
CrtacaT
Demà,
dimecres.
Funcions
eh
hocontinus.
dR.
nor 1 benefici de Maria Llulía Moneró.
I no volem tampoc estar-nos de
Parí», 9. — E n el match de boxa
feMcítar As autors de les futures puTarda la rcanàdia en tres actes, F r o n t ó P r l u e i p a l P i l a e t
bltcacions, per llur bella gesta. Apa- celebrat ,r. l'Estat de Búffalo, el se- dtís gemwm» Qulntero,
Avui, dimarts, io ds juliol Nit, »
negalès
Eaiüing
SJü,
campió
senureix exemplar.
LA PRISA
un quart d'onze. Dos grandiosos
pesat ba venç j l per knock-out a MarF. LUURAT
Nit:
tits de pilota a cistella.
cel NUles. — Havas.

groüera mancada de sentiment ortisúc i per.-<>r. lura del cor i del seny
de l a joventut. Creieu que hi som
obQlgats com a catalans i com a cristtans. Com a tfrtalajw par amor a la
cançó nostra, d'incc-mparaMe bífllesa,
de forta valor artística, perquè és la
veu dels «ostres passats que ens parla dretamem a l'ànima i arbora el
nostra seny i el nostre esperit en
(TAtatriml ideal de ipétala. Perqnè
icMn c catalans, en català hem de
í antar: 4ue no ens cal res vingut de
fora posseint «1 tresor immens de la
ïiostra canconlsuca popular. També
us he dit que és Obra ds cristtaot
foragitar ei «conpitK. innoWe i atre\ it que aprenen els infants inconsciennuent peús nostres carrer» i
cEuen cantant les coses més grolle«Entre lea flgures dlbomes qu* ha res que els pares no eis peimetrien
creat Wagner — esrriu Huston S!e- dtr d4 parauU warr Cbaulbertain — cop npareix- suJustissim. Cai. sl. sllunyar, foragb
perior, u la de Jan Sacs, 1 fins pot*«T
cap I tguaia...» L'albservacio és tusta tar de nosaltres l'innoble «couplet».
Cai recordar, aànú; la notokèa. Ja vic- 1 per a allunyar-lo. <per a combi;re"l.
tòria interior d'aiqucdl home senzill què més oportú, quà més eficaç, en
perV admirable, i cal remembrar, oi efect*. qUa les nostre» cançons'
J la conferència de mossèn BaXdejaé». el que digué de. 1 an dels «M»:
tres •..Jan Sacs rep reben ta, en veritat, Jló acaba amb breus 1 sentits coroen»
iarts,a propòsit d'elgmeg de les nosei Seny fet horoe... 1 fet artistaI
tres més boniques cançons: «3ania
nova traducrió d'En Joaquim A^nte',
«La ploma de perdiu.. -La
Pena. és, j a ^il caJ dlr-t». «jctr^ma- vetlla dels
«El pardal»,
tUmeiu rurosa. Amb quin goig l'ha- •PraacMs ds pastors».
boda*, «La cançó de
vem llegida]
Sant Ramon.. «Ei bon caçador», etc.
Com en les anteriors tnduechms ó*
es cAras UrApies de Ricard Wagner,
pubMcarte» per l'Associació Wagneria- Fernando Ardétol. Tècnica Musical.
Primer volvmen. Gramàtica elemenna, ciou íaïttatraduockJ que acabem
taL Publícactones del InstUuto Mude comentar, un Quadr» sU&ptl^ dels
sical: Acadèmia Ardévol. VMón MuT m w i flgores musicals d'«El» Mev
sical F.spafiola. Flial dï BarceUma.
i res' Cantaires».
una
l o produccions certaiapot roés
riques, més «ynHoec· i. d'aha banda, més plenes de sentit, de Rican·
.Wagtier.
•El <>o>l»€iHi»io — taivfia dit l'autor de «Parélval» — no pot servir-se
smó d'assuraples 0 temes d'un ordre
purannenl liuniik, adUborats de tota
couvenció». I <iuè més bumà, en efecte, maigrot ahir «jartencla purament
awcddtfca, que els elements cèmk-s,
irònics, umorosos, populars, dramàt l s . que donen vida a la MDa i j a
gaires popular comíata? Què m a
humà que ets amons de Walter 1 Eva.
què míe humà que el «caient espírit usi*. Oe Beciíniesser, i què taH hnmt,
.-obreto». que el drama interior, punyent, <lel ^abster Jan Sacs?

L·A

altres coses, la important revista parisenca «I* Courrier Musloal»:
.Perquè, d'altra pari. es permet deíonnacloas InadmlaaiMes en tractares d'un tal'artléta, can\iant els moviments, repartint els matisos sense
tenir en compte la necessitat d'e l'ex;
pressió, tan aviat situant al primer
terme figuracions secundàries, com
atenuant la valor del cant ds M M
excessiva (en la primera part. P8'
exemple, del Preludi, oh oral 1 fuga,
on 1 harmonia «brEsée» té un» una
importància melòdica que no H gen»
menyspreable? Les obres així maltractadf? deixen evaporar tot rencís
llur. tota llur eftodó; certes pàgines
del gran «Carnaral», de Schumann,
esdevenen desconegudes...

ALOALA OE LOS CAHOULES

AVIACIÓ

N o t i c i a r i

EL NOU AERÒDROM
DEL LLOBREGAT

Es despatxa a Comptaduria.

OEL PRAT

Ahir es donaran per terminals els
treballs de desmuntatge 1 niveuacló
que, per a l'establiment de 1°aeròdrom de l'Aero Club ae Catalunya,
s oíectuaven al Prat del Llobregat.
E l cap d? l'aeròdrom, el pllot-aviador don Josep Canuda», sota la direcció exclusiva del qual s'efectuaren els
treballs, ha comunicat % la Comissió
d'Aeronàutica
la terminació d'aquests, i que el camp es troba en perfectes condicions per a 1 «tiratge i
El oonegut compositor Ra.jul La- elevació d'avions de tota mena.
parra ha termtnat una llegenda líriSón Ja, tres els aeròdroms estaca en quatre actes: • Le joueur d'e no- blerts a Barcelona: el de l'Aeronàutiia». E l propi Laparra ha escrit «1 lli- ca Naval, el de les Línies Aèries La>
bret de Ja seva nova prçducció.
tscoaxe 1 el de l'Aero Club.

CsM» Units. — £1 compositor americà. Caiman, autor de •Shamewü,
opera que e« representà amb èxit al
Teatre Metropolità de Nova Yorl;. ba
escrit una nova producció en dos actes: «La bruixa de Salem».
França. — Ha estat coüocat al conservatori de Parts, un baix relleu dedicat a perpeluar el record del pianista Raoul Pugno.

De desitjar és que l'activitat regParlant dels concerts que Artur Ru- nant en els primers es propagui ràblnstein ha donat darrerament a Pa» pidament a l'úittm que, per la serà
rfc, beo-e equí ei qu*«sü ü u , entra coodlcW d'aeròdrom "frll està cridat

T E A T R E

ÒOYA

Companyia DÍAZ-ARTIGAS
ALTA COMÈDIA
Avui. dimarts: NELLY. i debut de
5 a TROUPE PORTUGALIA. - Domà,
(i. mec res estrena de R L T H L A ISRAELITA, per Pilar Mlllan Astray,
1 fi de festa per la TROUPE PORTUGALIA.

T e a t r e

B a r c e l o n a

TelSton 51» A.
COLISEU DE VARIETAT?
El quadro més bo d'atraccions. Avui,
nit. a les deu. Projecció de noíaibies
peUicules. Succés de fla formosa
dansarlna MAplfe DERVA. Grandiós

èxit dels cèlebre» comediants excèa-'

tries FRANCH PICHEL à SCALES!
Els aplaudits artistes musicals CAR E L U AND FATLMAS. Eütàs dels
IflusUstísJss THE, OLIWAY'S. Ozan-,
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PISTA DE GEl
T R E S SESSIONS
DE PATINATGE CADA DW

Esports 1 etmecions

TURÓ
PARK
Parc de moda
Immensos

Jardins

M a g n i f i q u i
a t r a c c i o n s

•-ert

U n i ó
Plaça

d ' E m p r e s a r i s
de
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d e

24,

•Pïg. 15.
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Districte
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Balboa, lletra F , Barcelt.'-Tel. A. 1895.
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras, 236. —
Tel. 238 S.
Poble Sec, Campo Sagrado, núm. 24,
Tel. 3400 A.
Sans, Canonge Pibemat. 10-Tel. 104H
Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez Pelayo, núm. 133. — Tel. 757 Q.
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Districte IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu, número 201.—Tel. 264 S. M.
»
IX Horta, Major, 27. — Tel. 99 S . M.
»
X Sant Marti, Montanya, 37. — Telèfon 234 S . M.
Hospital Clinic. — Tel. 332 G .
Sarrià, Reina Elisenda, 8. — Telèfon 107 H .

l a Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Berceiona. S . A., Interessa del públic que se rtrvoixl exigir el carnet d'identitat arnb lo seva corresponent fotografia, als representants i dependents de la mateixa que es presentin per a concertar
els preus d'enterraments, « ïi d'evitar la intervenció de persones estranyes a l'empresa, que dificulten i encareixen el servei,
E l públic pot utilitzar també els telèfons de les Tenències d'Alcaldia i quaríerets de la Guàrdia
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L

A P U D A

D E

Bocois 1 liomlia vi
per rutlrar-se. Alton», &7.

M O N T S E R R A T "

Una hora dc Barcelona

15 Juny - 1 5

Municipal.

B s

octubre

v e n e n

'One contenia ta pondre Pidl
lenio vca iniieBaloí j Y como ma
IAJ!
va a 'iuarar
J O V E N T U T P E R P B T Ü A
B·M·i'W·—Crema, í'"o.—Pol voi,iM.—Vi«a« oat*aia.V»a.
àiaa» SeaoióniB, :I·80,II,IOI Mules, m o n » ifate^UialuiM
pera! caben, t'su.S'Bomú plat. segona frato.
D a r r e r a a oreaoioaa
Prodaotea «èrle « I D E A L »
AOAOIA .HlmoBa,OníElTA. «oem de Jorloò, ADHZBA
BLE.Matlnal.CHIPBE, noelorior, B O B A V i r t l g e , O I ^
V E L L , Muguet, TXOEETA, Jauma.
Sabó,lí.-Polvcie,4.—LocW. 4·50, l ï o , i « ptee., segon? fratoEssència per al mocador. 18 pessetes frase hmt, estoig.
COMTÉS G E R M A N S - BAaOSL·ONA

on qnantUnt parUdos ilodiíirl»
vells do total ineue* I urondon.
Dlrlel·i-vos per eeerlt al •úm«·
ruSToi/Sde -Í-A VÉU».

T e r m e s s u l f u r a d o - s ò d i c o - a z o a d e s radio-actives

Tractament hidro-mineral de l'Artritisme, Reuma, Herpes, Avariosis i malalties de la pell.
Vaporaris naturals, de fama mundial contra la predisposició als catarros (nasal, laringi, D i s p e s e s
jronco-puknonars), bronquitis, ofec i afeccions post-grip.
Boniques habitacions

per a llogar • tot oatar o *oU a
Viatge. Línia Barcelona-Martorell-.Manresa (Estació Magòria). Tots els trens. Billiets Baixador XJL P Ü D A . menjar. C. Ample, 91, S.nn, I . '
Informes. Diagonal, 460, i Balneari (Telèfon 507 Martorelrl.

Luxosa habitació

n tut c-tar per n niHirimoni o
senyoreta. Rambla Santa MOak-n.tf, lUtim pis, l .

i Vendes
ELEOTROMOTOSS
* DIUTAMOS

O
L ' E D U C A C I O

Habitació

és una gran conquesta moderna, però...
e •; ec in 11(ni en Iea ds
EI.ECTSOQOÍXIOA
Bobinat' - IiuiMl'iacloos
Reparaoloiu
Uaqnlnària Blèetrloa, fl. A
(Autlcx talluri UaleslliO _
torts CataUne*, 4ia T. 5W H.

CAIGUDES,

CONTUSIONS,

FERIDES...

Aigoa Oxigenada VOLCÀN
NO

ESPEREU

l

i

Gran LIQUIDACIÓ
on ol

A Q U E S'INFECTIN

Taller
Demanen-U en l a prindpal» ttrmtcin

J. U R I A C H

l C* * a r a o b , 4 9

Calçat

Marca VILARET
L a

Diposita riu

de

V e r d a d

MAÏEBULS, FABRICACIÓ
i PRECS XOCS

Grans gangues per a
S 6 Df 0 T

E s

l a R e i n a

d e l e s i & i g ü e s d e

T a u l a

Senyora

^ V a r e l f
ptes,

CATARROS
•otlgno· y r·ol·nt··

TOSES,
CÜRADOS

BRONQUITIS

HAX)ZCAi.AiM;wra; por la

Soinoión

P a u t a u b s r o e

nua procura F U U M O N B S R O B U S T O S y
0«wr««/sTUiERCüL0SIS ·K^ J

Contesa Sobraiiiel
1, pral.. !.* Unbltacld por a matrimoni o S amloa.

F Í S I C A

Tole» Ic» cosci, ptr boneí qne ilSüin, tenen el itu ptrè

cua

amb dret calna, moblada, Ui
dnros, a mntrimonl, «ol, ventilada, (.'initen;, i l , 2.on, 8.*

F à b r i c a de F l o r s ,

Corones i

Plantes

T o t a l qne'a a e c e a s l U per « f e r i e s
A n t i g a C a a a T . C O B T A B . P a l l a , 18 i X6, p r a l .

E s lloguen

8 habilacloiui sali) 1 dormitori,
moblat, balcó carrer, amb dret
n culua. Uossel!6 íOC, quart, ï.*
D'U a 3.

R

H

0

D

I

N

E

Tuboa de So ,
Çompnmidos

Habitació esplèndida

1 re·ervada per a ^enyora.
nyorcia . inatrlmoDl. bon carrer i puv fteqüentat, balcd carrer. E»c.: «MS, Empre.·a Ideal
d'Infi'niinoK's Rambla Flors, lt<
(•anaels).
Bonica lialiítacló
balcú al earrei' SO'K A dormir
per a «enyorote. Escriure «678.
impresa Ideal d'Informació.
Rambla de les Flors, li tanuncü).

Aribau, i 3

primer, scirona. Bontca habitació balcó al carrer dret acuiua

Habitació

parell. solsadomilr. Aribau. IK. l.r-1.'

la de la V A L L
D E S A N T
D A N I E L
G i r o n a Seoa o M
itJ
Compres
hCRA I.E3 AFECCIONSS,
3UAXANTIAL MIIULLES
Esf.ninsima i carbenica com Garantit a mlüa o d'encàrrec
DF.L F E T G S . BONYOS
Blcarhonatada. chlcicos-so)8 do Apollinari*. Durant l'aaEapcel·lltae per a petu deLlibres
|t.tbTOMAC. INTESIIJIS,
dlco-maiigrtnofa, varietat Ulin reanlta deliciosa lebantlicat- i vU·»:« de luxe
etc. etr.
tiaics-aneoicai.
la froaca.
/
P K E C 5 EOOHOMXOB
de totea classes compro. LlibreE I s e a d i p o s i t a r i : J O S E P P A G A H 8 , c a r r e r P o a e n t , b à t n . 28
ria Universal. Rambla Santa
Corteg«p*ri»tt
Mònica, 14.
Vendea al major i detall
COMPOSTCRES DE TOTES
Bimioteca Espasa
CLASSES
Compto pagant bon pren. LliS e r v e i s de l a C o m p a n y i a
T r a s a t l a n l i c a
Unlverial. Rambla SanTapinerla,
2 9 breria
ta Mònica, 14.
U l O E S A ANTILLES, i l E X I C I NOVA ÏORK
Hispània
El Tapor
ANTCMIO LÓPEZ
amb força, equip complet amb
I scrtirà el dlaíü de Juliol do Barcelona, ai a> de València, el 28 de Milae» l el » ^ Càdta cap dos Jochs velw úlilras models.
Prou l.flCO ptns. Escriure 4W8.
|» ^OTa York, Harana, I Veracruz
Empresa Ideal d' Informació.
El vapor
ALFONSO XIII
i.Hmblade les Flors, 16 íanuníll,lr* e.1..<ll· J' ó» )n»ol «e Bllhao. el 19 de Santander, el !0 de Gijón 1 el a de Corufta, capa clij.
n«T»iia 1 Vetacrua. Admet chrrpir» I |.»»taiee cap a CostHfiruie I Pacllic amb trasbord a Uaraaa.
L I M A D E VENEZüELA, COLOMUU 1 PACIFIC
Balandre
El vapor
MANUEL CALVO
per a ostiaejaiits. dot jocs
JWIrli el dia JO de juliol do Barcelona, el dia II de Valéncln, elis de Màlaga lellS de Càdl» propi
veles. Preu I JOU peMetas. Kaó:
f;í.p.»I*»I'«'nie..
me». Santa CIXJ: de l'i-rerife, ^anta fruxde la Pr.Ima. Puer.oRico, Havana,!^ Via Lajetana, 81, pral., A
CaUao,
ida mos
Barcelona.
Venc
LISIA DE BLEXOS AIBKS
Knclclop-.xlln Espa.<a en molt
El rapor
REINA VICTORIA EUGÈNIA
boues coudiciens. Itaó: Llibreel dia 4 de In lloí de Barcelona, el & de Milà gra 1 el 7 de Cidic cap a Santa Crox de Tace-ria Universal. Rambla de Sant*
Mònica, 14.
"íe, Monterldao | Bueno. Alrw.
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA I JAPÓ
Magnifica gramola
ElTapor
ISLA DE PANAY
•c·ttirà de Corunya el dia l de Juliol, capa Vlet). Lisboa I Càdltd'on sortir» el 13 capa Cartape- de marca. a.nb preciós moble,
u "u al'í,'cl» 1 Barcelona i d aqnwt port el 1» cap a Hort-Sald. Sueic Colombo, Slocapore. Mani- i dialragm»* 1 144 discos (WÍ
nooe-KoDH, Xana-Hal. Naeaaaki. Kobé 1 Yokoama, admetent paftaige i cÀrre^a per a.» dics
venc per 110 ds. Costi
. k . r i.t*.T «Itrea punu per als quals hi haei establert* servui» regulars des dels porta a e · · · l · peces),
prop i.üOU ptes. Valladolid, X,
wans indicats.
oalxos.
* » * • dels Indicat» serveis, la Companyia TrasatléoHca té establerts els wpeclaladel·
en
à
llnHo··wnnil
«1 SïdlteTtaal
OU m a q . UnOB. WOOD
>wts d«i
Medlteirtiii aKoraTprk
a KoraTork I pons del CamiLric « ^0va ï o t k I la LinU de Barcelona
•'iiipine», les sortides dels quals BO són Ixes I a'axnnclaran oportunanieiit a cada viatge. , noves nit. m. Íri5 ptes-, liquida' cló forçosa. Alfons, 57.
im f
Aenestg vapors admeten cirrega en let condicions m<« favorable*, Ipassaigers aUqntí*
'«t ompanyia dóna aUotjament i tracte emnerat, com La acreditat en ton dilatat servei. Totael* i Bofet 35,1 Herera 20 í s .
'«por» K
. L·KU Xoleitiallaaünso tii».
'
urgeix. Alfons, 97.

Compro discos

de eramofou per tot el seu valor l pasto a üomlolll, Sr. Varras, Pelayo, 62, pral.

A n t i g a casa
Italo-Germànica
constructora de cables metillct
desitja trobar rt.-presentant a
Espanya. S'esif eix que tingui
exteiutes relacions amb cllemela do mines, marina, oscensurs.
transporti aerli i referències
bancàries satlttactórlos. Escriure a «LA VKU» mim. 184.

Demandes
Seiiyora o senyoreta
precisa que estigui molt ben
relacionada amb sanyoree o senyoretes, o artiste* per assumpte molt Interessant. Escriure
4572. Empresa ideal d'Informació. Rambla da lat Flora, 1C
(anuncia).

Senyora

ben relacionada per a «ènero
molt lleuger, bons benefleisen
p(K|noa hores. Escriure 4570.
Raiublo Flors 1G i.auuncis).

J A Q U E C A S
N E U R A L C I A S
R E U M A T I S M O S
I N F L U E N Z A &

Adoptada p o r e i c t w p o
TTiAdica? d * F R A M C I A

E s necessiten

bones oficiales confecció anlcles de poll. Absoluta reserva.
Escriure detalladament: 4591,
Empresa Ideal d Informació,
Rambla Flors. 16 'anuncit).
LL.—., i.
~^~t**ma^^mm

Lloguers

P ïl aa inl Un bc

de lloguer dadifereutspreus.Bruca
D." 78. entressuL C. BIEUER.

V I L A D R A U

I

Es lloga casa amb baixos
i do* pisos; ben dtuada,
tenint aigua. Ham l safrelp. Escriurà a Franclaco Pujol, Vilanran.

8
I
I
I

G O P I E S S
C i r c u l a r s
reproduïdes en l'aparell
MULTIGBAPH
LES MES PERFECTES
Oaaa G a r c i a B o a r o s
38, Ramnla Catalunya
Telèfon 4386 A,

Impressors, editors

MAquiuea de compoudre, do
gran rendiment, tiodem vendre
u empresa editorial que vuigDl
ninltipllcar la neva produccióa
prons baratloaims. N'hiliÀtriw
Traspassos
eu bastant bou estat que cediríem a prmis baratísslins ndquli·lni-lea totes. EacriurettLA
Braus Majatzoins a l iletall VEU. núm. S8B7.
ae traspassa amb eatanteries I
aparadors amb existències o
sense, punt més cóntrlc do Rarcel ua. Rambla de Catalunya
Vilanova i Geltrú
tocant Placa Catalunya, tsoriure «LA VEÜ>, oflm. 3911.
Al passeig de Ribes Roges,
tocant al mar. es cuustrnelxen xalet» per a la venda.
Informaran: O. Vlvanco,",
Avisos
carrer del Teatre, núm. l&.

Traspassos
Per a

anunciar

als periòdics servint-se
de la
EMPRESA I D E A L
D INFORMACIÓ
estalviareu temps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors, 16, baixos.
Telèfon 4863 A

Pis prop Rambles

per haver de morxar urgent, el
cedeixo periWO ptes. moblat, 5
habitacions, nieniador, aigua,
gas, electricitat, lloguer 5o peasetci. Esc. I?*-"-', r mfresa l·loBl
dTnfonnadó, Rambla Flors, tf.
laiiniicis).

Pèrdues
Gos Terranova

blanc, amb plaques negres, stiA
Uobat. lt.: Urgell,
l».er, i.»
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DARRERES

LA

VEU DE CATALUNYA

INFORMACIONS

A les d u e s i a les d u e s q u à r a n t a d e l a t a r d a no h e m p o g u t c e l e b r a r l e s a c o s t u m a d e s c o n f e r è n c i e s t e l e f ò n i q u e s
a m b els n o s t r e s c o r r e s p o n s a l s de M a d r i d p e r q u è , s e g o n s e n s d i u e n de T e l è f o n s , h i h a a v a r i a a l a l í n i a . H e m
i n t e n t a t de s e g u i d a telefonar a V a l è n c i a , S a r a g o s s a , P a m p l o n a i B i l b a o . A m b a q u e s t e s t r e s d a r r e r e s p o b l a c i o n s
t a m b é e s t e m i n c o m u n i c a t s . S e m b l a q u e l ' a v a r i a é s c o n s e q ü è n c i a d ' u n a forta t e m p e s t a t q u e h a d e s c a r r e g a t a l s v o l t a n t s de S a r a g o s s a . A m b V a l è n c i a h e m p o g u t p a r l a r a l e s s i s de l a t a r d a i e n s h a n f a c i l i t a t l a i n f o r m a c i ó s e g ü e n t :
«La -Traza* deja cólo al poder cen- sos. AUudl l'obra de pau I «qult«
VACA AL BANC ESPANYOL
AArme l'orador que França no com- Y no se repetlrt el caso.
pleix amb les clàusules que signà.
Nuestro agradeettmemo rebasa los tri la dirección poUttoa. PtíWca en regnant sempre a Torrelles, IprevtDf)
OE CRÈDIT
veïnat contra els elements pertot-[
Enumera eis perjudicis que aques- limites de lo ordinario por d hechu el boen saitMo, y con hombrea no ei
Madrid. 10—A to onze del axexi
badors que miren amb mals ulla 141
contamSoados
de
que
LA
VEU
nos
da
a
conocer
sm
ta
actitud
de
Ftaança
ocasiona
a
l'at>'tiaii decflarat en vaga eis empteaià
La Admlnistzactóa es pròpia de vida patriarcal d aquell poble.
conocemos.
cultura del pals
del Baoc Especyol de Crèdit, per no
La conducta d'En Marian Vallés 4
las
raciones respecto dt lo? znumeijGracias,
gracias,
gracias!
Per altra banda, diu que els intehaver la direcció acceptat les demanlAhl SI nos conociara. nos daria la pios que las integren, y de estos res- la mateixa d'En Bordas, de Cadis presenlade pel Slndaoax d'em- ressos industrials també han estat
pecto de las tamítlas que los cons- d'Empúries, i En Maacort, de Toi.
mano como a amigos
pieats de Banca i Borsa de Barcelona. sacrificats
ruella de Montgrí: és el gest de J
muyen
Excita
el
Govern
i
especialment
el
,.No
abontín*
del
poder
central?
La vaga, per ara, és pacifica.
Catalunya democràtica en front d*
senyor AM» perquè no oeguelxin des- Taanbién nosoux»
Cada
regiOo
ttene
especial
matlz,
lyjpresstó. (Llargs aplaudiments ,
EL TRIBUNAL SUPREM DE GUERRA entenent-se de la qüestió
espocíales
oputudes,
partícularisdinas
,.No ai>atesnauza a los prolasionales
I MARINA—EL RECURS DEL GENEBl ministre d "ESTAT 11 conteu
viitudes.
La
argolla
de
la
adaninlsde la polltioaT Tamblèn «La Traza*.
N'Enric RàflM
RAL OAVALCANTI
Afirma que el Govern està molt preo- iNo labora por el advemmíeinto del tración central aboga esas cualidacupat
amb
l'afer
del
tractat
i
que
En
iniciar
el seu parlament, és n. |
Madrid, 10.-A les .onze s*a reunit
regionalismof IguaJKnente <La Traza. des en perjulolo de la regtón y de
but amb grans picaments de mans
dl Tribunal Suprem de Guerra i Ma- aviat es veurà que ée veritat ço que
Nacionalistas, no;regionalisias,sL Espafia entera.
rina per a estuctor el recurs presen- diu
He de complir — afirma — usi
ijJBastaràn estes lineas pa^a que
Somos espaOoltttas
todo y
tat pel general O&va&antt demanant
(Segueix la sessió.)
fenderemos el rogionalismo con ia LA VEL nos oonoBca un poquilínt deure d'agraïment pel vostre estorç
larefoimade l'au te de processament
en les eleccions de diputats a Corti,
Creemos que sL
sangre dC nuestras ven as.
més motiu per les circums&1.
Ha passat el recuiB a inlorme del
No conlundtmos a Madrid con los
El màsterio en que ha tdo, y aún amb
greus en jes quals es desenrotlli |
Hscfí
«
funestos gobioraos que en esa capital va envnalta noestra organización es eles
A les U'30 es reuní ia Seda «te Jus- B A R C E L O N A
tienon su sede. En Madrid se habia explicable. No se ocaUarAn las raxo- la lluita en aquest poble.
Els amics i companys dei dlslr.o |
tlela, de la qual Xonnen part els ged«l gobiamo y de los politioos peor nes da esta manera de obrar a los
Mexals VtttaOba « /VUlanuevat a 0
que en Catalufia (LAS cosas que allí oonspícuos redactores de LA VEL' te m'han honorat amb la comandu
fer remesa d'aquesta vara que, si «|
d'examinar «a procés instruït al ce- L a festa de S a n t C r i t ò f o l dicen de .Mbal
QATALfNYA. — La Directiva..
símboi d'autoritat, ho és, a l'ensenipKà Daran 1, qui, durant iea jornades
Davant
les
anormals
círcumsde pau i de veritable esperit den*
d'Anuiial, va abandonar la posició '.ancies actuals, i tenint en compte miiiiiiiiiimmiíiiiiiiiiiMMiíiMiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiim
eròtic.
que tenia missió de defensar, i va taidbé ia suspensió de la festa de
roUmr-ge a MeUlla.
Féu historia de les lluites del Pc.|
Sant Cristòfol,
celebra oficialE
l
n
a
c
i
o
n
a
l
i
s
m
e
a
l
P
e
n
e
d
è
s
nedés, remarcant, especialment, ds
Va conséll de Guerra celebrat e ment
Monteplo d« xofers, els ordarrers anys del regnat caciquis i .
Moitlla « condemnar-lo a set anys ganitóaüors de l'Aplec Autamctollisia
oligàrquic fins a cuïninar en les elçc.
dò presidi i pòrdue d'empleu.
de Montalegre han acordat ajOrnarcions darreres, omplint la tena lliuAra, el ftscail del Suprem demana lo per al diumenge següent dea dia
re del Penedès de delegats govenu
18 Boya da presidi per abandó de po- qu« tingui lloc a Barcelona la tradltiuS i inspectors d'Ajuntamenii,
sició 1 nn ony per usunpació d'atri- alonal benedicció d'auiomóblls.
guiats per una gent qued emanava els I
fcuclòqe.
d'esperar que aquest ajornament
vots. del poble, en nom de la Utberuii |
Ei defensor, comandant MatUla, <te- noEsminvarà
l'èxit de la tamn^ testa,
i de la democràcia.
maam l'eüiecSucSú o ibé Bis mtesos ana bé senrirt
(Pontons,
Sant
Marti
l
Pachs.
comenAntecedents
per complètar^nc «is
d'arrest
çant
l'acte
Amb eloqüents paraules, resumi els
La preparació de les eleccions get detalls Sabem que hi peutfrà part ia
diferents motius de Vhomenaige, símEn S. Montaner Esteve
APAT AL COMANDANT MONTERO rénomenada banda de l'Asil Kaval nerals per part de l'encasellat ofibol de fermesa catalanesca i guintje j
cial, aguditza freturosament ia lluità
(Parla en nom dels companys na- per a tots els pobles de la nun
Madrid 10 —Hs caips 1 oficlails de la 1 de Barcelona.
al
Penedès
Hom
iscorda
la
lluita
de Vilafranca, reordaut terra.
gnandcló ban obsequiat amb un bangeétes d'En Raventós a la sova co- rlonallstes
els atropells de què fou víctima ia
quet el comandant Montero, que és
M é s de l a s i t u a c i ó de
De seguida féu remesa de la nií
marca
nadiua,
suspenent
alcaldes
1
del Ten; 1 bo estat ascendit.
regidors, fent visites d'inapeoció a co- comarca en les passades eleccions, i nlftca vara i en mig d'una gran
Barcelona
operatlvés dssafectes al zuluetisme. l la conducta serena i dlghificadora ció la rebé En Marian Vallès, a .r
DESPATX AMB EL BE1
L'atenció estava eapecialment con- del Sr. Vallès menyspreant els afa- sems que s'unien ambdós amb als
Madrid. 10—Han "ieapalxal amb el
centrada a Torrelles, poble on sojor- I lacs i les amenaces dels enemics de tuosa abraçada.
COACCIONS I AMENACES
Rel ed president del Consell i ets
na a l'esiiu i'ex governador civil; res la Pàtria, essent 1 admiració de tol
minlsfres de Governació i de Finan- I Per coaccions i amenaces als fle- no
valgué per a fer declinar la fer- Catalunya (Aplaudiments.)
IMnal
1 quers. han estat detinguts Sebastià
ces
mesa de les conviccions del dingne
!
.Mendieta,
de
22
anys,
el
seu
germà
En
Lluís
Valeri
El President tia dit que no havia
Lthomenaíjat
endreçà paraules ii\
I Joaquim, de 18; (Ramon Eixalà Na- alcalde En Marian Vallès; res no poposat a la signatura cap decret.
Comença llegint uns verso» Impro- gratitud a tols els presents, diem que
j dat, de 22; Josep Casas Vila, de 19. '. gué arrabassar la voluntat lliure i visats,
allusius als pobles de Pon- que l'acte no es dirigia a ell, sinó -1
catalanosca d'aquell poble: el resulEi. COMITÈ COTONER OE BARCE- I Salvador Montserrat Roses, 'de 20.
tat de letecoió fou la més bella fer- , tons, Torrelles i Sant Marti, 1 Unt poble que representava.
LONA
Els expedicionari» prengueren ccmança de les seves tradicions. Les xi- ' esment d'esdeveniments històrics en
VAOA ALS ESCORXADORS
Madrid, 10. — Han complimentat el
tals
pobles,
recull
la
significació
de
miat
amb visques a Torrelles, a O
fres
foren
prou
eloqüents:
Enric
RàAvui, als Escorxadors, no s'ha fet
Rel. entre altres, la comissió del Ou• l'acte. Explica la situació de Cataia- talunya 1 als diputats dei Pened*
ml té Cotoner de Barcelona una co- matança, ni tan sols pfr ais Hospi- fols, 232 vo;s; Josep Zulueta, 15.
I nya i "J'Í deures dels patriotes, apromissió de forces vives de Granada 1 (aQs, per haver-ho prohibit el Comitè
Un cop proclamat diputal, a Corts ' fitant totes les avinent*Sts per a trede vaga.
l'ambaixador df«9a Estats UoidB.
pel Ponetlès N'Enric Ràtfols, aplegats
per l'engrandiment de la PàBis operaris dels (Escorxadors es re- tots els nacionaitstes de la co- ballari assolir
les seves reivindica- U n f o l l e t è d l v o n l'Escop
LA COMISSIÓ
uniran demA, a les vuit del mati. al marca, s'acordà oferir, per subscrip- tria
Canta un himne al Penedès i
DE RESPONSABILITATS qual afecte han demanat autoritza- ció popular, una vara de comandí cions.
amb paràgrafs brillants demana esAbans de començar la sessió del ció a-Mricalde. qui l'ha concedit.
ment per a testimoniar al senyor Va- merça'' constantment l'activitat per a QUATRE REGLES PER A PARLAR BE |
Congrés es feien molls comentaris
llès l'admiració 1 homenatge per la
DETENCHJ O'UN ANARQUISTA
Es ben coneguda fta tasca ben";
1 lluitar contra l'enemic comú. (Grans
sobre la oonslMDeió de la Comissió
seva conducta
mèrits que realitza Ivori FEscop. >:
j aplaudiments.)
Al
passatge^ie
Sant
Benet,
ia
policia
de Besponsabilitale. Es celebraren
El proppassat diumenge tingué lloc
gran propagandista del bon paria-',
diverses reunions i conferències entre ha detingut a Josep Grau Casas, de l'acte
de la reme>a de la mangala
En Francesc Madrid
com ho són també per a les per>> |
30 anys, anarquista, el qual està re- que constüoeix
diputats
una veritable obra
Pa retret dol caciquisme imperant nes de bon gust els seus llibres. ^
per la direcció general d'Or- d'art, deguda al Joier
En Melqulattea Aiverez cridà els clamat
En Ramon Su- all Penedès, vestit amb mantell de quals tenen ordinàriament ún iW;
públic, des de l'any 1919, per terepresentants da les minories per a dre
El puny. d'or cisdllat amb pe- niberiat democràcia 1 República, tot preferent en totes les bibliotequei *
nu·io a sòn tom reclamat la justí- nyer.
veure si es podien anar resolent les cia
dreria, porta esmalts amb els escuts pidolant alcaldes de R O i inspec- lectes.
dete Estats L'nids. per uns atemp- de
diflcultaíà.
CataJunya 1 Torrelles de Foix, aixi cions contra eis ajuntaments. La terra Ara Ivon acaba d'editar un íatats comesos en aquell pals.
com també la Inscripció, que diu: lliure no ha volgut reststir aquest es- que
Els sociaUstes segueixen neganvse
és altament interessant i 4^
TBrobé
està
reclamat
per
un
dels
<.Els pobles dei Penedès a l'exemplar j tat de coses, i personificant l'obra no sols
a formar part de la Comissió. Posen
pot servir per a guardar-»
Batlle de Torrelles de Foix, En Ma- I alliberadora amb N'Enric Ràfols, l e- en
com a condició que el Govern jutjats de València
els prestatges dels llibres, sinó qw
es comprometi a tenir obertes les El Grau es feia, a vdtes, passar per rian Vallès i Badia.»
legi diputat contra totes les coaccions és estampat a base de pn^aganJi
Corts Ans que la Comissió emeti grec 1 usava el nom d'Arnald Sopnei totes jes males arts dels cacics. Cal Tots els amants de la nostra IM'
lario.
dictamen.
Cap a Torrelles
ara treballar tothom per a començar gua. tots els bons patriotes, tots *i
Se
Ji
ocupà
una
pistola
automàtica
la nova època de vida i amb tota que saoteu una forta esgarriíança e11
Així ho ha manifestat al senyor carregada i alguns documents d'inteA
Vilafranca,
s'organitzà
a
mitja
el primer acte extern ha esMolquidcs AtVSJee «d senyor Besterro. rès.
el renec I la paraula grolie
tarda una caravana d automòbils que equitat,
honorar al digna batlle que sin- escoltar
Com que el govern no accepta la
ra que tot sovint ens avergon)-?^'11
conduïren als invitats a la bella con- tat
ATRACAMENT
tetitzà
la
voluntat
del
districte
i
de
condició esmentada, .per ara no hi ba
per carrer 1 places, haurien de contrada, després de passar per Pachs i
acord
Un minyó de 17 anys. Màrius Ba- Sant Mani Sarroca- En te els expedi- Catalunya en els moments greus I de tribuir a escampar aquesta edídO »
veritable
prova.
(Grans
aplaudiEls republicans caoalans si que ac- node. estucador. ha denunciat que, cionaris veièrem, entre altres: el diles .Quatre regles per a parlar oi-cepten el fonmr part de te Comis- passant pel carrer de Fontova, l'ha- putat a Corts N'Enric Ràfols, ei di- ments.)
que acaben de veure in llum Plií>'''^[
sió navenl designat els senyors Do- vien assaltat dos individus que li putat de la Mancomunitat En Josep
Aquest fascide d'ivon lEscop P»|
mingo. Companys 1 Tejero penquò hi havien pres 33 pessetes.
En Josep Mari
Marí, els senyors Batlle, Carbó, Vifer un bé extraordinari, com l'han '
dal, Montserrat, Montaner, HIOl i alEl primer acte públic—diu—al qual els seus djscursos 1 tels «"f illf
UN FERIT
Bl senyor Ailvarez ha cridat per
tres, de Vilafranca; Valen, Madrid 1 assisteixo després de les eleccions úl- bres d els seus articles, car l^rZ
conferència els representants deJç
Planàs,
de
Barcelona;
Vallès
i
Na||Ki,
En l'incident tramviari de la Unia
Umes, portant-me a la Diputació en escriure 1 en parlar, té els
conservadors.
Pla del Penedès; Giró, de Puig- i a la Mancomunitat, ès un acte de dels grans propagandistes, i sap ^
l d Horta que don«m compte en un al- del
dalba;
Mitjans
i
Bes,
'de
La
Granada,
veritable Justícia, honorant l'exempla- bar com aquells a l'ànima del v0™*
: tre lloc, ha resultat ferit un obrer i altres distingits companya.
ELS TEMPORALS
ritat de qui a l'boia ds perill es Aquestes quatre regles per a
iDes de les duej de la tarda, està taamviari, el qual tema un tret el
es Oegeixen amb veritable oei^
En arribar a TorreUes foren rebuts mostrà com un veritable patriota; bé
ürterrompuila la comunicació teW- pit no greu.
aquella lluita mdica amb prou clare- tança 4 el ? arguments td^lie
pér
tot
el
poble,
al
davant
del
qual
fònica amb Madrid.
U n a c a r t a de « L a T r a z a » es trobava l'homenatjat En Marian dat la situació de fet del plat de la 1 les anècdotes que hi ba poden "
La interrupció és deguda a avaria
nostra terra Si aleshores triomfà el fluir de debò a ffer canviar el
Aquesta tarda hem rebut la carta Valïés; els Unants d'alcaW'e, En Do- Penedès
en les linies. entre Saragossa i Ma- següent
meroès a l'obra de persis- a aquells que no el tenen galt"6 D
mènec
Alemany
i
N'Antoni
Russall;
que
inserim
sense
cap
codrid, a causa dels forts temporals mentari I en el mateix idioma en regidors, senyors Ferrer. Mateu, Ber- tència (tels nostres homes, també guaEls que vulguin conüabuir a au*
regnants.
tran, Civil, Galimany i Rafecas; el nyarem els catalans la nostra causa, ta tasca de propaganda, podeij 'e'
què ve escrita:
CONGRES
•Sr. Director de LA VEU DE CATA- secretari. En Llui-- Morgadee; l'em- i quan xopa la terra de l'obra pacient amb molt poques pessetes. El »*'
pleat municipal. En Dídac Foreada 1 1 catalanitzador, assolirem'totsbeu es ven a preu de cost, a la
LUNYA:
A quarts de quatre comença la sesRespetable sefior nuestro: «La Tra altres distingides persones
I aplegats «l nostre ideull, amb una Ca- ta. Petritxol, 8. i a Foment * rl5
tat Catalana. Duran i Bas. ^ ^ i ^
sió d*1 Congrés.
za> agradece vlvamente al diario LA
| te&unya rica 1 poderosa.
Hi Ira molta desanimacló.
VEU OE CATALUNYA ta inserción del
• Glossà ai significat de la vara que cèntims exemplar, t a 13 P65*^
(Presideix E n Altóquiades Alvarez manifiesto recientememe pubiicado y
Tot seguit, la comitiva ee dirigí l s'oSrenava, dient que. essent ella el el cent
El senyor ROMERO paria de la I le expresa sa sentimiento por no bo- cap a la Casa de la Vila, al balcó de fruit dei ptebiscií del Penedès, l'aL
qüestió dol tractat cameroial franca- j berlo recibido antes que los periódl- la qual «s situaren els oradors i re- I calde Vallès tindria el més democrài cos de Madrid. No «s culpa nuestra preseuiaaoQs dei* nrthta: Mfins /u. I uc aiut ner a guiatge dels seus pasespanyol.

Homenatge al Batlle de Torrelles

