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LA S I T U A C I Ó A B A R C E L O N A
MG, per valor de 15,000
senyors que prestaren llur auto- ciutat es deia que dos dels atracadorsSilveri Vaflls Comes, qui es farà càr- d'Argflelles,
ELS ATRACADORS DETINGUTS «Is
rec de totes les causes pendents. pessetes, íet esdevingut fa alguns
havien
estat
m
o
r
t
s
pel
Sometent
mòbil
perquè
els
guàrdies
d
e
segureAi oairer de Llansà, cap a mitja tat aconseguissin el tramvia en el D'això no n'hi havia conlirmacló. Es diu que per al bon curs de les dies.
I aú, íou atracat un colbrador de tram-qual
causes, serà nomenat un oficial criels atracadors, i l'etnJUTGE INSTRUCTOR
Uia
tres subjectes, els guals li pleat fugien
RECERQUES INÚTILS
minalista especial, que es suposa sed
e
tramvies
q
u
e
els
va
seguir
prengueren un «fllotge i una petita i ajudà a perseguir-los. mereixen es- Practicat un nou examen pels bus- rà l'oficial del jutjat del Nord don (Per a instruir la causa referent alí
quantitat.
successos esdevinguts al teatre Nou,
ment a part,
al lloc on hi ha el «Dédalo», re- •Pasqual Costa Beltràn,
L'atracat ho va denunciar a una IEI governador ha recompensat amb sos
de Manresa, el 12 del corrent, durant
cercant
un
sac
a
m
b
un
cadàver
q
u
e
paKÜa de seguretat, la qual, en re- relloiges de plata els guàndies •-ivids Ies deia si «ra el del desaparegut preREGISTRE
els qualsresultàferit un guàrdia cibent la denúncia, es va dirigir, en Buendia i Lafuente, els quals foren sident del Sindical Únic del ram de Dimecres s'eíectuà un registre al vil, ha estat nomenat el capità de
companyia del tramvSaire al carrer la captura dels atracadors del carrerconstrucció, Paull Pérez, no ha es- Centre Obrer üe Gràcia, situat al car- batalló de caçadors de muntanya, de
de les Corts 1 va observar que tresü'Aragó, cantonada a Vilaaomat, 1 tat trobat el tal sac.
rer de Santa Agueda, sense practi- Berga, don Jaume Farré Mateu,
iabjectes acabaven de pujar a un mh 123 pessetes oada un els guàr- El rumor va tenir origen en un car-se
cap detenció.
•ramvia que anava a tota marxa en a
UNA NOTA DEL SINDICAT LLIURE
Victorià Martínez i Primitiu Fa- anònim rebut per un obrer del moll,
| direcció a la Plaça de la üniversitiat. dies
drique, que feren la detenció del en eü qual se 11 deia que el Pérez Iia-EL BANC DE BISCAIA NO SECUN- iEI Sindicat Lliure de Banca i BorEl tramviaiVe va reconèixer tot se- carrer de Corts. Demés ha ordenat via estat assassinat i llançat el ca- DARÀ LA VAGA
sa ba facilitat les següents notes soguit els atracadors.
que es trametin 50 pessetes al trambre el conflicte dej. dia:
sota l'esmentat vapor.
A
la
porta
d
e
les
oficines
del
Banc
Passava en aquell moment un ou- viaire que iiavia estat víctima d'a- dàver
brer es va afanyar a presen- de Biscaia, situades al passeig de «Continua en el mateix: estat el
to 1 eàs guàrdies van demanar als quest últim atracament l qne segui tar(L'ol'anònim
al jutge de la Cuman- Gràcia, lia estatfixatel següent avís: conflicte bancari, si bé sebibla que
ocupants quetísdeixessin-perseguir els autors ring a trobar la íorça pú- dància de Marina.
a agreujar-se per les deriva«Contràriament a ço que diu la tendeix
els mallactore. Donat el permís, blica.
cions que des de Madrid ban donat
premsa
d'avui,
i
n
f
o
r
m
e
m
als
nostres
muntaren a l'auto i aconseguiren el Les mesures d'e protecció s'intenside crèdit.
AUTOMÒBIL TIROTEJAT
clients i al públic que el personal d a-alguns establiments
tramvia, ordenaren que aquest, s'a- ficaran encara més i no es perdonasigui que a (Madrid el persoturés. Eis guàrdies pujaren un per rà mitjà per acabar amb aquest tnal. Es deia ahir que. prop d'ïgualada, quest Banc no està Wisposat a soli- nalCom
dels Bancs de Biscaia. Boma i
amlb el conflicte de Madrid Bilbao
cada plataforma i detingueren els
una parella de la guàrdia civil ihwvla daritzar-se
ha estat coaccionat per a reanl a complir cap ordre de vaga.
tres individus assenyalats, però
íet
senyals
a
un
automòbil
q
u
e
analitzar certes operacions amb aiguna
AL METROPOLITÀ
quan eren a terra i es disposaven a
Per
altra
part
la
Direcció
informa
va
a
m
b
tota
la
marxa,
perquè
s'atudel Banc Espanyol de Crèlligar-los, un va arrancar a córrer i
ue en el cas poc probable que les sucursal
van començar a twballar al- rés, I no havent estat obeïda, havia q
dit, es donava com a segur que d'un
desaparegué, sense detorar^se, mal- guAhir
pressions
estranyes
q
u
e
puguin
ferns obrers al Metropolità.
disparat, ferint greument un «els se donessin algun Resultat, el Banc moment a l'altre es donarà l'ordre
grat havtr-li tirat alguns trets de Al
pou núm 2 treballaven 19 ocupants de l'auto.
als empleats dels esmentats Bancs
tereerola.
continuarà obert de totes formes amben
obrers i un capatòis; al número 3, sec- El ferit fou portat a l'Hospital dl- el
aquesta plaça perquè es solidaritp
e
r
s
o
n
a
'
l
addicte
i
el
q
u
e
vindria
Eis altres dos foren iportats a la ció primera, 10 1 un capatàs; a la sezin amb els empleats de Madrid,
gualad'a.
d
e
la
Central
d*
Bilbao
i
Sucursals
delegació, ün d'ells es diu Albert gona, 11 1 un caipatàs, i a la tercera. L'automòbil procedia d'Organyà del Nord, el qual s'ha posat Incondi- Segons notícies fefaents, el Banc
(Lleydaj.
no s'ha volgut solidaritzar
01esca.
n, de Bucarest,
sense
domici- i nAj U
ntarda
capatàs.
cionalment a la dispposició de la Di- Central
11,
oadiraire.
Aquest duia
el rellotge
la
es
va
intensificar
e
/
1
treamb el Banc Espanyol de Crèdit, i,
robat «1 tramviaire. També portava ball i a la nit, en les seccions de ELS PROCESSOS TERRORISTES irecció General del Banc»
per consegüen^ queda desvirtuat el
un document acreditant que havia t Rambla, hi treballaven bastants Per entendre en Tes causes que
nanor circulat' aquests dies de qu-i
A
L
A
P
R
E
S
Ó
estat del Terç estranger i estava au- Z
obrers.
el personal del •dit Banc aniria a la
Instrueix
el
jutge
especial
de
les
cauioritzat a .residir a Santander.
A les oficines n'hi acudiren alguns ses socials don Eugeni 'Carrera Ber- Han ingressat a la Presó CeBular vaga».
L'altre, Jaume Ccrvtera, de 34 anys,centenars
en demanda de feina.
roúdeai, ba esta;, nomenat secretariíamne Cervera Martínez l Albert La direceció dels Bancs de Biscaia
i UKISSO de ruagatEeut. duia 125 pee- fB comitè
d
e
•aga
havia
publicat
especial
el del districte *sl SW, don Arriescan, com a suposats autors Ue Bilbao I ftóma, m pres les precausetes en bitllets.
on decret prohibint als obrers repen'l'atracament verificat al carrer de cions oportunes per a evitar que, ei
A; tramivíaira 11 havien robat 18dne el treball.
Vilamari.
cap cas. fossin suspesos les opera
pessetes.
SeUs va ocupar un revòlver i la ciòns ni perjudicat el públic.
El gorornador ha concedit 125 pesELS ESCORCOLLAMENTS
cartera que bavien sotstret amb 125
setes a cada un dels guàrdies i 50 al Uns agents que feien escorcollaLA QOESTIO D E L C O N T R A C T E
pessetes.
tramviaire, perquè gràcies a no es- ments al carrer d'Avinyó varen re- L'estiueig de les noies
També han ingressat a la Presó AGRÍCOLA
pantar-se va ésser possible agafar collir una pistola que duia un indiAntoni Garcia Pérez, Salvador Rius Contestant él telegrama que publimalaltes dels treballadors Pi-rez
els atracadors.
vidu
del
Sometent,
per
n
o
portar
la
1 Francesc Pérez Pérez, com acàrem i'altre dia, la Unió Jurídica
— Al carrer de VilaHomat, prop del
guia
corresponent.
suposats
autors de l'atracament' del 'Catalana ba rebut del minislre del
d'Aragó, va ésser ata-acat un ailre Va oferir anar a casa seva a recarrer
de
Llansà, als quels se'ls ocu- Treball el següent:
transeünt, el qual va denunciar el collir-lo i presentar-lo, i així va queAHocució
pà
u
n
revòlver,
un ganivet i 5"45 pes- «Ministre del Trebaill al Consell Difet a una parella de la Guàrdia civil,dar en Uibertat.
La
iReiai
Associació
del
Sant
A
h
g
e
l
setes
en
metàliic.
de Ja Unió Jurídica Catalana:
la qual va aconseguir detenir els tres
de la Guarda no és una institució més Tots els detinguts han quedat a dis-rectiu
o crec poder presentar abans de la
atracadors.
de Jes moltes amb què compta la pie-posició del Jutjat de la Universitat. N
LES BÒVILES
suspensió de sessions, el projecte de
tat barcelonesa. Es una obra que resL'atracat era don Sürt Torrano,
mateix iran ingressat a la Pre- llei al qual esrefereixen el seu teledel comerç, i lluny d'esglaiar-se, va Després d'alguns mesos de vaga, pon a una de les necessitats més in- sóAixf
a (disposició del jutjat dé grama, i els agrairé em remetin notí
empendre la persecució dels malíac- ahir reprengueren el treball a quasi dispensables i urgents de la nos- la Cel·lular,
Concepció, Enric i Frederic Nar- més ampliada dels seus punts de
tors.' els quals no 11 van robar res.totes les ibúbUes, la majoria amlb el tra ciutat: cuidar i atendre les bona,
suposats autors d'el robatori co-mira sobre la qüestió, per tal de te
noies malaltes dels nostres obrers
Els fugitius agaifaren la via fèrria personal complet.
al magatzem de teixits que el nir-los presents en l'estudi que éstf<
A aquestes criatures que babilen, anti-mès
de Tarragona, 1 amanaoant amb lei
ATRACAMENT SIMULAT
higièniques habitacions, sense llum, senyor Balanso posseeix al carrer fent.»
pistoles el guardalbarrera, van oblini sol, manca moltes vegades a
gar-lo a fer pas.
A les vuit del mati es presentà al aire
pares el necessari per tenir
Un xic més enllà van ésser detin- dispensari de Sant Andreu, Miquel llurs
sment de llur salut, les portem al flHuiiiiiiiwiiiuKiimiiiiuiiiiiMiiniiiiiiuniniiiiiiiiiuiii)mninmiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiininiiiHiiiiiM
guts per la parella de civils que erenOliveras Vilarnau, de 31 anys, veí e
fa anys. Heu's aquí la nostra
d* cavalleria.
de Tiana, el qual presentava una fe- camp jasocórrer
trobarenreunits,a iThorai del dinar,
aquestes noies arrenEls detinguts, Antoni Garcia Pérez. rida d'arma blanca al braç dret, demissió:
Aplec catòlic
de 175 a 200 comensals.
cant-les
de
les
u
r
p
e
s
de
la
tuberculosi
Francesc Pérez i Salvador Ruiz Pé- pronòstic reservat.
A les quatre bi hagué a l'esglc-sia
q
U
e
sotgen
ilurs
tendres
vides
en
flor,
rw, tots tres forasters, van ésse' Explicà que passava per la carre- voltant-les de totes les soüicituds que a l a C o l ò n i a G ü e l l una
solemne furipióreligiosa,1 a les
portats a la delegaoiò.
tera de Sabadell, i quan era al tor- llur família no pot tenir-los, i quan
cinc, al teatre del Patronat, curull de
EU primer, que té 19 anys, 1 és ci-rent de Tapioles, li sortiren al pas l'estiu ens porta a les nostres «villes»
gam a gom de selecta concurrència
rabotes ambulant, va negar formar tres subjecte armats, els quals 11 ro-1 balnearis ens sentirem orgulloses
entre ila qual hi -yeiérem totes les dispart dt la colla dels atracadors. Se libaren 150 pessetes i li causaren la i satisfetes recordant que, com les El diumenge passat, dia 15 del cor- tingides famflles de Sant Andreu qu»
ferida esmentada.
va ocupar unrevòlverSmith. i
sumat a l'excursió, l'Etepç
tingué lloc a la pintoresca Co- s'havien
Artísüo çte l'Ateneu va posar en esoe.
El pacient fou acompanyat a la nostresfilles,les noies malaltes dels rent,
lònl4
d
e
Santa
C
o
l
o
m
a
de
CerDEOLARACIOHS
delegació per a formular la denún- notres obrers estiuegen també rode- velló un aplec força simpàtic, amb na, amb tot acurament, el draina en
i, alli, apretat a preguntes per jades de les nostres atencions, 1 que
d'ésser enguany el Hoc triat tres actes «La Creu de la Masia..
DEL GOVERNADOR cia
la policia, acabà per confessar que el nostre amor maternal, com a llaçmotiu
per
l
A
teneu d Sant Lluís Gonçaga de En acabat, al jardí del Patronat, el
Com a comentari a les anteriors no-no havia estat atracat, 1 que, senzi-d'unió i d'amor, s'agermana amb el
Andreu de Palomar per a efec- jovent va puntejar mies sardan.js
tes, el governador C^u notar als re-llament, s'havia gastat les pessetes, de ílurs mares, donant-los el que Sant
l'excursió general l aplec que omplint, amb els seusriures,d'amar
pòrters que practiquen la iníorma- I se les havia gastat en companyia elles no poden donar-los, els mitjans tuar-hi
celebra aquesta entitat. a Déu i a la Pàtria l'oreig de la tarda,
cio ai Govern civil, que eis atraca - d'una dona de vida alegre en una necessaris per atendre llur salut i anualment
retomva efectuar-se amb el tren
En el tren de les vuit del matí, deBIiles
ments darrers, o havien t:acussat casa de ía barriada de les Drassa- complet restabliment.
8'6 d'el vespre, essent els exsortiren
d
e
l'estació
de
Magòria
d
e
convertint-se en vanes temptatives pioles.
Com l'any passat desitgem que Barcelona els excursionistes en nom- cursi on ist es acomiadats a restació pei
que no aprofitaren als criminals, o El governador 11 ha imposat una aquest
anj'. estiueigi la nostra colò- bre que no baixava de 150, Foren enyor Rector de la (Colònia i per una
fcavieo acabat amb la detenció denes,
fls bastant lluny del torrent de Ta- nia, essent
tan nombrosa com sigran gentada.
a l'estació de Santa Coloma per
delinqüents.
gui possible, al Convent de Marea rebuts
l'amable
senyor
Rector
de
la
Colònia
La festa baurà deixat un bon re
De continuar per aquest camí — multa de 500 pessetes.
de la propera vila de mossèn Gaspar Vilarubias 1 per unacord
els veïns de la Colònia
el governador — és ben segur ELS PISTOLERS DE MANRESA Franciscanes
Tiana,
o
n
tenim
també
una
petita
nodridíssima comissió del Patronat Güell.entre
També
eJ servaran, sens dubte,
que aviat cessarà aquesta que, fins
colònia
(si
així
pot
a
n
o
m
e
n
a
r
s
e
)
d'bitots els andreuencs que tingueren la
^ era lucrativa i íàcil Indústria. El comissari senyor de Miguel va veru; però ens falten mitjans per a Cají>lic.
Es deurà principalment a la reacció, comunicar ahir al mati des de Man- fer-ho, veient-nos en la necessitat de A les deu, ien l'artística església gwubaiiça de pocPer assistir a l'ex«e l'esperit públic, a la cooperació1 resa que bavia augmentat el nombredemanar el públic en general que Gandiniana plena dlefidelsfinsa cursió.
veasar i bellament engalanada, va
ens concedeixi algunes almoines que celebrar-sltí
un ofid solemnissim, que
podran
remetre
a
les
redaccions
dels
autoritat
e
s
g
o
t
a
tots
els
recursos
per
tants
d
e
la
banca
Padró.
u
et>
spciutadans,
que, convençuts
que | deAsoManresa,
metents en
fou curosament cantat pel Chor de
«Diario de Barcelona», «Yan-i'Ateneu
ea
arar-los. acuden
també a auxila persecució
policia va dels
donarassalal-periòdics
de Sant Lltds.
liaria, amb llurresistènciaen al- gunes batudes, detenint sis o vuit In- guardia» i «iNoticiero», al Banc de
Roma que amablement s'ha ofert a A dos quarts de dues de la tarda. Publrcacions rebudes
gutis casos, amb llur denúncia en dividus de mals antecedents.
recollir en dipòsit les quantitats qu
Jae Fonda de la Colònia va servir en
aítres, en sa missió d'acabar amlb
ee li remetin; i a la sacristia de San- ple bosc i sola el fresqrulvol dosser
^luest ílagídl que envai Barcelona,
ta Anna.
de l'arbreda, un suculent dinar. Com — «Obra cristiana». Número corresponeu
tnaquest sentit sols gratitud mea més dels que ja eren a la Co- al present juliol iel Butlletí «fel Casal Ca«wen els que, demanant auxüi A darrera hora d'ahir vespre, l'al- Per l'amor de Jesús, una almoina que,
lòtiia des del matí. havien anat ar- tilic de Sant Andreu,
Q força pública, perseguint els calde de Manresa va comunicar al per alsfillsdel pobre.
iEI propaíador de la devocito a San
ribant, amb altres trens, més exour- Jo—
«raçadors. ajudaren a aquesta tasca governador que se sentien molts trets
sé» Número corresponent al dia 15 de
siooistí—
am*
les
neves famSiïes. «« ioliol.
La
Junta.
« ciutadania; tots, però especialment per Ja banda de Callús 1 que per la
.
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carrers de Bipoll, Bou de la Placa A la caixa d'Estalvis i Mont de 44 50 pessetes, va creure preferible > |
Nova. Corrlbia, Sallent. TaplnerU. Pietat de Barcelona han ingressat
Plaça nova i altre» carrers afectais •"38.473 pessetes procedents de 2328
per la Reíorma, una cwnjíssió ha fet imposlcioas. essent 288 el nombr? de Va éasar curat aítír a la tarda, J
dispensari de la Ronda de Sani p*r, I
remesa al senyor aloafede d'una ins- nous Imponents.
tància, pregant-li. dejut a Teacasse- S'han satisfet per 2*42 relnlegrei, e' noi Francesc Elías Artigas, d» •jl
sa drbabitactont, un llars termini per C&T
. GSTO pessetes, i par a la compraanys, el qual havia estat atrepe^l
a l'expropiació 1 enderrocanno* de da valors per compte de 10 imponent»,ai carrer d'Anigò per un taxi ttinA
tos cases del carrer d« Ripoll.
n.740-66 pesseta?. Total. 2352 reinte- número que un urbà conduïa a! i.|
pòsit municipal.
gres i Tll.WJS pessetes.
El noi va retore contusions al costal
IfaiTDlIüP
PORCELLANA
1 cama aaquerree.
I
F i n s e l 28 de j u l i o l v e n d a
El
pròxim
diumenge,
a
les
deu
del
f dllGlGÒ J. Llorens. Rbla. Flors. 30. mati, tindrà Uoc al Palau de la Mu- L'auto és propi««at d'un nml d« M.:J
Va ésser auxiliada al dispensari de tualitat de la Quinta de Salut «L'A- resa.
excepcional d'articles p e r a
Sant Afartí la nena Mercè Mora» Sa-liança»- una conferència de Comitès A l'encreuament del Passeig «jj
bater, de dos anys, habitant al cvr- locals de la dtta Institució mutualis- Gràcia i del carrer de iProvença_ ..J
rer d'Espronceda. 4. la qual s'bavla ta amb l'objecta de dlacutir i apro- ésaer trobat ahir. a les nou del v*.!
intoxk at bevent tintura de lode en on
var el reglament per al seu funcio- pre, Francesc MoreOl Pasqual, de
descuit de la seva mare.
nament i actuació i després ésser
C A M P ,
V I A T G E
Inspector tnamviarl, el qual
sotmà» a l'aprovació de l'assemblea anys.
contusions a la cara i «omm-^ijl
Fins e la data. la Quinta té cons- nia
de pronòstic reservat.
63 Comitès, corresponents a cerebral,
• E L MILLOR OBSEQUI tituïts
Va
éseer
curat de primera Inter':!i|
altres tantes 'poblacions de Catalu- al dispensari
í
B A N Y S
per a les vacances és un aparell fo- nya,
de Gràcia 1 després pe,.!
a
excepció
d
e
la
ciutat,
repretogràfic de la ca»a OUVAS, Portal sentant un conjunt deroéede cent tat al seu domicili. Rambla dels CtJ
de l'Angel. 11.
col·lectivitats federades, continuant pvrtxlns.
a
p r e u s
r e d u ï t s
Com no podia parlar, no es va «ab»; I
Al carrer Baix de Sant Pere M hvels treballs per a constituir la resta de moment què II havia passi* I
gné ahir al mati qüestions entre un
creientee que el va atropellar un I
venedor de pl&ians i una minyona de Han estat anunciades per a proveir- tomòblt
servei,
per
si
aquesta
aa
n'anava
sense
per
oposició
lliure
dues
vacants
M i r e u les e s c a p a r a t e s
se pagar.
de professor auxiliar d'ensenyaments El fundador de la «Iniciativa ftferr.l
Fou tal l'escàndol 1 l'aglomeracid artístics de l'Escola Superior d'Arqui- cel- per a enviar objectes als aoldetil
de gent. que un urbà els detingué tectura de Barcelona.
de l'sxèrelt d'Atrloa, don Adrià ds|
tots dos i els portà a la delegació.
'Eüs senyors als quals interessi, po- Rev. ha estat nomenat maíordom íj.1
DEL 16 AL 31 DE JULIOL
den presentar les soülcltuds al minis- setmana del Palau Reial, com a pr«.l
teri d Instrucció Pública 1 Belles Arts,
ml dds treballs de recollir 1 tramt.1
CONSIDERABLES D E S C O M P T E S
Crltóllm J.Llorens. R. Fl·n.a· en el termini de dos mesos, a comp- tre a '.'Àfrica objectes d'utilitat p«t|
tar des del dia ^2 d'aquest me*, data als soldats.
SOBRE LES PECES CONFECCIONADES EN EXISTÈNCIA
Al carrer de les Corts, l'automObll en la quaí aparegué l'anunci a la «Ga60 per 100 en models de vestits per a senyora i capells per a senyora 10187 va agafar a Josep Canut Pagès. ceta».
1 nena.
de 39 anys, causant-U contusions ai A la secretaria de la dita escola es
pit 1 al coftat esquerre, que H forenfacilitaran tots els detalls que sig'iln
60 per 100 en models de vestits per a nena.
40 per 100 en bruseí, faldilles, refajos, bates, abrics de senyora i for- curaides al dispensari del carrer de necessaris per a poder pendre part V i d a
religiosa
mes per a capells.
en les esmentades oposicions.
Sepúlveda;
26 per 100 en plastrons i corbates per a senyora i capells per a nens.
SO per 100 en davantals per a nena.
Diumenge vinent, a les sis de la tar- Avui: Sant Elies, profeta, I Sanul
-JOIES VILANOVA l'nló.e. da, tindrà lloc a iVAteneu de Sant Marearida, verge i màrtir. — Demà:!
L'iuls Goncaga», de Sani Andreu de Sant Daniel, profeta, i Santes Pra«,|
A la Ronda de San» Antoni, un Palomar, la tercera funció de la tem-l des i Júlia, verges.
SECCIÓ DE GÈNERES DE PUNT PER A SENYOR
tramvia 29 va donar una forta topa- porada d'estiu, posant en escena l'e
hores: Avui, a la capellil
| da a una tartana 1 la va destroçir. lenc artístic de 1 "Entitat, el drama endeQuaranta
la
Santa
Creu. carrer de Magdal^l
Vestits de bany per a senyor; un . . . a ptes. 2
Per sort, no va pendre mel nlngu tres actes, «Les calces de vellut», l l'o-nes. Hores d'exposició:
De dos qnarti I
Mitjons de cotó, colors novetat; el parell . a ptes. 0*65
riginal sainet en un acte, «Cabòrtes! • de set del matí a dos quarts
de vuit dt
i la tarda.—üema, a la mateixa esglésií, I
LXibans d'aiUr, $e celebrà ai Circol La missa d'avui: Santa Margsridi, |
- P e r a cines de família Barcelonès
d'Obrers, una important' color blanc—La de dem i: Santa
r
E s p a r d e n y e s « N a c i o n a l » pis de g o m a
; no hl ha com la casa OUVAS, Por- reunió presidida pel diputat a Cor» ria cn cis=aMe, color blanc.
En Ramon Aibó 1 Marti, a la qual vanCort de Maria: Avui. Nostra Dom I
] taQ de l'Angel. 11.
pera
Senyor
Senyora
Noi
concórrer la quasi totalitat deus cretíl-1 de la Ciuia, a la capella de Marcus.Un v#i del carrer de Provença, 224. lors de la Junta del Patronat (•antii;1 Demà, Nostra Dona al peu de la Crea, |
va denunciar la seva minyona. Con- local de Presons), que tingué ài a la Catedral, privilegiada.
el parell, a ptes. .
4'95
4l50
V90
sol Garcia Pérez, per haver-Ü robat seu càrrec els serveis de presons d'a- Adoració Nocturna: Avui. Torn del
questa ciutat,fineque fou acordada• Sant Ignasi de Loyola (a la parroquial I
uns coberts d'argent.
! de' Clot).
La noia, que fou "detinguda, ooníe?- la seva dissolució pei Decret de 18 d'octubre de 1922,
sà «1 fet 1 restituí els coberts.
Vetlles en sufragi de les ànimes de
Els reunite. entre altres importants Purgatori:
I om ue Nostra Doni
aronds. van resoldre empendre una del l'erpem Avui,
owcurs.
la seva capella,
- Aparells fotogràfcis enèrgica campanya en defenca dels Escorial, 155 (Gràcia).a —
ora
B a n c a
M a r s a n s , S .
A .
seus Interessesfinsaconseguir la to- de a \ erge de la Pietat, aDemà.
la
m
a
t
eiu |
garantítzais i econòmics, ela troba- tal
dels seus crèdits, que capella.
Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
reu a U casa CUYA8. Portal da l'An- en Jliquidació
unt .ç'aproxlmen a unes 500.000
gel. 11,
pessetes, per a evitar que eiguin bur! C—
S
riradne »i
UaV
eondel
tnafreà i?f'
ÍUmbU de Oanal·t·a, 8-4
lató eis lesitlms drets de medestos Inarm
ela
itenAvui
s)tuaG
Deriagg
a20,
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xafestiviu:
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Sota la presidència del mestre En dustrials i d'Entltais com la Coopera-ria.
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Lluís Alillet, s'han celebrat darrera- tiva Popular de BajíMlona, greument Carme, A le» den del mati, hi haurà <t
meni els exàmens dels alumnes que FPtlüdlcats per la desatenció de] seu d aolemne canta: per la Reverenda C-z
nitat,i A
do
arn
tsedaem
'b
setrosari,
del «eesxpcr-rc,
assisteixen a les classe» de solfeig 1 crèdit
funci
ós sq
oleum
teoria de la música que l'Orfeó Ca- Com a primera gestió, els reunits hanrí
N e g o c i e m els c u p o n s s e g ü e n t s :
del
dia.
càntics
i
s
e
r
m
ó
p
e
l
talà sosté gratuïtament per als nois nomenaren una. Comissió execritlva l Rafel de l'Infaut Jesús, PrioM
r. deR.UP. lf
que pertanyen a la seva secció cho- decidiren visitar al senyor aka-Me, el munitat.
D E U T E A M O R T I T Z A B L E 5 p e r 100
ral.
assenyalat l'hora de dos
Previs els corresponent» exercicis qual ha
d'una d'aivui, divendres, per a
pràctics 1 teòrics, el Jurat concedí lesquarts
v e n c i m e n t l 5 d'agost p r ò x i m
per la qual cosa es recomana
més altes qualiflcacioni. als alumnes rebre-la.
a tot? els creditors interessats que
que s'esmenien a comtlnuacló:
O b i t u a r i
concorrin a la dita hora a l'avanTdesNotabíllssim: Ferran Cardús, Nala- patx de l'Alcaldia.
llci Cortaza, Josep Femàndez. RaC È D U L E S A R G E N T I N E S , sèrie L
mon Payés 1 Benet Sala
Mercat de la Barceloneta, trelent
FUNERALS
Notable: Emili Bou, Josep Bou, JoanunAlpaper
de la 'butxaca 11 van caure En Mateu. Cuyàs Gtwrdioia. Mori el
Morell,
Josep
M
.
'
C
a
3
s
a
n
y
>
Antoni
v e n c i m e n t i , " de s e t e m b r e p r ò x i m Freixa. Sebastià Gulnjoan,' Tomis u Jaume Puig, 125 pessetes en ibltllets,dia 8 dels correnK. Avui, de deu • I
que reccdll un subjecte que p»5«a\a dotze, misses a Pompela.
; Torres 1 Joan Farreras.
per aïlli, fugint ràpidament.
En Rafel Atché i Femer. Morf el dl»,
ApartatflaCorren» atm, 1 I Ahir a la tarda, passant un camió (?uan sortia Josep Sales de l'iEstacló 10 dels corrents, Aivul, de deu a de*
Dlracctó telegrftfica;
pél carrer de la Corrlbia es despren- de França, se 11 va acostar un Indivi-ze. misses a Sant Agustí.
(4530 A.
gué un plano que duia 1 calgué da- que amf) l'excusa de tkananar-Il PARTIC1PACIOKS DE DEFUNCIÓ
Telèfons
números.
.
.
4531
A.
UABSAH8BABX
munt de Manuel Girona, de 39 any*,du
/46aa A .
foc, li va escamoi^ar la cartera, con- S'Erudalk DaJlabuit MajtineU.
]
jornaler, produlnt-li una cxaensa con- tenint,
SUCURSAL A MADRID
essetes i documents dlnte- rat àhir al mati.
tusió al cap. amlb aixaifament de larès per25alpperjudicat.
Na Amàlia Enrich l Schmid, vldui.
Avinguda del Comte de Penalver. núm. IS
i volta del crani.
respectivament, en primeres»' snjonei •
Tan greu ara la lesió, que el pa- L autaroííbU mim. 50.015 (pravee). vanoces. tCHeliodor Ytier i S'ATtw «
\ cient mori abans d'arribar al dis- agafar
a la tarda, al carrer de Olit/·r Copons. Enterrada alilr al ms'-1; pen ••ar. de l'Alcaldia, on el portavenJaume t,aíhlr
a don Baídiri Ptügdengolas, En Llvis Montayvd i CastrUano. Walguns transeünts.
«iiiimiimutiiimiiiniiiiimiiMiiiiiiiiuiiiiniiniiiw^
46 anys. comerciant del carrer delsterrat ahir al mati.
També resultà lesionat Joan Fabre- dg
Canvis
'ous, J3, i a don Pere Guari- £n Joan l asalt i SarrUrt. Enif
Oscil·lació lermomètflca: 47.
gat Garcia, de 49 anys. jornaler, qui nos, deA6
anys, causant al primer ra' ahir al mati, al Cementiri No"Temperatura mitja: 22 7.
contusions de pronòstic reser- contusions1lleus
al peu dret, i al sePrecipitació aquosa, des de les set 1rebé
L O C A L S
en diverses parts del cos.
gon,
fractura
d
e
la clavícula i d'una
del matí del dia anterior a les set del vat
Ingressà a l'Hospital Clínic
c
o
s
M
Q
l
a
del
rostat
esquerre, greu.
dia
de
la
data,
inapreciable.
Observatori Meteorològlo de la
Els dos obrers anaven amb el ca- .Aquest ingressà a l'Hospital aínfc. Jocs Florals patriòtics
del vent en Igual perío- 1 mió
Onlversitat de Barcelona.—Dia 13 de:Recorregut
tenint
c
o
m
p
t
e
del
plano.
123 km.
L'auto va fugir.
de juliol de 1923.
nores d'observació: A las set, • les Observacions particulars: No-cap. Avui, la Reial Associació dél Sant
El Grup «Oathalonla» es preocuf*
carreter, Alfons Blancatfort, de Ja de l'organització d'aquests Jo"
tretze I a les divuit.
El director. E. Alcobé AngeJ de la Guarda, en els claustres 19Unanys,
que passava amb el seu
Baròmetre a OM
' al nivell de la mar:_
~
~~"
í de l'església de Santa Anna, repar(any II), cwnmemoratlusjJ
pel carrer de Gaivà, prop de la Florals
7 iV5, 764·6, 764'6.
la data Immortal de l'Onze de Se^
V í ï n o ç I í»fr1lic Portàfar- Urà a les 110 noies que formen aquest carro
fàJbrioa
d
e
Bafflló,
va
ésser
atropeSlat
Termòmetre sec: 23,01 237, 23*3,
V-idlUUd rissa, lO-iany la colònia estiuenca les robes. per un altre carro, núm. 1084 de l'Hos- bre de 1714, la celebració dels qu^J
Twmòmetre humit: 20'8, 20*2,200.
espardenyes 1 bosses d'equl-pltailet, i va .«ofrir ifortes contusions a enguany serè més ressonant pel
Dlumenge, a la nit, la Companyia, barrets,
Humitat (centèsimes de saturació). Catalana
d'haver-se Inictat amb més temps
patge.
de Declamació posarà en i La senyora presidenta de la dita ia regió lumbar.
' i. 71, 73.
preparatoris.
al teatre de l'Orfeó Graclenc. Associació, ens prega que posem a LauxlHaren al dispensari dUosta treballs
Direcció del vent: ESE., S., SSO. escena,
Dintre del que resta de mes. «s l~
la
deliciosa
comèdia
en
quatre
actes,
frandhs.
Velocitat del vent en metres per se-original de Cavalllet i De Flers. cu-coneixanaant de les dames que compóMic el Cartell, en eü qual consKon: 3, 8. 5.
ponen la Junta, que són invitaran valuosos premis oferts í>er 8
r
o
s
a
i
t
m
e
n
t
traduïda
al
català
p
e
r
En
Estat del cal: Quasi tapat. Q. serè. J. Jordà, «La Xocolatereta». de la pro- des al dit acte. així com també Ma estat posat a disposició del Jut- rosos patricis.
Classe de núvols: K.N.C., K.N.C., tagonista de la quad fa una ve- ! per a la sortida de les nenes cap ajat. Joan PU1.01, de 38 anya, dependent
i Tiana, que tindrà lloc diumenge, dia e comerç, ei qual havia pres un taxiAUTORITZEU LES NOTES D^JÍ*
K-N.
Teraperatores extremes a Fombra: ritable creació Na Pepeta Valero. 122. per l'Estació de França a les d
i la Plaça de Catalunya 1 s'havia fetQUALS ENS PREGUEN LA P^B FÍR.
; quatre de la tarda.
màxlma,25"2; minima,20'5; mínima prop
portar a CastolMefete 1 tornar, i quanCIO, AMB UN SEGELL O ^.[n*.
del sol: 19*8.
En repreeentaaLó dels veins dels
el xo£er U va dir que el viatge costava MA QUE ENS SIGUI CON»'"
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0 T Í C 1 E S DE LA P E N Í N S U L A
(TelegT&zues

I eonferònoies

ú m L A V E U )

I^IPUTAOIONS DEL PRESIDENT , .Nomenant per a sobsataJr-Io el ga- detlngndamem. declarant: — No és La combinació tindrà per base la no*& 1U1 de bases L ajustant* "bl.
Ma'driU. 19, 2 tarda, oeial Prlmo de Rlvera. actual uajilt4 aquest ei subjecte que cerquem.
Capitania general de la primera re- intnxluir-hi les modificacions araoiLIncldent ba acabat de moment. gió i la Direcció general de Carrabi- zelàries qne as creguin neoessàriea.
£1 cap ddl Govern ba maatebiat. engeneral de In quarta regió.
Aquesta és la veritable doctrina 1
w els periodistes, que en deiipat- | Destinant u attuest c&rrec el conse- El senyor Ocboa 3"ha separat del ners.
j uini» el Ael, bu poeat a la signa-ller dm Suprem de Guerra 1 Marina, senyor Homs, 1 amb altres amics sliaHa negat, •tlnaibuent, q-ue es pensi el criteri d'un Govern lliberal. .
ArraU de !« Owderaoa.
dirigit cap al carrer de Sant Domè- treurts del Consell Suprem de Guer- Llegeix paràgrafs d'un discurs pròjra nn Decret concedint bonors de general
,
nec.
p superior d arimlnlrtracló al se- ;
ra i Marina eh generals lArralz 1 Barnunclat pel senyor Moret l'any 1908,
que a Judici de l'orador són d'usa
# Leeameta
(En arribar al carrer de iacometre- letru.
ROBATORI
palpltant actualitaL
D'ESTAT
Ha afegit que tia via donat compte 1Al tinent dlatendèncla d on Àngel zo ban observat «Is acompanyants
senyor Ochoa que els seguia a Avui bàn -visitat el ministre d'Es- Seria curiós saber «1 aquest GoRel de la martca deia debats par- Alrouru,
|
oebot del ntíalslre de Itt del
vern rectifica o aprova aquella teodist&ncla l indlvida a qui hatana
Guerra, «o el trajecte d« Ctetlz a Ma-curta
l'ambaixador dels Estats Units ria
del senyor Moret.
manat escorcoUar el president del tat
O'Amèrica,
qui
surt
aquesta
tarda
cap
EI Rai sortirà Jema. al reepre, cap drid, II robaren ia cartera amb docu- via
Entén que mentre estigui vigent te
a Sant Sebastià. 1 els representants llei
Sant S«fca>t!&, on passarà els dies menta, quatre mil peseetes en bitlletsSindical.
d» bases aranzel àries, no ba d'aal 8i, dies en què fa els anys 1 1 altree li.000 en OD xec.
Allavors s'ha reproduït rincWbnt, | d'Eapanva a Ei Caire i Tunis,
provar-se aquesta d'autoritzacions,
ambant
un
deia
a
c
o
m
p
a
n
y
a
n
t
s
del
|
«
de la Reina Crletlna.
OE GOVERNACIÓ
que sense derogar aquella constitueix
aenyor Oclioa a sacsejar el descone-S oDargaran les sesulons de CortsT
PECOIO
ona infracció constitucional.
gut
üa pregiintet un periodista.
Bl
ministre
M
e
la
Governació
tia
C
o
m
a
conseqüència
d
'
e
denúncies
alguns casos en «Is quals
-No ï»o sí - ba contestat el pie- 1 manifestat arni que a Barcelona ha- Hi han Intervingut els guàrdies de rebudes dels magatzemistes i dels elsRefereix
tractats comercials consumiren
JWIV- Depèn del que acordin en vU>a repnüs ei treball els obren» del seguretat,
!
eis quals han escorcollat venedors a la menuda de begudes la roma
respectablesindustrials,
Metropollti i els de les bóblles.
el senyor Ochoa, ocupant-li una pis- aJcahòliques, 1 per a comprovar ra- i. si note
seocion.
altra
ooaa,
que
Ha
afegit,
c
o
m
a
n
o
t
a
satisfactòria
I
tola.
I ,. Rel tomarà a Madrid el 96 o 81tramesa pel governador civil de Bar. ;
exactitud Qe certes reclamacions, 1 eld'aquest debat sortís qvcfldria
u
e
l
c
o
m
q
e
El
senyor
O
c
h
o
a
1
ela
seus
a
c
o
m
p
a
funcionament del servei a l'Adminls- calmés la natural intranquiMltal u
| per a sancionar les lleis.
dds
cel
ona,
q
u
e
tots
els
atracaments
que
1
nyants
ban
estat
detinguts
1
portats
tracló de Propietats de la «Prcrrincia»
J Aiaii» d'anar se'n novament es reu-s'intentaren atolr o trecassaren o en
a presència del comissari del dis- de Madrid, s'ha disposat que s'efeo- productors.
(:à a Madrid la Junta de Defensa íoien detinguts els autors.
Declara que en la reunió que sostricte
tnl, d'avui endavant, una visita tingué
ladonal del Regne, per a Uespatxar
b el Govern. <U tractà únid'inspecció, a fl de posar de ma- camentam
Iguos assumptes pendents,
LA
C
O
M
I
S
S
I
Ó
de
calmar aquella alarma i
nifest
tot
el
q
u
e
tii
bagi
d'abús
o
[crea que el projecte d'autorlUacló
VISITES
RESPONSABILITATS
prcgKjsà que s'Afegissin al diotamen
d
e
detraud'ació
reglamentària,
per
a
iranzeiaria qoed'ara aprovat a l'alta Avui han visitat el mlnletre de la AquOE
est mati ha tomat a reuniree posar remei al mal 1 en son cas apli-aquestes paraules: «Sens perjudici te
Guerra els generals Tovar 1 Caval- al Congrés
obra entre avui 1 demà.
compliment de la base vuitena aranla comissió parlamentA- car les sancions degudes.
[Està clar que això sols són Imprès-cant! i els ünenta coronels Gona&lez ria de responsabilitats,
eelària, d'acord amb l'artlde 45 te
escoltant
als
fons, puix an política no es pot asse- Carrasco, cap dels regulars de Lar- infonnee del diputat per Sueca sela
Constitució.»
L
A
o
Q
A
C
B
T
A
a
ralx. 1 Govéa.
res.
nyor Muga que fou segon cap de la La «Gaceta. publica:
M
es si això no «os poeslble, jo preI Ha afegit que la Comissió del Con- SOBRE LA TINENÇA O*ARMES Comandància de Melilla des de 29 dt 'Reial Ordre del ministeri de la Go- go al
Govern que almenys dedlar)
tes que entén el projecte sobce ll- En
juliol
d
e
1
9
2
1
ün»
a
ia
data
en
què
el Congrés s'ha reunit aquest íon elegit diputat, 1 del senyor Agul vernaciórelativaa la Instància de i prometi que no es confeccionarà
ença Il·legal d'armes es reunirà mati la
comissió permanent de Gràgeneral deramadersdel cap tractat comercial sense haver tobuesta tarda amb els diputats que cia 1 Jusilda,
exob rassístéitcía del rre, cap de la secció del Marroc, al )l'Associació
üii»ressani «'«niest ministeri i format favorablement la Junta te
luen demanada la paraula, 1 tfl. mi-senyor López M
o'Estat.
- oportunes protecció
•- industrial i• el -'unoz, per a tractar ministeri
ple tfaxaouu.sien uMM«
.
, que es dictin íes ordres
ls tre vi Instrucció pública
d
e
les
e
s
m
e
n
e
s
d
e
ia
minoria
sociazels
1
valoracions
1
també
eT
c
o
m
P
e
^
^
à
^^imts^oram
j
^r
a
obligar
^
g^rnadora
i
AJun[Del resultat d'aquesta reunió de- lista al dictamen relatiu u i'üs d'ar- el senyor Maestre
promís deportar a las Corts l'ús que
laments
a
complir
ço
q
u
e
disposa
p que s'allargui 0 no la discussió. mes curtes.
s'hagi fet d'aquesta Ual d'autoritzal'article -1 de la Cel de caça.
('En cas que s'arribés a un acord £1 mlnimre de Gràcia 1 Justícia hageneral Burguete.
podent les Corts, en llur sobinbllltarà el dissabte per a celebrar fet constar que només bl concorr.a
De Finances — Funcionaris del coscions,
PROJECTES D'ESTAT
rania, aprovar-lo 0 mostrar la seva
dó.
d
e
dnanes
ascendlts
en
t
o
m
d
elecBl
ministre
d'Estat
ba
llegit
aquesdlsconformiiai.
per una deferència, pnlx altras ocu- tarda al Congrés alguns projectes ció.
dissabte, a dos quarts d'onze del pacions reclamaren la seva atenció, ta
Declara que té confiança en aquest
de
llei
de
ratificació
i
adhesió
els
conspre, se oeiehrarà Consell de ml- per la qual cosa delegava la aeva venis mternecionals signats * Gènoüovwn.
especialment en ÍA rectitud
Istrm.
SENAT
representació en el oatKe de Santa va, Ginebra 1 Washington
dal senyor Vlllanuva.
.Engràcia.
iMadrid. 19. 4'15 tarda. Eapera el senyor Sala que aquest
NOTA DELS BANQUERS
Aquests convenis es refereixen a Amb molta animació
socialistes han insistit a de- fixaccló
ais escons i Govern tara aquesta declaració.
|£ls banquers han publicat la so- mEls
d'edat
dels
nois
als
treballs
anar que la llei s'apliqui només a mariams. indemnitzacions per atur tribunes comença la sessió, a les 3 46, Nega que al comerç exterior sigui
lo* nt nuta;
I que es procedeixi al des forçós i en cas de naufragi, col·loca- presMIni ei comte de Romanones. la base de la prosperitat del pals,
El Sindicat Lliure iProfeBsional Barc4ona
annantent general, inclús dels Some- ció
una conseqüència te la-prosAl banc blau. el ministre del Tre stnó
I Empleats de Banca i Borsa ha pn-tents,
d'obrers ais treballs de panyoles ball
no coocedlntee noves llicències 1 calderes,
perí ua nacional.
|:icai un manifest a l'opinió púhlle
x
a
m
e
n
mèdic
obligatori
Termina excitant a tota que es
al qual els banquers esmentats El comte de Santa Engràcia ba ditper als nois emprats a bord, condiPreo» 1 preguntes
procuri evitar aquest antagonisme
de fer certes objeccions, ooncre- que no es considerava autoritzat per cions de treball de les dones i nois El senyor
GAHClA VAQUERO s'o- suïcida que es vol posar entre les
a admetre modificacions tan essen- en l'agricultura i en els treballs nocnt-se als fets.
cupa de la crisi agrícola 1 demana dues fonts dariquesamés poderoses,
I Primer. — El Banc Espanyol decials en el dictamen.
turns industrials I supressió del trà- al
Govern que estudií aquest proble- la indústria I l'agricultura, que ban
Irédlt acomiadà cert nombre d'em- La comissió ba quedat a reunir- gic de donej i nois.
ma amb veritable estimació, tenint de marxar completament unides per
lleat», per sobrar-li personal, fent ús sa novaiment a la tarda, com així ho
procurar le prosperitat de la pàELS SOCIALISTES I EL PROJECTI en compte que si 1" agricultura s ar-utria.
lel dm explícit que 11 concedeix la i ^
rulna es sentiran els afectes en totes
A la tanta ha tornat a reunir-se la SOBRE TENENÇA D'ARMES
lase Hi del conveni celebrat amb el comissió
Madrid. 19, 8*30 Btt.
de tinença d ames, al Con- ' Després del fracàs de les negocia- les manlfestucion* de l economia nalindica*.
cional
El
senyar
AZ/
grés.
cions
de
la
comissió
de;
projecte
d
e
I Segon. — Els representants de l'As-La reunió ha durat des de dos tinença d'armes, s'hanreunitan una (Prega ai ministre d'Estat que per-Mó, 11 contesta.PEIT1A. per JA comlflclacló de la Banca tindran una ende quatrefinsa tres quart» secció del Congrés els diputats socia- sisteixi en els seus propòsits de man- Noge que el dictamen que ee disJe·Msta amb el Sindicat, al sol efec- quarts
listes, distribuint-se els toms de la tenir en un tot les manifestacions cuteixtoquini poc nd molt cap prede tractar d'aconseguir una .solu- deEl cinc.
Sabortt ha donat comptediscussió i acordant la presentació de que féu referents a la defensa dels uepte oonsUtucional.
del conflicte que aquest havia de iasenyor
interessos de la vinicultura en el El Govern necessita d'aquesta airtoais periodistes en la se- noves esmenes.
Pscilat al Banc Espanyol de Crèdit, güentreunió
conveni amb Fiança.
forma:
rltzació per a concertar tractats amb
fciise atenlr-se a la base 16, la qual
El senyor Bestelro ha visitat el pre-pròxim
Franga, Estats Units, Alekomana a ambdues entitats la in- — No bl ha hagut manera de tro-sident del Congrés per a notlflcar-U £1 ministre del TREBALL es mos- iPortugal,
manya 1 Suïssa; i el no aprovar
bar una fórmula d'arranjament.
rrpretació del convent
la resolució de la minoria socialista tra conforme amb l'exposat pel se- aquest
projecte, significa l'Isolament
IE1 Sindicat reconeix explícitament Nosaltres, els socialistes, volíem una de dificultar rapfovacló del projecta nyor Garcia Vaquero i afirma que el d'Espanya
en la politloa comercial
solució mínima, la dfaplicar-se la lloí £1 senyor Alvarez u ba contestat problema agrari, en tots els seus asqúe quedava Informat del propòsit, pectes, mereix del Covem tota l a- internacional.
però que no havia d'estranyar-li que tenció, persuadit de sa gran impor- Declara que «1 Govern tomarà
aquesta autorització al Parlament
00 *>* P0"^ arrU>ar iguaitat dal que es faci amb els .1-i el Govern, en ús de les seves atribu- tància
i clons, apliqués mesures que 11 permet El senyor SALVADOR es lamenta quan aquest bo cregui convenient
el Reglament de la Cambra per acce- que el senyor Méndez Vigo hagi ex- El senyor SALA. — Aquesta declaK
,
C0nfJderf;11o: dubte, mnuit p è T à m a m m eie- lerar l'aprovaaió del projecte, I que en planat a l'altra Cambra una inler- ració em satisfà.
aquest cas el Govern retirés les coní a f L ^ f y , J
P e , r J ^ ; ; ments de Catalunya, ha contestat ne-cessions o modificacions que Ja ha- peUacló atacant l'orador, la qual cosa El senyor AZIPEITIA. — En cap cas
el Govern s'ha negat a donar compte
• • V ? n^,aLBaOCI 1>oicotela 8ín6 gatavement i les negociacions, per via acceptat en el projecte, menta- estima antireglamentària.
a les Corts de l'ús que lael d'aquest
T
S
^
n
maj0r
grau
^
^
cweegüent,
e'han
trencat.
nlnt-lo en tota sa Integritat.
Ordreteldia
projecte de llei.
Kpllquen.
Així vostès
S'aprova
l*acta.
Continua fent la dissecció dels tracTp Sindicat volgué aJeshores nego- —
D
a
v
a
n
t
aquesta
resposta,
els
dipu— Nosaltres seguirem la lluita a latats socialistes no es mostren tan dis- Sense discussió s'aprova el dicta- tats
íets en virtut de l'autorització
sobre aquesu obllgacióv però el sala
de
sessions,
presentant
e
s
m
e
n
e
s
men
de
la
comissió
d
e
Finances
sode 22 d'abril de 1928, amb els quals
urec-tor de] Banc Central, 00 el del i oposant-nos amb totes les nostres posats a extremar llur obstrucció..
bre el projecte de llei declarant lliu- la reforma Introduïda no perjudica en
lan*; de Biscaia, féu observar, amb
que el projecte s'aprovi tal
re de tota despesa el títol te mar- el més mínim a la producció nacio•aprovació de tots els seus coUcgues,cforces
om està redacten. Es (dar que ens VOCAL DE LA COMISSIÓ
nal .
quès de Gonzalez Tablas.
k «dn^i
^ 1 [ r
! ^noaran però «1 nostre deure és com
D
E
RESPONSABILITATS
Declarada
la
seva
urgència,
es
v
o
L
^ r*"1*1*. que era la U ^ . , ^ ^ 0 1 flnaL
Acaba dient que una altra seria la
W»16 del conflicte amb el Banc Ea- |
^ n S r ^ ^uesta llei. En vista que el senyor Albert, ta definitivament.
sort
d'Espanya al oquestes coses pre"'yd de Crèdit, seria poc alròs ocu- Ja de per sl ben poc IMberal. sigui te l'esquerra catalana, ba renunciatTambé es vota definitivament el ocupessin
ple l'oplnlú.
"ee noméa d'arranjar les dlflcul- d'axcepcló per a determinats espa- el lloc que se li havia assignat en la projecte de llei reformant la kle re- El senyordeSALA
rectifica,adherint? cread«s pej boicot als altres bancanyols que no dlafruten de ia protec- comissió de responsabilitats, serà no- clutament de l'Armada.
se
a
m
b
entusiasme
a les darreres pamenat,
per
a
ocupar
la
vacant,
el
diIU, ^ ^*nlé8. evident que sl els ban- ció oficial 0 de la plutoeràcla.
£1 senyar GONZALEZ LLANAS raules del senyor Azipeitia,
plouyentputat socialista senyor Bestelro.
'•'-t fwjíuess'jj tra-.-u; a.'ni. e; Sindóna
per
tenminate
la
seva
interse de la Indiferència amb que «1 psis
•^«tjobre les modalUaU del boicot,
UN INCIDENT
BL PROJECTE
pel·lació
sobre
les
mines
d'Almadén,
a aquestes qüestiona aranP ^ ^ 1 rec"K«ut implícitament la A migdia s'haregistratun inciSOBRE EMIGRACIÓ
cal assabentat que ba de tractar- assisteix
zelàries.
iPer
entén que es conpautat 1 legitimitat.
La
comissió
p
e
r
m
a
n
e
n
t
del
Treball
prop l'estatge del Sindicat d'Emse d'aquest assumpte a l'altra Cam- venient aquestaixó
debat,
puix eixí sabrà
banca, segur» de la Jostlcla de dent
del Congrés, en la sevareunldd'a- bra, no vol ésser cop obstacle.
d« Banca 1 Borsa.
el
país
que
el
Senat
de la
„ „,cflaaa. "ine l-a sabí'treonèilxerla pleats
Els individu? de la Directiva tenen, qoesta tarda, ha acordat obrir una In- Continua la discussió del projecl- discussió d'una llei qs'ocupa
u
e
afecta
ala
R^ribllca. estan decidits a no noticies
We la presència a Madrid d,eformació pública durant cinc dies re-aromeian.
grans interessos del país.
Fw m
or declaració per enten- determinats
ferent al projecte sobre emlgradC.
elements
enemics
del
El
senyor
SALA
c
o
n
s
u
m
el
s
e
g
o
n
També es mostra d'acord amb la
' <ru* ^«en prou aolarttó etts feta.Sindicat.
tom en contra.
intenpretació
que ha donat la ComisP
A
R
L
A
CL
MINISTRE
president, senyor Ochoa, qui
Olu que és Impropi d'un Govern sió als preceptes
constitucionals.
TS*010 0t OARRECS MILI- acEl
ompanyat de l'advocat català se- ;
lliberal pretenlr aprovar un projec- Nega que ell dem
ani la intangibiliDE
L
A
G
U
E
R
R
A
Madrid, 19 S'l tarda. ! nyor Homs, es dlrlgta a les oficines , £1 ministre de la Guerra ba parlat te cqm el que es discuteix, puix tat de la base segona
de la llei de
Sindicat, s'ha adonat de la I passadissos del Congrés amb els no és altra cosa que la suspensió bases: només vol obtenir
garanüe.s
Güe^tlf .06NTRE8 U^IIWBS es deia avui del
presència d'un íntílvldu sospitós 1 ba als
|periodistes, negant que hi hagi di-i de les garanties constitucionals.
Vol fer constar que en
fe^rnS^
^ •^-"•«· I demanat a una parella de guàrdies ficultats per a ultimar la combinacióCreu ç le aquest dictamen és anti- d'estabilitat.
momenu constitueix un greu
que presta servei a ia porta del Sin- d'alts
|
| constitucional i no sap com uquest aquests
L v*gQaoti
,iJ1D,*(!*,(Iue.
«tre
altres,
figuren
perill
concertar
amb certs països de
càrrecs
mfiltars.
trasllats:
dicat, queregistrésel desconegut I Cert — ba dit — que la labor ésGovern, que es titula lliberal, s'a- moneda depreciada,
el dany
Després d "haver-lo eecorcollaa. complexa, perquè s'ha d'agerma- treveix a presentar un projecte com causat a la producciól records
teÏÏ'^?1^ u ^ Direcció general sense
espanyola
per
cap arma, el senyor nar les oonveniàncles partlculrra «mb, aquest, que vulnera la llei ds bases. la depreciació de la moneda italiana.
general de la Hom» trobar-li
ee
U
b»
aMS»
i
0
*
awwaeauí·
'
Fóra
verament
llibertí
fer
nna
«'KW. csoaat Muflcf Qotea.
IE1 seayoi MPEJTlA reofabca con]m nsoescUKtBteli«rwtu
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les autoritzacions per k
gnfiriBnt-se d'faaver coincidit en el està redactat en íorma poc diplomà- amb Jpprjudlci per «ü* agricultors. relatiu al Codi miner, sobretot en concedir-los
S'estén llargament sol·ie aquest te- certs extrems i accidents del treball jugar; i el que va fer «1 senyor Rj.
seu discurs amb la manera de pen- tica, no deixa de convenir-nos.
ò<ir del, senyor Sate.
'Entén que el Govern no ha de ru- ma l diversos (HputaU ilnterrompei- que són d'urgència, perquè no és pos- ventós, ell ho va ratificar.
sible esperar que aquest projecte si- (Manifesta que cal viure en la ret
El senyor ECHEVARR1A consumeix bricar cap dels tractats que ara vol xen amb nroteestes.
e! tercer tom en contra.
negíclar sense la prèvia consulta El senyjr BESTE'BO. — Totgiri Uel, cosa que inevitablement hau- 11 lat. i er això, encara que es dect.
portar algun dia ta reglamenta,
'Diu que no hi ha inconvenient en amb la Junta de Protecció a la Pro- aixó de la Indústna i l'agrlcnltu- ria de tardar en ser una realitat. dís del
joc. Sant Sebastià seria «j.
votar el projecte que es discuteix, ducció Nacional i amb la Junta d'A- ra es discutís ahir en dues borej Termina excitant el Covem perquè dó
de pròrroga de la sessió. Per què no vs deixi desaiteses les famílies clòs. No és el mateix el joc, py I
sempre que s'W introdueixin algunes ranzels I Valoracions.
en lafirad'un poble, M
modificacions.
Amb les autoritzacloire lanteripRi no vingué el senyor lelxelra? Es moltdels 13 minaires que han mort a la exemple,
hi ha qui poden resultar molt pet.
Lamenta que per a la negociació hem tingut un dèficit en la nostra còmode votar la pròrroga de la ses- fàbrica de Mieres.
El ministre d© FOMENT 11 contestaJudirats, i a Sant Sebastià, on hi
dels tractats- s'hagi de recórrer a exportació, de 1.500 milions de pesse- sió 1 no assistir-hi.
aquesta classe de rebaixes extraordi- tes, l aixó només s'anivella amb l'ad- El PRESIDENT crida l'atenció a l'o- i diu que no és possible donar per la gent alegrement a divertir-se.
decret el que forçosament ha d'ésser Troba irregular que se'l oensun |
nàries. I-a prudència aconsella anar- quisició de moneda o equivalent de rador perquè es reprimeixi.
hi iirnb un veritable sentit pràctic i moneda.
El senyor TEIXEIRA segueix estï- objecte d'un projecte de llei. El que perquè sols tolera unes quantes cases
ert dafensa, sempre, de les indústries Aquest anys, per l'aspecte que van nent-se sosbre la greu situació dels es pot fer, 1 està dlsfposat a fer-ho,üe joc. mentre que no s'ha Seat QIQ.
gü alhb altres ministres que tolera,
establertés.
prenent les exportacions, aquest dè- oereallstes i diu que en 1919 s'im- és que es portin a aquest projecte d?ren
l'existència de 2,000.
portaren 250.000 tones de blat; l'any llei, segregats del Codi miner, aquells
•Una attra dificultat per a aquests ficit arribarà a 1.600 milions.
que afecten aüs treballs enu- Diu que els governadors civils ^
iractats. és la depreciació qu*- la mo- Cal. doncs, rectificar els procedi- següent. 350 mil; a l'aítre, 460 mil: extrems
pel senyor Uaneza 1 així s'anen ordres termlnants de prohibir el
neda té en diversos països amb els ments, i d'aqul endavant consultar 1 al pas que anem s'importarà la tnerats
conseguirà discntlr-lo i aprovar-lo Joc.
quals es pretén negociar.
les Juníes esmentades abans de con-producció total de blatdemoro a Es- més
ràpidament.
Acaba dient que no U importeii les
El senyor SAiLVAUOR ü conteta en traure compromisos internacionals, panya, que és de 550.000 tones.
nont de ui Comissió, defensant el no després, com s'ha vingut íent flns El PRESIDENT. - Prego a S. S. El senyor LLANEZA rectifica 1 in- censures per aquesta qüestió, puix
iliciamen, amb ei qual no cxwi que ara. amb irreparables perjudicis de les que amb motiu d'una pregunta no sisteix en què es doni per decret sens esta convenççut que ha complert ei
es lesionin els i«teres§os de les in- nostres indústries.
pronunciï un discurs que serà molt perjudici que després se M donés aseu deure i en ell ha de perseverar
les Corts força legaí.
dústries necionate.
Explica en què consistiren les se- Interesssant, però...
El senyor IGLESIAS rectifica 1 am
ves converses amb el Govern per a El senyor CORDERO. — Regular El ministre de FOMENT també rec-que el ministre no ha aconseguit I
Tots dos rectifiquen.
d'interessant.
tifica 1 diu que pel seu gust ho faria amb tots els seus fuets, demostrar I
Pej- a ollusions intervé el comte del arribar a una solució harmònica
MORAL DE CALATRAVA, manifes- Es congratula i Xediclta el Govern El PRESIDENT. — Calli S. S. per decret, però no pot carregar amb la conveniència de la Irritant d«.
responsabilitat El que farà Igualtat que avui existeix, toleraa; |
tant que desitja íerHho en forma breu.per haver arribat a una 'fórmula de
oradors solament els ínterrom- aquesta
serà portar l'assumpte el Consell de el joc en unes parts 1 permetent-lo
Només pretén cridar l'atenció del Go- concòrdia i es posa a disposició del Als
peix
la
presidència
per
a
cridar-los
Ministres 1 si aquest ho acorda pu- en altres.
vern sobre la importància 1 gravetatministre de Finances per si necessital'atenció. (Riallesi.
dé rau^oirltzecló que es (pretén, 1 alguna adaració a les seves explici- Prego al senyor Teixeira que es blicarà el decret.
A Barcelona malgrat el joc, hi h»
molt méts tenint en compte els per- tes manifestacions.
a la pregunta, puix per ai- El senyor ALCARAZ pretén fer ús moltes coses atferen beneficència |
judicis evidents que 1"autorització ai^ Sé suspèn aquest debat, i seguida- concreti
de Sa paraula.
els Hospitals estan índotats.
xó s'ha concedit la paraula.
terlor ocasionà a la indústria hatíxh ment s'aixeca la sessió.
El senyor TEJXE1RA «s dol de no El PRESIDENT 11 nega 1 li diu El senyor PICO, — A Santander au
nai.
•poder estendre's més i espera que tflque parlarà quan 11 correspongui. es Juga..
Es refereix ai tractat que vam con- C O N G R E S
govern li acceptarà uua interpel·la- Com que el senyor Alcaraz insis- 'El senyor IGLESIAS. — Sí que es
oatax ajnb .-uiglíiAemi, per a dir que
ció per a tractar anib la minuciositatteix, sense fer cas als requeriments Juga, i ei mateix ministre ho ha corens tia ocasionat grans perjudicis; 1.
presidencials, entre les protestes de roborat.
que es mereix aquest assumpte.
Madrid,
1
9
.
i'IS
tarda
per a dÈiiiosfrar-ho dóna lectura al S'obre la sessió a les 3'35. sota la Concretant-se a la pregunta, pre- bona part de la Cambra, que apola el Diu que significa un cas de r«s.
paràgraJ tercer de a'artícle cinquè
aquest l'inVita amb ener- ponsabilitat el manteniment de is. I
ga al minitre d'Hisenda que adopti President,
del senyor Alvarez.
d'aquesl tractat, per virtut del qual presidència
gia a què calli, puix del contrari terminals
privilegis.
mesures
sobre
els
drets
aranzelaris
Al
b
a
n
c
blau,
els
ministres
de
Gràes concedeixen preeminències extraveurà precisat a procedir d'altra £1 ministre
de la GOVERNACIÓ taa
Justícia, lustrucció i Finances. del tflatdemoro per evitar l'excesslva es
onünéries ois articles de producció cia•Esi llegeix
manera.
bé rectifica.
l'acta de la sessió ante- importació.
ungleaa.
o pot aprorvar-se perquè el La Mésa ofereix traslladar el prec En aquest Incident el President Diu que ja té 51 anys (Rialles} i ns 1
En aquestes condicions, entén que rior i n
Saborit soUiclla que es comptial ministre d'Hisenda.
trenca una campaneta 1 efl senyor 11 remou la consciència haver faltat
no hem de concertar amb Bèlgica en senyor
el nombre de diputats, i no hi ha El ministre de FOMENT diu que Alcaraz cedeix renunciant a seguir mai al seu deure.
la Jonna que semida. es pretén fer-iho.els
reglamentaris per a pendre acords.no es pol resoldre d* moment en tan| parlant.
Demés, diu que els permisos per a
Espera doncs, que el Govern comProes i preguntes
Important
assumpte,,
però
el
g
o
v
e
r
n
jugar
els ha donat nrtih arranjamen:
S'aprova
l'acta
en
votació
nominal
plirà amb el seu deure, atenent els El senyor GARCIA recorda que té recull les manifestacions del senyor sol-licltada pels socialistes.
a
la
seva
iMeressoa de la producció nacional. anunciada una interpel·lació al minis- Teixeira 1 les estudiarà amb benevo- El senyor IGLESIAS defensa una Diversos consciència
dlpuitals. — Però això no
El senyor VALERO HERVAS con- tre de la Guerra sobre la situació en lença;
es
pot
íer.
proposició,
no
de
llei,
d
e
m
a
n
a
n
t
q
u
e
sumeix un tom en defensa del dicta- que es troben els soldats de quota dels El senyor PRIETO demana que es no es permeti el jocfinsque s'hagi El ministre de la GOVERNACIÓ. nien, dient que intervé «n aquest de-reemplavos de 1920 i 1921, que pres- faci l'agrupació dels districtes elec- reglamentat.
Però els he exposat per a respondr*
bat en representació dels consumi- ten servei a la zona del 'Marroc.
de Biscaia, com la llei deter- Protesta contra la diferència que després dels meus actes aquí.
dors.
Diu que tenia el propòsit de presentar torals
mina, puix ara es dóha el oas que
ei joc en unes El senyor MIENUEZ VIGO. —- I e!
L'autorització que es discuteU sig- una proposició incidental perquè la per deficiències en les comunicacions s'estableix permetent
1 negant-'lo en a'^s i au-ministre de Gràcia i Justícia, què
nifica la revocació dels aranzels i Cambra es pronunciés sobre aquest alguns pobles no han pogut votar enpoblacions
toritzant-lo en uns centres i en al- diu?
ens porta a tenir un contacte amb els assumpte.
les passades eleccions.
tres no.
El senyor IGLESIAS. — Fa l'orni.
mercats mundials, ja que aquest tracA Barcelona es tancaren les cas^s El ministre de la GOVENAOIO se
Després
diu
q
u
e
e
n
t
r
e
m
en
Voctau
Afi
r
ma
que
s'està
conculcant
la
llei
tat ens decantava envers un perjudi
mes de mandat d'aquest govern 1 de joc i en quedaren obertes tres qiie guelx dient que penden el temps -k
mantenint aquests soldats al Ma- l'Ajuntament
cial isolament.
Bilbao segueix en no poden oferir distintes regles que que pretenen" que autoritzi noves carroc, puix per poc que es descuidi el l'anonfriailifat jadedenunciada
No veu cap perül en autoritzar el Govern
les altres.
ses de joc, don?s no tarà cas de cap
aquí.
d'ésser llicenciats per
Govern pèr a poder concertar per la Uei dhauran
privat, sinó sols dels InteresDemana al govern que resolgui cl A Santander no es jugava i ara es interès
e Reclutament.
sota Ja segona columna de l'aranzel,
juga perquè el governador vingué a sos generals penfe.,-lament definits
ja que està basada en valoracions No ho dhrcom amenaça, però anun-conflicte
d i li digué al ministre que si
El ministre de 'ta GOVERNACIÓ re- Madri
— diu — estic decidit en acato I
Miexactes i equivocades; i en aques- cia que quan es reprenguin les ses- cull
no s'autoritzava el joc no es podrien elJojoc,
el primer prec por a atendrel realitzar
i £i no puc aconseguir-ho, ei
tes condicions, no ss pot proclamar sions de Corts apel·larà a tots els pro-en
determinats
hcsnenatges
i
el possible.
reglumenraré. El qüé no fainé seia (lela LutangibUíiat de la (segona co- cediments reglamentaris per a exigir Ouíiiit
festes.
nar méis. permisos per a jugar
a l'Ajuint^-nnentl de 3Uhao
les responsabilitats degudes.
lumna.
que no passaran moltes ho- A Madrid —diu— no sé si es gau- En el ions està conronne amü !i
No hi ha raó perquè els que han anuncia
(El Govern, en soUicitar aquesta au- servit
sense que es resolgui definitiva- deix d'aquest privilegi que gaudeixen proposició, però no la pot acceptar per
a la península estiguin a casa res
toriteació, no Ja res més que exte- i els del
Santander i Sant Sebastià, però fa la forma com estàredactada,pins
Marroc continuïn en files. ment el conflicte.
rioritzar els seus desigs de rectificar
ocs moments deia el senyor García implica un vol de censura per al miEl senyor LLANE2A s'ocupa d-ls p
El senyor SABORIT.—Però que vin- ültlnys
grans i perjudicials equivocacions.
Molinas que s'han tancat les cases den:«ire
la Governació per no haver
acçidenis
/mdnaJrcs.
q
u
f
c
en
gitih
tots.
Recorda que la indústria siderúrgijoc, però funcionaran 800.000, .chir- donat de
més
permisos per a jugar.
vuit
dies
han
produït
2
1
morts.
El
senyor
BARCLV—Si
p
o
t
ésser
ca no (ha saibut posar-se en condiíatas».
Tracta
concreta
I
mfnuclosament
j
(Es
prorroga
aquesta part de la SÍSque
vinguin
tots-,
però
per
ara
q
u
e
cions arveaitatjosee per a lluitar en la
e l'explosió de grisiï en una mina El ministre de la GOVERNACIÓ. —sió. sense perjudici de les hores de«i- ]
guerra econianica; i per això neces- vinguin els que per llei -mo han d'es-d
de Mieres que produí 13 morts.
Això no ho ha pogut vllr el senyor nàde, a l'ordre dei dia.)
sita per a viure la confitant protec- tar més allí.
Diu que cü fou el primer particu- Garcia (Molinas.
El senyor ^BORIT.—Tots, tots.
El seny .r PRTETO explica el s*3
ció de l'aranzel.
ée que en front de l'òpinió de lar que arribà al lloc de la catàstro- El senyor IGLESOAS diu que tam- vot i els dels socialistes.
•Proposa que es nomeni una Comis-S.Just
el Govern conegui la d'altres. I fe, després d'haverrecorregutun bé li han assegurat que a Villagaroia Diu que aquests votaran contra 1» j
sió pèriamentària, composta de se- £1S.senyor
HCIA.—Podrà S. S., 1quilòmerte de galeria en molt males d Aroza, es Juga.
proposició del senyor Iglesias, perqui
naduis i diputate, que estigui al cos-en son criteriBA
abandonlsta, demanar 'condicions, i per tant ha pogut apre- El senyor FERiNANDEZ VALON. — no estan contforme* amb la seva n- ;
tat del Govern oi concertar els t racciar
de
vista
els
detalls
de
la
catàsla repatriació de tots els soldats del!
Això és completament íals; allí no daoció.
ials comercials.
però el que jo soUielto res Itrofe.
es juga
En ella es demana la reglamentaçiíi
El senyor S.AJÍCHBZ OE TOCA diuMarroc;
té que veure amb aixó. Jo el que Manifesta que aquesta catàslrfe iEl senyor IGLESIAS censura el cri-tíc-1
1 els socialistes són eonlrarf
qui es dóna compte que el nostre sol·licito
és únicament i exclusivament ocorreguó per deficiències en l'explo- teri que s'ha seguit ara en la qües- a -aquesjoc
t
a
reglamentació.
tracte de règim aramaelari, .per a co- que es compleixi
le llei, que s'està tació,: per dia qual cosa n'és respontió de<l Joc tancant unes cases i auto- A més, en la proposició no es vtu J
municar-nos amb els altres països, hacoiiculoant tenint ai
els sol- sable l'empresa.
ritzant-ne d'altres. Era preferible el clar el propòsit d'acalbar aonb el Joc,
d'ésser de granflexibilitat,i encara dats de quota de 1930Marroc
i 1921.
Si s'hagués realitzat treballs de ven- que féu el senyor Cierva dlclam re- isinó que, pel contrari, pot beslu- 1
durarà aquesta situació molt temps.
prèvia no hauria sobrevingut gles per als que vulguessin explotar mar-se un altre propòsit que ja sia ]
Per això pogué corevèncer els seus La Mesa ofereix traslladar aquest tilació
el negoci.
l'ejofíosíó.
insinuat en lee paraules del ministrí
prec
al
ministre
d
e
la
Guerra.
cçíirrellligiouairis de lla ICamíbra que
pertanyen a la Comissió perquè no El senyor AYUSO demana alguns iCcvmpara com es treballa a Espa- Ei mimstre de la Governació cele- dc la Governació.
presentessin vot particular, puix es- expedients de concessió d'almadra- nya 1 com es treballa en les minesbra que s'hagi portat aquest assump- La conducta d ajquest. encaminada s
lava segur efue en converses amb el ves, com són les establertes en la franceses, on ell ha treballat. A Fran- te al Parlament i que se n'hagi par- suprimir el jor, mereix l'aplaudimea1
Govern s'arribaria més fàcilment a nostra zona de protectorat a i'Àfrica. ça, l'engïnyer baixa a la mina amb lat clar.
socialistes. (Bé en diversos inels obrers i no els perd de vista en Quan va venir al ministeri es va dels
•una fónnula de concòrdia.
Demana l'arranjamnl d'algunes ca- les
drets.)
vuit
hores
q
u
e
dura
la
jornada.
]
de 'la província de Guadalatrobar amb que hi havia més de Es pregunta si s'aprom o es rebutDes de que començà la guerra mun- rreteres
es passen quatre i sis mesos 2
i prega que no es perjudiqui als Aquí
.000 caces de Joc a Espanya. Sola- ja la proposició.
dial, era Indispensable que nosaltres jara
sense que els enginyers baixin a ^ m
agricultors amb la venda del blat mines.
ent a Madrid n'hi havia 60 6 ,70. Elsi republicans líemanerti votaciO
eíiabllssim mesures aranzelàries. avariat
Després de l'aranzel ded senyor laga. que hi ha ials molls de MàComprenent que era diflcU tocar el nominal.
Caïubó_ va correspondre al senyor
Diversos diputats protesten de l'ex- problema del joc. en va parlar amb Es procedeix a ella i queda rebul'Bergaiíun administrar l'aranzel, 1 Oeanama també l'expedient de con-tensió qw dóna al prec.
I
els qui el podien aconsellar, 1 hi ha-jada per gran majoria.
olesíioies wa entendre, que en deter- cessió de terrenys a l'Escorial a una El PRESIDENT — Es tracta d'ungué amics que procuraren convèncei Es llegeix una altra proposició d»1
minedes partides de ila segona colum-empresa particular de turisme, carprec moll interessant.
perquè no esfiquésen aquest asSaborit que s'apoiarà en 1«
na es necessitava sotmetre's a un sospita que s'ha comès una il·legali- SL senyor USERA — Tots ho'íón. sumpte perquè li hauria d'ocasionar senyor
sessió
de
demà.
tracte especial amb alguns països. tat, ja que aquests terrenys són del Ei senyor SABORIT. — Tots no sónmolts disgustos, ja que havia de le
del dia
del Reial Patrimoni i no està iguals. Però a més es tracta d'una sionar molts interessos. No obstant, Continua Ordre
Examina després el règim aranze- domini
la luteppellació sobre ^
ningú
autoritzat
per
a
fer
la
cessió.
es
va
decidir
a
escometre
una
camlari actual que tingué per base i'ocatàstrofe recentment ocorreguda.
problema dels furs.
bra del «enyor Bergatnín. 1 exposa El ministre d'ESTAT, d'umforme, El senyor TEIXEIRA. — l a mi s'hapanya contra el joc; però de moment, El senyor USERA BUGALLAL par-»
i
atenent
les
necessitats
a
què
s'atieque realitzar una obra aranzelària puja a a tribuna de secretaris i dona
cridat l'atenció.
àUuslons i dedica el seu discurs
nla amb els cabals procedents del per
completa i bannònica és molt difí- lectura a alguns projectes de Uel. m'EhüaPRESIDENT,
—
De
la
importàna
c
o
mbatre l'actuació de les s*^'
Joc, no tingué altre remei que auto- tats agràries,
cil, perquè no es pot donar satisfaccia
d
e
les
preiyntes
Jutja
la
presiper creure-la revolu"0"
Madrid.
1
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,
9
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1
5
nit.
ció a tots els Interessos ni a tots els Ed ministre de FOMENT contesta dència que és el qui dirigeix els de- ritzar-lo al Casino de Madrid, Gran nària
egoismes.
al senytw Ayuso dient-li que s'ha bats. Si S. S. vol, pot presentar un Penya, Círcol de Belles Arts i CIrcol Se suspèn aquest debat 1 contin"*
(Exposa que 'tou un •perill molt greu aixecat l'acta de les existències de vot de censura contra el president. Militar.
projecte sobre tinença d'aT!n^
per a l'economia espanyola tractar blat a Màlaga i assegura que no es No obstant, prego al senyor Uaneza Varebre,per la eva campanya elEldelsenyor
GARRAN consumeix el P"
abans que amb altres països amb vendrà un sol grà i que s"hnn adop- que concreti eü possible.
mer
tom
contra
la totalitat.
contra
ei
joc,
moltes
felicitacions,
enSuïssa, perquè cop* que a Suïssa se tat les mesures sanitàries procedents EJ senyor LLANEZA. — Jo necessi- tre les quals les dels Bancs i ban{Segueix
a
darreres
infarmacUiï*)
U ha cuncedit el tractat de nació afa-per a evitar danys a la salut pú- tava sentar aquests antecedents, A quers de Madrid i 11 oferiren quanvorida i Suïssa era el venut aranze- blica
vaig explanarfamolts dies una titats per a la Matriteiise de Caritat,
lari d arreu del món durant la guerra, El senyor TBIXEIRA s'ocupa de la més
intenpel-lació i encara estic esperant en substitució dels ingressos que te- Recomanem a lei «nlMM 1
els altres països exigiren que trac- situació en que es troben els ceríalis- la
nia pel joc, peròflnsara només ho pnrttcuiar» t/ue «n«i a 0* "'*J*7
respostadel ministre.
téssim amb ells fent-los el mateix fa- tes espanyols que és tan crítica, se- Jo
fet ell Banc d'Espanya i el Banc tre'nj ameut o nou* tupUea»1'molestar al cos d'Engi- han
vor que a la Republicà Helvètica. gons diu, que necessita de remeis nyersnodevull
Urquljo.
Mines,
però
reconeixent
que
Mcetuiai absoluta itent* *
Per això havíem dlhaevr concertat heroics.
és dels millors d'Eurqpa, Quant a Barcelona, diu que va do- te
«ual no cru H s*****'4./^
amb Suïssa després d'haver-Jio efec- Diu que la rehaúxa aranzelària per tècnicament
dic
que
en
la
pràctica
no
respon
tant!
àmplies facultats al senyor Ra- el menor cati
tuat amb les altres nacions.
al blat ie moro solanuent ha servit Demana al ministre de Foment quenar
ventós perquè designés les entitats ment (i* cngxnalt amO
El tractat amb Anglaterra, si be per a beneficiar als ramaders, però doní
per decret el projecte de llei que es cregués indispensable per a 9*11 0 tau nrma E L » * t
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P^g. jj, — Divendres, 20 de juliol de 1923

N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
cent, per als viatgers, 1 «n uu 150 militar actiu mentre duri l'ocupació mercials 1 militars I admet una àm- Els aliats i Alemanya
Benes a Bruselies
per a les mercaderies.
dol Ruhr.—Havas.
pila autonomia municipal en el rè- Londres, 19. — Falten Informes oflgruseeUes. 19..—Anll passada arrl- Aquest nou augment regirà des del
gim de Tànger. però entén que la soa Brusselles, on coníerenciarà amb primer de setembre —Havas.
sobre la reunió del Consell do
birania del Soldà en l'esmentada ciu- cials
La resposta anglesa
els senyora Theunis i Jaspar. ei mlMinistres britànic que se celebrà
tat
ha
d'ésser
mantinguaa.
-^ce txecoestovac de Negocis Estran- La cotització de monedes
matí, però per dades procea Alemanya
Tànger ha d'àsser una veribibie aquest
gers, senyor Benes.—Ha vas.
dents de ben informat origen se sap
Londres.
1
9
.
—
L'Agència
Reuter
ciutat
marroquina.
Els
anglesos
voestrangeres a Berlín • anuncia que està acabada i a punt len reduir da sobirania del Solda a que elsratoislresdiscutiren el prode reepostu a Alemanya i ela
París.
19,—Telegrafien de Berlín al d'ésser tramesa la resposta de la una simpleficciói tracten principal-jecte
La fugida d'Erhardt
documents que s'acompanyaran a lo
«Petit
Parislen»
q
u
e
el
G
o
v
e
r
n
del
Gran
Bretanya
a
les
últimes
proposim
e
n
t
d
e
convertir
a
Tànger,
en
uii.a
Lalpzig. 19.—L'enquesta oberta anat) Reich ha adoptat la decisió de no cions del Reich
nota que ha d'ésser enviada a le:
sucursal comercial de Gibraltar.
notlu de l'eivaalO del capltA Erhardt.cotitzar
potències
més
les
divises
estrangeres
El Govern examinarà novament la El •Journal· afegeix que la diplo- — H.ivas.ahadea i als Esiats Units
cas del grup «Consul», ha posat de els dimecres 1 dissabtes de cada set- dita
raaposta aquest matí, i si—com màcia no retrocedeix espantada ni
manifest que fou una muniquesa mena—Havas.
té per segur—no s'hi troba res a molt menys davant l^esforç que siganomenada Argesoh la que faciUtà Berlín. 19.—El ministre de Comerç es
modificar, aquesta nit serà tramesa nifica conciliar tendències tan opo]a dita evasió.
t
e Baviera ha dirigit una comunica- als altres Governs aüai« i al dels sades i contradictòries i, « 1 consa- L'indult del comunista
Amb aquest motiu s'han practicat d
qüència. trobarà ia manera de reció a Berlín protestant contra la Estats Units.—Havas.
Marty
lílgunes detencions.—Ha\·BS.
dactar un compromfc aceptable per
creació pel Govern del Reich d'una
Perpinyà. 19. — Mòltes agrupaclon»
oficina de Centralització de divises 1 Tractat de comerç entre ambdues bandes.
de la regió organitzen un
Alemanya i la Societat de contra la limitació a favor dels BancsTurquia i els Estats Units El (delegat ícancès a'bafcresel polítiques
gran míting seguit d una manlfcsde Berlín del dret de negociar en dit
e
m
p
s
necessari
per
a
reflexionar
1
les Nacions
tindrà lloc tan aviat com
vises estrangeres.-Havas.
Lausana, 19.—Es creu probable que també per a observar el caire que pre-tacdó que
conegut en aquesta ciutat el
Berlín, 19.—Durant una reunió cela data assenyalada per a signar el nen altres discussions ectre França i eígui
decret ooncedint d'amnistia a l'ex
lebrada per la Lliga alemanya de
tractat d'amletat comercial tnreo-ian- Anglaterra, sobre qüestions més im- oficial
Marty. — Havas.
Drets' de l'Home, ela senyors Loebe, Conspiració
qui serà el 24 de l'actual.-Havas. portants.
Emstein 1 general Vondcimllng InslsA
b
a
n
s
del
2
1
d'agc«
—
termina
a
Constantinoble
uren' sobre la necessitat que té Ale- Constantinoble, 19—Ha estat desoo- Alemany mort
dient al diari esmentat — han d'ocór- Al Ruhr manca diner
manya d'ingressar a la Societat de herta
rer moltes coses, •pi'* p- drien modifi- Dusseldorf, 19. — La situació econòi
detinguda
u
n
a
organltsació
NaclQM.
a Dusseldorf car la situació, inc'ds per altree ns- mica
secreta que tenia la intenció d'incensegueix igual.
Dusseldorf. 19—Per no haver obeït eumptes molt més seriosos encara En els
diar aquesta ciutat—Havas.
territoris ocupats es tanquen
a les intimacions que li féu, un sen- que la qüestió de Tànger. — Havas. cada
Milions de marcs
dia més fàbriques 1 seguett
tinella
disparà
el
fusell
COWTB un
fent-se santlr la mvici de diner, ;a
confiscats Repatriació dels grecs de alemany que intentava passar la
Obrers sense feina
qual cosa impedeix les transaccions
frontera,
matant-lo
a
l'acte.
—
Havas.
Dusseldorf. 19.—Les autoritats d'oMersina
Dusseldoní, 19. — El Municipi de comerdate. — Havav
capacló s*han incautat de 26.000 mi- Atenes, 19.—
Govern grec ha adapRecklinglhaussen
ha aeomiadat a un
!r^os de marcs destmats a salaris tat l'acord deElfacilitar
L'Estatut de Tànger
la tornada a
gran nombre d'Obrers, als quals per L'assassinat de Vorowski
dels ferroviaris en vaga a ia conca Grècia de 4.000 gracs refugiats
a
M
e
r
Paris, 19. — Comentant l'ajorna- iu> tenir feina, havia empleat en obres
del RuliT.—Havaa.
sina (Ainatòlla).—Havas.
fitnetbra, 19. — Ha estat oomunicat
ment de les reunions de pèrits que sd'utilitat ptíbllta
celebren a Londres per a l'estudi dò IBI motiu de veure's obligat a adop-ja ala advocate de la dafansa de l'aLa situació d'Alemanya
eA sumari ds la causa incoajda
La Universitat de Gant l'estatut de Tànger el •doumal· diu tar tal mesura, ha estat la tmpoasibi cusació
ue aquesta decisió no indica que en litat de poder segui r4os pagant. — ft-Tp^ motiu de l'assassinat ded delegat
Berlín, 19.—Cl Govern ha publicat BrusseUes, 19.—£1 Senat, en la ses- q
rus en la Coníarèncla de Lausana,
ells primers canvis d'tr.pressions 1 Havas.
un .cpanunicat en el qual s'aílrma que d'ahir, aprovà per 74 vots con- punts
senyor Vorowski.
de vista hagi aparegut la pos:io..tenen fonament temors d'una su- sió
tra
5
5
,
el
projecte
d
e
llei
relatiu
a
sibilitat d'una pròxima solució de l'nsfiguren en el sumatf'i document que
posada guerra civil imminent.
la
Universitat
d
e
Gant.
—
Havas.
sumpte. No obstant tampoc s'ha de Robatori a un temple
demostren la compJtottat de Polonint
. El Govern del Reich serà Implacable
veure's en això un ajornament islre París, 19. — àlha comès un robato-oficial de l'esàrclt del gemenal Wran
a reprimir tota temptativa de dísEl servei militarà Bèlgica dic
lurW.—Havas.
ri saorileg en l'església de Sant Mar- gel. 1 secretari de la Creu Roja russa
a Ginebra.
Berlín, 19.—Ei Consedl de l'Imperi Brussel·les, 19—
Es oerca únicament, aíegix. la ma-tí, da C&emp.
.
A
la
Cambra
de
Di[ha examinat el projecte en virtut de! putats fou aprovat ahir per 76 vols nera de guanyar temps. França està lEls Uadres han violat l'urna la qual La causa es véürà a IVAudlèmcla de
Iqual les .tarifes ferroviàries queden en ipro I 69 en contra el projecte deeinoerament disposada a donar a An-contenta les relíquies de Sant Marti, Lausana, per tol el mes de setembre.—
lia ugmeniades en un 250 a un 300 per Uei prolongant dos mesos el servei glaterra tota mena da garantí*;, co- deixant-la buicte. — Havas.
Havas.
milorsmpo«i«,
ereral
a rrtrí tntiïn homenatboicaaiada en l'ocnfcra i en el aileucl
de l'entrada.. I elriurefranc de Sus- g
alaurat pUl
i els llavis carnosos que s'o- eEnal les
GUERRA JUNQUEIRO de la mort.
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s
poítiques,
ti
breo revelant unes dents amples 1 sMFa temps que «jl seu esperit, sempre
En
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Mir-se. EU ho djguó
El rei, la reina, Don Manuel de Por-racterlstica
LA INCOMPARABLE SUSSANNA. REI-tugal,
s
n
p
U
^
i
u
*
,
el rel somrient, en eril, l la' inclinats al panteisme. S:ncer i descriptiu, Obri la mort. senyora deis dominis
NA DEL TENNIS
seu
ndtsaulrisaqdu
ítnatses
mul
seva petita reina Augusta, la duques-els
«A alegria da vida. essa alegria d'odre
hstorratn
ecsa
eaiafles,
senpelensol,
platseesm
blalcn
aíc--ode! més «enllà», les seves ales de mis-A
Sussanna Lenglen és per cinquena sa de York vestida de color de tór- lors,
vai «atín
v
e
s
i
s
p
a
r
e
n
t
s
carrers
b
teri,
tristor,
de
llàgrimes
i
d'abanI vegada campiona femenina de ten- tora. Fins Lord Curzon deixà per unaquinats i (ílencioees de poble, langorosos dó, sdbre la Pàtria portuguesa. Por- pouco e pouco em mira
[guinda, vat..
nis. Els cronistes esportius no tro- hora lès Reparacions per anar a capvespres..
taíril de Nord a Sud. plora i resa en Melros alegres de. bico loiro
ben ja més adjectius per apücir- Wimbiedon a veure a Sussana. Un pú-templ
A voltessei esneatmo
m
etntspedrelasileq
nu
ciieotu
sad c1oncl
-íntim
silenci, un silenci de xiprers, O'mel ros negra;, can tal, cantal!»
a
t
r
e
li: Incomparable, prodigiosa, mera- blic entusiasta dels partits de tennis, repòsacidóe, les
s sviles,
el
s
i
l
t
m
d
a
u
g
u
s
t
en
aquest
moment inoblidable per a
vellosa.. Miss Mc. Kane. que jugà mig dei qual hl havia un secretari i imponent deplseticteim
o la calma pUcida tot i per sempre..l'ànima
ttel mes gran Després, vingué el recrflliment La
lafinaldel campionat amb ella, re- d'u» club escocès amb la seva esposa,dels claustres solitaris...
dels portuguesos d'aquest segle que lira
emmudí, femt-ee nit en la poesia
presentant l'honor anglo-saxò, en un tots dos amants de la raqueta, els £sAel
ltre rel
asüpriecót*;
e in
t
e
r
e
s
s
a
n
t
d
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q
u
e
s
t
p
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e
t
a
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urelisUs
è En TeU
raltraés aq
siu
necse-- ara es partí de ü'^humus». sense un portuguesa, amb el silenci d'aqtueil
•irticle signat 1 entaoltesentrevis- quals passaren la lluna de mel a rament, profundam
t
•ai»,
sense
una
queixa,
sense
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Nasqué, en efecte, en 15 de setembre aquella
finició
del poeta, no es altra cosa que
bretot per a les dones que feien cuaexplicació dels meus pantalons. Com
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. ^ HISTORIA APOI.OGU
Mbit oportunament va intervenir en
DEL FEIXISME ITAUA
E L
P R O B L E M A
el debat sobre d projecte de llei ün del* tíipdaottnurs <fci ftixiíme
DEL
TERRORISME
italià. En Pietro Goroolim. Ixi publídeclarant delicte L· tinença d'armes eat
tm llibre tntefèssant de docímui i
il nostre il·lustre amic N'Antoni Martínez Domingo.
di dueument feixistes
Amb una dara percepció de la realitat, l'ex-alcalde de Barce- IJavcm lletfU, nosaU/es, l'eaieió
,del nostrt rar KugtM Marlona atribuí a l'actuació del poder pdblic, és a dir, a la ineptitud francesa
nan. prtfaciada p'cr En Joa/ues Unin·
i la impotència de l'Estat, la persistència del terrorisme a la ca- title. 'Le Fa/·cismc·
E l volum
pital de Catalunya. El problema del terrorisme és un problema en qüestió conti unei paraules d'Fn
i. com a froUtm-l. una faindependent dels conflictes socials i ha pogut subsistir per l'ab- il·i'solini
Uigrnfla retrat del *nuct' — front
sència d'un poder públic qne no exerceix les funcions més ele- pronJneni. ulls viiíssini' enclotals.
nas aquilí, boca tjr.Mt imptrativa . t
mentals de govern. El que passa » Barcelona és el que passa- fert
volenten».
ria a París o Londres si tot d'una desaparegués l'Estat o patís un El m'nto
fenàmen felzuli apufelx ben
eclipsi el poder públic.
pTrcitat i. en bo*.a prrt. bm juttifiprr íet cïrcurnslanan qut l eulurA la capital de Catalunya aquesta incapacitat de l'Estat es- cit
nen. Es l instaní agut de reacció Fs
panyol per a exercir funcions de govern ha vingut complicada i la bmtalilni franca de l'auiorltat davant la franca brutalilai de l'anaragreujada pel fet notori de complicitats esporàdiques i vergonyo- qMases amb els elements revolucionaris o anarquistes, conreadors de .Vo direm que el Feixisme stgtli
la violència, qne els gabinets conservadors o lliberals, i encara l'ordre precisament. però si que is,
certs països i en determinades cir
més els lliberals que els conservadors, han cregut que podien anar en
eumstàncics, un oportunlssim mitja
oposant successivament j eficaçment a l'embranzida restauradora de
l'ordre.
del catalanisme.
En renJ.iiaf. més que el ComKtelMHd
que el Feixisme ha posat en des'MProu els ha demostrat l'experiència la inutilitat de llurs (0
bert i de cos present is oi LUberal·.s·
esforços que han resultat sempre contraproduents i perillosos. me — Ui font de, desordre. d'IncohePerò els governs de Madrid han reincidit en llur conducta teme- rència l d'absurditat per excel-lincia
Marsan diu que el Fílxinrària, menats per llur hostilitat contra totes les manifestacions meN'Fu0ene
A< obra de la joventut en un pais
de vida de Catalunya. No han reeixit. El moviment naciona- on hi ha molls jot/es. Joves, certade paraules i rfç fets, però ba
lista no ha sigut deturat, sinó tot el contrari. I Barcelona, ca- ment,
sots en unes tradicionals í atàviques
pital de Oatalunya, ha anat superant totes les tragèdies i totes Its experiències. E l Feixisme és també. —
podríem afegir — l'obra ttuna raça
bogeries.
entusiasta i que no té aap por al riEl govern de concentració lliberal ha presentat a les Corts dícul. Aqiíest detail rtsicoCògic té molla niés importància del qne sembla.
aquest projecte sobre tinença d'armes. Com ha notat molí justa- Les
cúmiscs negres, les trangues exorment el senyor Martínez Domingo, si el govern declara que ne- blUints,
la salutació romana, les gorcessita aquesta llei per a combatre el terrorisme, cal donar-li tota res vermeUes amb borles verdes, fcs
sentimentals grotesques —
mena de facilitats per aconseguir aquest objectiu. Però és evi- t,aru;Qns
que el nostre Josep Pla. des de les sedent que aquest projecte, isolat, sense integrar-se. en un coajunl v'c4 criireiç-ixeü d'Itàlia, tan pintoresoamcnl. ens va descriure mesos end'actuacions de govern i en una política enlairada, no remeiàrà res. darrera
— tot aquest qartfitix artecdòPodria ésser una manifestacióreveladora,amb altres iniciatives, tic covava,
doncs, un fons dinàmic verament transcendental.
d'una política, no pot ésser una política.

Centre Nacionalista de Santa Coloma deFaraès
Diada patriòtica que tindrà lloc diumenge, dia 22,
amb motiu de l'estrena de la bandera del Centre
A les tres de la tarda, conferència pública, a
càrrec del Diputat a Corts per aquest districte
EN JOAN VENTOSA I CALVELL
que disertarà sobre
L'ACTUAL MOMENT POLÍTIC
Concerts. Sardanes i gran ball de societat. Orquestra «La Principal»
1 M P R O M P T U
Un

que

vaga

per

propi

impuls

N cavall de cotxe de lloguer en un lloc molt concorregut, a
U
frec de la vorera i al mig dels rails dd tramvia, s'ha aturat,
millor, s'ha palplantat impensadament amb l'aireresoltdd que fa

una cosa lloable, justa i heroica amb tot d convenciment de la seva
ànima.
Primer ha suportat' una insinuadó de la fissefla, després una
estrebada brutal de les regnes, de seguida un cop sec dd mànec
de la tralla. Això, ben mirat, començava d'ésser un espectacle
aprofitador. I ds vianants han fet rotllo.
El cavall no era magre, ni esgotat, ni semblava asmàtic, ni
fluix de coll. Tenia uns quants esparveranys — els usuals entre
les bèsties del seu estament —; però explicar i justificar aqudla
actitud per aquesta tara, equivalia a justificar una insolència amb
dretretd'uns ulls de poll.
Mai no manca un home persuasiu al costat d'un de violent, i
més aquí, a Barcelona, on, digueu el que vulgueu, la Protectora d'animals i plantes no ha ddxat d'influir sobre el públic amb prèdiques
i exemples repetits.
Dos o tres homes de bona voluntat atansant-se al cavall i reprimint, sense cridar massa, el mal genit dd cotxer, han insinuat
algunes pràctiques evangdiques.
L'un feia la perdiurebotintla llengua contra d paladar amb
Eis per això que revelaria una lamentable incomprensió i una El llibre d'En Prieto Corgo'.ini és
esperançada
obstinadó, l'altre li tustava les anques, i un tercer,
un
llibre
(ixcel·lent.
viu
t
documento/,
pobra mentalitat i'actitud del President de la Cambra en cridar indispensable per a tota persona que
possiblement
ajudat d'un quart, l'estiraven, amb tota mena de resl'atenció del senyor Martínez Domingo a base de creure que les vulgui assabentar-se, cn conjunt, d'apectes
i
suavitats,
de la brida.
questa
gran
aventura
aventurera
de
la
seves consideracions no eren congruents amb el projecte de llei
Itàlia contemporània.
,
L'animal
projectava
una orella endavant i una altra endarrera ;
que d Congrés discutia, si el senyor Melquíades Alvarez no ha- Ens manca, però, un bon Itíbft. de
jgués estat distret. Únicament una distracció momentània del l'altre cantó de la barricada -, un lli- expressió ambigua, que interpretada arbitràriament potser signifibre docttnicntal (inti-/eirista, redactat caria : està bé ; •molt agraït, però deixem-ho córrer.
cap reformista podia amagar-li l'íntima connexió que existeix entre per
adversari d'En GorooUni Un
Amb aquest cavall s'han esmerçat ds procediments habituals
les causes dd terrorisme, que d projecte de lld sobre tinença d'ar- Z?í6run
e d'un Uaiíà que hagué* pres, cn
els temps de la lluita heroica, una del curanderisme polític qne alterna el cataplasma amb les manxiumes vol combatre, i la conducta dels governs de Madrid.
porció, almenys, d'oli de rici.
les. Quan drigorse li ha fet insuportable ha arronçat la gropa,
iosee M
ARA
t JUNOY ha junyit les ordies, ha brandat d cap i s'ha ddxat caure. En
Una
vegada
més
s'ha
sentit
al
Senat
espaLA PROTECCIÓ
nyol la veu dd nostre iHustre amic En Lluís (I) Piflro Garsolini : tls Faselsnut. Eiit. aquell instant arribava un tramvia. Ja tenim d carrer obstruït
ARANZELÀRIA
Libreirie Satíonele. 3 Placa du i d cavall en repòs. Un auriga és mal vist si atrotina un éavall
Ferrer i Vidai per a ddensar els drets i els Souvtlle
Panlkeón. Paris. 19J3.
estenellat, i un cavall estenellat, si no vol, no s'aixeca.
interessos de la nostra producció amenaçada per les velleïtats d'uns
Però s'ha fet la llum. Vagava, vagava amb una fermesa esgoverns que, sota d pretext d'afavorir l'agricultura o un consumiDietari històric
toica i no amíb els braços caiguts, sinó amb les quatre potes, amb
dor hipotètic, obren les fronteres ais productes estrangers.
tota la còrpora. Ja no era un secret per dl que en e! complicat orJa hemremarcataquests dies. com aquesta conducta insensata
ha sigut la causa qne en la guerra comercial Espanya hagi estat 20 d e j u l i o l de 1649 ganisme modern un petit engranatge romput produeix estralls.
Era ja un promotor de desordre en la via pública.
envaïda i vençuda. Els governs de Madrid han perjudicat la inI no se li en donava res de res. Però d seu vagar resultava
dústria, sense afavorir ragricultura ni el consum, a profit exclu- MEIX A BARCELONA EL SAVI JAUun locaut per al cotxer i un sabotatge de guarniments.
siu dds productors estrangers. I és tanta la inconsciència de llur ME SALVADOR PEDROL
ei seu pare En Joan Salvador
actuació qne ni l'enorme dèficit de la balança comercial espanyola, i Fou
Ja noresultavatan senzill descobrir la seva filiadó sindicalisBoscà, i es pot dir que d'ell prové
ni la depreciació alarmant de la pesseta, ni les altres conseqüències aquetía
ta.
Per tal com obrava sense pressions, per motu proprio pertafamüia dels botànics. Salvafunestfssímes d'aquesta concepció arbitrària de les funcions de go- dor Boscà va néixer el dia 6 de ge- nyia al lliure, però, per altra part, vagant isolat sembla que el quager de 1593, a QüeUa, estudià, la car- lificatiu à'únic li esqueia d'allò més.
vern, han tingut prou força per a obrir-los ds ulls a la llum de la rera
botànica a Barcelona, on s'estàveritat. Llur hostilitat instintiva contra lariquesade Catalunya bU, i dedicat a la ciència botànica, reAh, prou força dds que el contemplaven li oferien, de cor, llur
conegué la península ibèrica, cer.
ds porta a les concepcions separatistes i suïcides que han exterio- cant
ajut
moral, i àdhuc els passatgers del tramvia haurien sotasçrit unes
i reUieUnuanl-sc amb els
ritzat darrerament ds senyors Bergamín i Benítez de Lugo. savis plantes
més notables de l'estranger.
bases raonables i algú enrogia de vergonya! Aquella vaga si que
EI senyor Alba ha sabut amagar amb més habilitat ds seus En Jaume Salvador fou el que va devia ser justa, i quant a ben portada, saltava a la vista.
caracteritzar en la ciència el cognom
sentiments. Però les seves manifestacions dient que calia apro- de
P R U D E N C I BERTRANA
la família, i al qual En Toumevar a corre-cuita d projecte de lld d'autoritzadons aranzelàries, perfor lanomenà ei cFènix» del seu pals.
Foren els teus ifilks Joan í Josep Sal- niiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiimiiiiiimimiMiim
la raó que hi havia a Madrid set ddegadons estrangeres esperant vador
i Riera, dels quals desdendiren
l'avinentesa de negociar, demostra qne en el seu pensament la cura directament
Jaume Salvador i Salva- Air. Muieri. tractant-se punts de Meamorosivola de l'interès estranger ocupa el lloc que un Ministre dor, Joaqutm Salvador i Burqis i Jo- dicina, cirurgia, botànica, farmàcia, Excursió a Sant Sebastià
Salvador i Soler, tots dedtcais al matemàtiques, lletres, ««., parlant cad'Estat d'Espanya hauria de reservar per a l'interès espanyol. sep
atlttu de les ciències ncümals.
da un el seu idioma, ja que en SalEn 1 excursió comercial coUectilv*
Molt encertadament el senyor Ferrer i Vidal expressà els seus Se'l tingué per home de grans co- vador 'ds coneixia tots.
Fou el fundador del famós Herbari que demà, dia 20, a les IS'l?. sortirà
dubtes quant a la sinceritat i a la competènda de l'actuadó minis- neixements, respectat i estimat pels Salvador
i recomt ai costat d'En can a Sant Sabastfò, estaran reprecol-legaes estrangers, í exercint
terial. Es evident que la prodnedó del país no pot tenir confiança seus
d'apotecari, gaudi fama de literat i Toumefort en terres catalanes l va- sentate: el nostre Ajuntament, pel "
nent d'alcalde £En Xavier Tuseai. «1
en la gestió d'un govern que l'ha lliurada indefensa a la competèn- competent economista, revelada aques lencianes. Meresqvé l'elogi de Joan gidor
En Pere Domènoclh 1 'l'aficiata darfera condició quan l'any 1607 Ray i Pau Boconne, que li trametien
da estrangera.
exercí lofici de conseller cinquè, en exemplars des d'Anglaterra i Itàlia. de rerimonial XXmHi Pui^domènscli:
dies en què Bttxdelona estava situada La Reial Acadèmia Mèdica Hairíten- la Cambra de Comerç, per En J"*"
se l'any 1732 el va nosrionar soci amb Pantaleonl; la Sociatat d'Atwcosó ue
La intervenció simultània dd senyor Martínez Domingo al per l'exèrcit francès.
Forasters, per un vocal ds la JunÍ?
mots con/jraiulaidon.
Quan Barcelona fm Cort de l'aTxU
Congrés i d senyor Ferrer i Vidal al Senat, en uns debats de tanta duc
el secretari. En Manuel Folcií i '0T'
Mori
en
la
nostra
ciutat
el
dia
iZ
Carlet, i aneoraxen en la badia
rà3«
transcendènda per a Catalunya com d problema del terrorisme i les esqvaOfcs
de
juny
d*
1W
L'Afuntament
de
Bardc Portugal, Holanla l
Saíxwn que també Ihl assistiran rep^celona, en gener de l'any iiU9, xoU
la proteedó aranzdària, demostra que les minories nadonalistes a Anglaterra, el gabinet d E n Salvador gué
honorar el nom. d'aquella famU sentants d« la iNranconmnítat. D'P '
era
el
rol-legí
on.
es
reunien
els
meu
les Corts segudxen mereixent, com sempre, la confiança i la grati- ges de l'arxiduc i els de les poíèw.tet lla posant-lo al carrer de Saloaiors, tació 1 de les entitars de TarrafiOpa.
tud de la nostra terra, lluitant, amb un esforç intdligent i patriò- aliades. Concorrien a aq'telles re- com. un tribut a la famllta. la qual Terrassa, Figueres, Vilanova 1 (Jr"
Nicolau PUu Garelli, Feliu fou notable investigadora i exercí tnl. Manresa i altres poblaíioo* 'tm'
tic, a favor dds ideals, dels drets i dds interessos de la nostra unions
Gabriel Longobardo. Juli d'Orosco. in- mestratge en els segles XVli al xix. portant s de Catalunya.
terra, tan sovint desconeguts o malmesos pels governs de Madrid. tent Pofta, Mf. LaJaeu: Ur, Freined i
ESPIGOL.UBE
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TELEGRAMA O EM PLA I CARnat de Quirós. els vocals vems de UN
LA SORTIDA
RERES
1
«Comissió
de
Colònies
Escolars
seOolónles Escolars sdn una de
Ha estat tramès a Paris «i telegrar^res roiós meritòries del nostra nyors Bracons, Constantí, Domènech, ma següent:
Ljjnent, i de les moltes obres me- Turp*. 1 Rodríguez Codolà. els met«Senyor ministre d'Afers Estrant e * <ro« te l'Ajuntament no en par- ges de la Comissió doctors Raduè 1 gers.
.-robé ningú; de l'Ajuniament no Fuster, el secretari de la Comissió
París.
n ha de dir més <rue mal. com ían senyor Palau i personal auxiliar fórEm veig en la precisió, senyor mifixos esperit» pessimistes i ron- mat pels senyors Suarez. Mestres.
res que més aviat veuen un dau Castells 1 Amila. 1 les senyoretes Flo- nistre d'Afers Esaangers, per la meva condició de diputat català, de preIpedra enfonsat del paviment d'un ra Gonzdlez i Matilde Laguia.
A l a gran sala hi havia cledes for- sentar a la vostra consideració, la
Lfrque la nova conótrucciò dc tot
líotiedrat; <iue s'adonen de le man- mades amb 25 cadires l un rètol amb diferència entre la conducta seguida
Kg^aveguera en un petit carrer el nom del poble on havia d'anar pel vostre Goven, el qual ha •prohij,. barriada forana, per* no de la cada colònia. Els nens 1 nenes eren bit l'entrada a França pel U de ju" a de Kjullòmetres 1 quilòmetres deacompanyats' per llurs famílies, gene- liol a les nostres damlseUes orfeomsteueres que té fetes 1 cada dia ralment per la mare. La criatura pas- tes, i la conducta d« Catalunya mol subhastant per a fer-ne de no- sava a la cleda que H corresponia t bilitzant dotze mil voluntaris cataJíaa curts de vista 0 mal intenció- la mare cap a dalt de la galena Les lans en tAs moments de pèrlll per la
fcmie n0 fan més que malparlar criatures, totes portaven una bata 0 França. 1 costejant Barcelona la
ajuntament pe! que encara no davantal de pisanes. un barret de tela construcció d"un poble francès desperò que no tenen nl un mot crua 1 una motxilla, també de roba, truït en la gran guerra
, s iioar l«s grans obres d'higiene, amb dues mudades de roba interior.
Us demano de fer fixar al senyor
lurals. benèfiques i de regeneració En cada motxilla hi ha brodat e! president les dues conductes tan dinom
del
poble
on
va
]a
colònia.
TT'luíàntosa en les quals esmerferents.
1 milionades.
Les criatures esmorzaven amb un
Narcís Pla 1 Carreres, diputat c a
ialà.»
l'Ajuntament paga. cada estiu, les vas gran de llet i cafè i un panet.
Quan *'acostava l'hora de sortida
spesés que oc<pS5|ona i'estada de
CICLE DE CONFERENCIES DE LA
d'un mllenar de criatures po- del tren es passava llista*! s'arrengle- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA
.5 que escampa per tot Catalunya. raven les colònies. -Anaven precedides
La Unió Socialista de Catalunya
Ifflpirar l'ambient reínós de les pi- per un guàrdia urbà i presidides pel
les dels boscos de muntanya 0 bé mestre, si era de nois, o per la mes- ha organitzat un cicle' de cónferènJatenades todades de la mar, en les trassa, si era de noies, el Tespectiu aju- cifts culturals què es donaran al lolonderablemont formoses costes dant í un individu de la Comissió. cal social, carrer de Sant Pere Mes
[llanes; contribuint a llur regene- Les voltava un eixam de marcs i All, 27.
La primera d'aquestes cooferèn]io. donant-los més fortitud i víge- tietes que en tot ei camí no paraven
J per a entrar victorlosamant en les d'importunar-lo» fent-los petons, do- clcs tindrà lloc demà dissabte, a les
nant-los tota mena de recomanacions deu de la nu .Anirà a càrrec del
fies de la vida.
1 arreglant-los el barret o la mótxilia. doctor Emili Mira, el qual^desenIn aquesta obra tan simpàti- flns a deixar-los al tren.
rotllara el tema: «Organització sociaque flns és
d'apaivagament
La primera colònia que va marxar lista del treball».
les rancúnies socials. l'Ajunnent de la cooperació directa fou lla de Monlblanch. a les cinc
ípeoial delà flllets de famílies aco- del matí. Després les de la Selva,
fiades, de personalitats i entitats l'Empordà i Garrotxa: cap a Arbúcies,
aporten quantitats ajudant a les L'Escala. Bagur. Palamós, Sant Feliu
Ipeses que ocasiona l'escampada, de Guíxols, Llagostera. Cruïlles 1 TorGeneralitat
tjuest eixam de mainada, des dels tellà. Mís tard lés que anaven al Ripollès.
Llussanès
l
Moianès:
cap
als
lals pirenencs de Capdella i de les
laus dol Priorat, flns als freus de pobles de Borredà Sant Joan de les
E l , PRESIDENT
] Costa Brava i a plàcides platges Abade:-sos. Santa Maria de l'Estany,
Ahir al mati es reuní «d t o n s e l l
Peraüta.
Olost
de
Uusíanès.
Prats
de
la riallera costa,
Permanent de la Mancomunitat, so'a
mainada que ohlr va sortir de Llussanès. Pobla de Lillet. Ripoll. ía presidència de! senyor Puig i CadaVallfogona
de
Rlpcll,
Campdevànol
bient mefític d'aquesia salvatgifalch.
(Uulta 6mdlcallsta_ que ha esteué- 1 Sant Hipòlit dò Voltregà. Una altra
Mé.- i.ard el pi-fíident ha estat al
«spedlcló
ha
marxat
cap
a
Capdeilw.
centenars de víctimes pels nosdespatx oficial, rebent algunes vicarrers, se'n va a endinsar-se en al peu dels Pirencus aranesos; a Cer- seu
com és i a d4l preslde-ni aociI jran serenitat de la Naturalesa, a vera. Sallent. Sampedor i Navàs, po- sntet
Irar les amples perspectives dols Wes de les comarques de la Munta- dental d'aquewi Diputació
El senyor Borràs v a manltestor al
I-E. allerosoe, a gaudir de les bdle- nya Xioa, Pla de Bages 1 Santpedor.
de boscúries i valls i rius 1 a D-esprés han marxat els de Pobla de senyor Puig que prop de migdia hahsar-se dawant la immensa grande- Claramunt i els que anaven a Ba- via tingut notí'·.ie.'; d'e Manresa, per
Ide l a mar sempre igual, peròVn nyoles, a veure l'estany, & Els Arcs. les quals ha s*bUT, que e n c a r a no ban
a Sant Celoni, a Cardedeu, a Breda, a estat detinguts els pistolers que dil- moments variada,
iquestó infants que surten de llurs Hoslalnch a Mieres, a Vidreres 1 a mecres van assaltar Ha b a n c a Padró
En sortir el senyoi Borra* del des
tos humils, dels més arreconats ca- Caldes de Malavella.
| patx del senyor Puig hl entraren els
r.- de la ciutat, no podran menys
Dna
altra
expedició
de
colònies
càp
' reconciliar-se espiritualment amb a la costa: a Premià de Dalt. a Mal- repòrtere
ciutat que els proporciona el bene- grat, a Tordera i a Lloret. Després
E l president ha dit que !a« reunions
morai i material de llur recons- les d'Abrera 1 Torredembarra.
del ConFeíl sthavien dedicat al deslició espuiíu-'il 1 corporal.
patx d'assumptes de tràmit, dels -VIMIS
Com que el temps es va ennuvol-ir es facilitaria relació eificio-sa a la
1
el
senyor
Rovira
va
lémer
que
no
premsa,
llurs famílies han de sentir igual
|raïmeni amb la ciutat, que prneu- es resolés amb un aiguat, va fer
En fre aquests assumptes hi ítgura
marxar
més
aviat
cap
;
v
Ics
estàclons
"er tot el possible en bé de llurs
el veredicte del concurs d'odWicis per
respectives
les
colònies
que
anaven
|eis que 'han d'ésser els ciutadans 1
a bfbttOtflqiMÉ
mares de família d'anys a 'venir. a Falset del Priftrat i les de l'Alt VaVa afegir el eenyàr P1115 que avui
llès i Plana de Vich. dels pobles de
Sant Feliu de Codines, Tona i Cen- comencen els actes organitzats per la
Muiualilat de Secretaris, entre èls
telles.
qunls figura una conferència del
Totes aquelles 1.250 cnalureï. for- consolle- de la Mancomunitat senyor
Miír. a los quatre de la matinada.
| hi havia a la gran sala del Palau mant U6 colònies, van marxar molt de Riba, 1 que les reunions del Oon1 Belles Arts, el president de la Co- contentes, i és d'esperar que d'aqui soll, corresponents a la vinent setmasió Municipal de Cultura 1 tinent al 26 d'agost, quan tomaran, pesaran na, per raó d'ésser festa dimecres,
[alcalde En Joaquim M. Nadal, els uns quants quilos més 4 amb la tindrà lloc dijous, a l a tarda, i digidors En Josep Rovira i En Ber- color de la cara més sanitosa.—P.
vendres, al mati.

de
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l ' A j u n t a m e n t

L** proposicions

presentades

|Una «els senyors Matons, Anglada
f ) i Canales: que dos regidors
imenats por l'Alcaldia i dels que
jnponen, el Consedl directiu de la FlI de Mostres, íormln part de l'exPaició que amb motiu de la Fira de
fr'1 Sebastià sortirà de Barcelona él
I da l'actual. (Aprovada.)
I'-na altra dels senyors Barbey, Este
f' Tusell. Sabater 1 Degollada: .mo
lm * contribuü· al sanejament dc la
L"^.- després del període de vaga de
F-oindatt'esconntoraTies.es permeti
P'ntftr les façanes de les cases ddiP''1 «Is mesos d'agost i setembre.
»• res dd pagament de l'arbitri corf-r^nent. estenent aquesta gràcia a
4? •?j*lcs fins el 15 de setembre. (QueF damunt la taula.)
V t ^tra 'd*!s senyors Viza. Bla1 /,•« "0cIia: que havent-se rebut
fcwi^01 de ''A^imstració de Gouíiio ,„115 ^
província interessant
W
."formada una instància .le
fcra f
^ Tramvies de Baroetbrl I^e^en, 3 excepció de l'arbifrl
rnon,™ J>ro,lncte net ^ les societats
n:„. j—5 * -^anditàries per accions
^ü^T^Jr
companyies pretenen
m wrtut ds tes reepeclivas
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A SABADELL

de

1923

S A R D A N E S
A QRAOIA

Heu s ací les bases del Concurs per
Concurs Naclona» de Sardanistes
L'organitza el Foment de la Sarda- a petits sardanistes, organttaa» per
na de Sabadell 1 tindrà lloc al Ve- l'Orfeó Gracienc. amb motiu da la
lòdrom d'aquella ciutat, el dissabte, Festa major de l'ex-vila de Gràcia,
de la festa major, dia 4 del propvi- . 1 que tindrà lloc dimecres, dia 15 d'anent agost, 1 a dos quarts de deu de gost de 1923, a dos quarts de cinc de
la vetlla, concedint-se els següents la tarda:
premis: Primer premi. 300 pessetes;
I. Es ballarà una sardana Inèdita
segon premi, 200 pessetes; tercer pre- original del mestre Pere Jordà, sotsmi. 100 pessetes.
director de 1 Orfeó Gracienc, 1 una
altra de lluïment, que serà «La Festa
Basao
major*, original del mestre Morera.
I Es ballaran dues sardanes, no
n . Per a l'adjudicaoió d-jis premis
revosses, una inèdita, l l'aJKra, des- a les colles serà precís que aqueste»
coneguda defls concursants.
reparteixin degudament les dues sarII Els premis se.ràn adjudicats, danes esmentades, ballant-les d'una
per ordre de resultats, a les ooUesque manera seriosa 1 a l'usança emporamb més justesa, serietat i elegància danesa, ço és, oomençam i acabant
ballin i reparteixin a l'usança empor- a l'esquerra.
danesa, marcant ben determinada^
III. Es desig de la Comissió orment els compassos, lee esmentades
ganitzadora, tenint en compte la consardanes
l l i . En ign.iltat de mèrits el Jurat dició dels petits concursàmtsí, que
estarà en completa llibertat d'adjudi- totes les colles obtinguin premi,
car o repartir els premis en la forma com tols els qui les constitueixin
més apropiada 1 justa-, amb lot, tin- segons lluís merelxements.
drà preferència per les colles IntegraIV. Totes les colles que s'Inscrides per parelles mixtes.'
guin hauran d'ésser integrades per
IV. Les colles hauran d'ésser in- nens i nenes que no passin de dotze
tegrades per volt balladors com a anys 1 constar de vuit individus com
a mínimum l de dotze, com a màmínimum 1 setze com a mànlmum.
V. Segons ei nombre de colles ins- xim um.
crites es farien dues tandes, ballantV. La inscripció par a poder pense en cada tanda una sardana dife- dre part en ai concurs, haurà d'a
rent.
dreçar-se personalment a Ja Secretavi Les colles, per a Inacriue's. ria de l'Orfeó Gradenc. Maragda. 29,
hauran ú adreçar-se al secretari del 1 29, de quatre a vuit de la tarda o
Jurat Qualificador. N'Antoni Canals, de deu a onze de la nlit, acompanyant
carrer dé Palanca, 3. per tot el dia 3 cinc pessetes en concepte d'toacHipcló
del propvment agost. E l cost d'Ins- En el moment d'tnscrture's es donarà
cripció ée d'una pesseta per dansaire, el nombre de dansaires que constii en fer-ho caldrà expressar el nom- tueixi la colla, el seu títol i A nom
bre de dansaires. Uur sexe, títol de la i el cognom del caipdansaire, com
çolla, procedència, nom 1 cognomdel també ei seu domicifi, per a tramecap dansaire i la seva adreça.
tre-H el rebut dlncrtpció i aquelles
VII. Tots «*s capdansaires. mitja instruccions que «s considerin neceshora abans dei Concurs bauran de sàries pe a la bona organitzaoió del
presenta-se al Jurat, amb la lletra Concurs.
contesta d'admissió, la qual els serà
VI. Per a facilitar la tasca del Jucanviada per les contrasenyes respecrat totes les colles nomenaran un detives.
legat per a flscaliizar-se mútua menti
VIU. El veredicte del Jurat serà a l'hora del Concurs.
inapeHabJe
VIL Tots els caps de oolla es preFormen ?! Jurat Qualificador: En
Joan Nóguera i Solé. pesident; N'An- sentaran una hora abans dei Concurs
toni Juncà. vice-president; En Joan a la Secretaria de l'Orfeó Gacienc.
Balcells; En Pere Prunes. En Josep amb la carta-resposta d'admissió que
Samsó. En Lluís Creus 1 N'Antom Ca- oportunament elB haurà estat tramesa i que ela serà canviada per les
nals, secretari.
contrasenyes.
Notes
VHI. EJ íermitnl d'admissió per a
I. Lee saidanes inèdites seran dels inscriure's flnlrà el dia 12, a les onze
mesires Juncà, Balcells i Sancho de la nit.
Marraco. BI tiratge de les dues sarIX. E l veredicte del Jurat serà Indanes de concurs només serà flns al
apeUable.
primer contrapunt.
Fornen el Jurat Qualificador els seII. Les colles de fora podran efectuar el pagament quo assenyala la nyors mestre Pere Jordà (president),
baae VI èn recollir les contrasenyes. Francesc Nató,, Joan Noguera i Solé,
III. La cobla que executarà les Joan Astol, Joan Vcfltas, secretari.
La Comissió organitzadora: Andreu
sardanes serà la «Barcelona»; cedida
galentjment per la Comissió de Festes Aohon, president; Amadeu Abad., Joan
Volta», Joan Balcells, Santiago Sode la Festa major.
IV. Aoabat el Concurs i per a do- ler, secretari.
Bacelona, juliol de 1923.
nar temps que el Jurat Qualificador
La sardana «La Festa major», del
deliberi, s'executarà la sardana «Empordà i Rosselló», del mestre Morera, mestre Morera, que és la de lluïment,
que ballaran conjuntament toies les és editada per la Casa «Iberia Musicolles integrades per parelles mixtes cal». Canuda. 45, de la qual cosa és
quo hagin pres part en eS Concurs, fa menedó per a coneixement de les
colles que els iptenessl.
elegint-se per sort el capdansalre.
íiiiiiiinniíwiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiïniiiiiiiiiiiiiininiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiifii^
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concessions,
es delegui
l'alcalde
perquè iníormi l'esmentada instància, L a L l i g a Regionalista
d'acord amb les disposicions vigents 1
els acords adoptats per l'Ajuniament 1
a Portugal
Junta municipal. (Aprovada.)
Una altra dels senyors Quirós, Iglesias. Rocha I Nadal: que es desHa estat tramès el següent telegratinin 100 pessetes al pagament d'una
llotja de la funció benèfica que cele- ma a don Antoni José d'Almelda,
brà l'Associació Rendueies el dia pri- President República portuguesa:
mer de l'actual. (Aprovada.)
«Lliga Regionalista de Catalunha
Una altra dels senyors Maynés. San- peça eceite e transmita à nnçao portamaria i Guarro: que se cedeixi tuguesa à expressào da profunda dór
als alumnes tíc l'Escola Superior d'Ar- dos patriotes catalaes pela morte do
quitectura el Saló de Cent durant els grahde Jusiada Guerra Junqueiro. —
dies del 25 al 31 de 1 "actuí, per po- Abadal, presidenta.
der exposar al públic els estudis realitzats « 1 llur excursió a Sautiar
go de Campos tela. (Aprovada.
Una altra dels senyors Maynés, Blajflt. Sansalvador i Rocha: que es
G o v e r n
civil
tregui a oposició la concessió d'una
borsa d'estudi d'Estadística econòmica i administrativa a Testranger. atorCl Joc
gant a l'opositor que l'obtingid, la
quantitat de 6.000 pessetes; que es puHa esf*t denunciada pol Fiscal de
bliquí el dit concurs en el B. O. de la S. M. 1 recollida per virtut duna dcprovíncia, d que el termmi de ptwfen- mlncïa, Vedicíó dr«E! Diluvio», cortacló d'instàncies aoabl el dia 31 dc responent al dia d'ahir.
l'actual. (Aprovada)
No és exacte, com aflrma aquest
Una altra dels senyors Domènech, diarL que a la Rabassa da s'hagi m Tusell i Anglada (&,): que «l con- gat ni es jugui. E l cap superior en
ours entre enginyers de Camins per | persona estigué allí per a comproa la provisió d'una plaça d'encarre- var-ho. 1 és ben notòria ía vigilància
gat de grup s'anuncil en el B. O.. que en aquest aspecte s'exerceii ar
fixant rom a termini per a presentar rau do Barcelona
instàncies, el 28 de l'actual. (AproEl senyor governador ha afègit que.
naantre aU oqupi al càrrec que exerVàdcL.'

ceix, no serà alterat el règim que,
en matèria de joc, hl ha establert
actuatosent. i continuarà secundant
amb tóta energia i decisió les ordres
que, sobre, aquest particular, té donades el senyor ministre de la Governació.
Murtes
La Junta Provincial ba imposat
dues multes de 200 pessetes, cinc de
150 1 dues de 100 a venedors de llet
per adulteració.
Por deíraudació en el pes ha imposat 74 multes de 100 pessetes i una
de 250.
Els venedors multats són de la capital 1 de Granollers. Badalona. Sant
Celoni, Vich, Manresa i Arenys de
Mar.

Municipi
CONCOKS PER A UK S E R V E I F f N E R A R I
Publicat a la «Gaceta» de Madrid del dia
14 del corrent l'anunci i plec de condicions
per « l'adjudicació, mitjançant concurs
públic del servei d'amcxaimó, amb conduc
tor, per al transport dc cadàvers des del
dipòsit a l'interior del Cementiri del SudOest, durant un període de deu anys. cinc
de forçosos i cinc dc voluntaris, a mercè de
l'Aiuatajneat. es fa avinent que e» poden
presentar proposicicBf fins al dia n d'agost,
des de tes diu • la una del mati. els dies
feiners, al Rejristre' Central d'entrades de
1A -"^,· '"Xp^it d'aflnest AjffixtmefiL

VISITES
-H^h· «1 mati «isitaren l'alcalde cl director gerent del Gran Metropolità de Barcelona, don Just Gonzalo: el president i
director, rcspectiTSment, de les Escoles
franceses, senyora Bloch i Maragall, i el
redactor del diari de Milà «Corriere delia 6<rrjj, don Felip Sacchi.
ACORDS I MOCIÓ D E FOMENT
L a Comissió de Foment ,en sa daticra
Junta, acordà:
Proposar a l'AJontament que s'aotoritri a
don Francesc Ocampo Redondo per a instal·lar gratuïtament, durant un mes, un
aparell anglès per a l'cstcrüiuació de l'aigua pel clor líquid, • fi de fer proves pel
que es refereix a les aiitlles de Montcada
Adquirir una Boca situada al carrer Rovira de Trias, prop les escoles construïdes
al Parc del Cuinaidó.
Que es denunciïn totes les coucession*
Que per a l a instal·lació dannneis o aparells anunciadors a la via pública té acordades l'Ajuntament a precari.
Exposar al públic el projecte de noves
rasants del carrer de Vilassar i el dc noves alineacions de la riera de Cassoles, entre els carrers de Caralines i Verge de Gràcia.
Fon presa en consideració la següent moció :
Del senyor Maria!: penaii la Direcció
general dels Serveis tècnics informi respecte ta conveniència de portar a execució
el projectat parc de IBesòs, segons el plinol
de Josely, manifestant tots els avantatges
i conseqüències que ée derivarien d'una millora de tan excepcional importància.

Cs requisit Indispensable aua I**
notes que ens siguin tramoaes
por a la publicació vinguin redactades en català I «unb napoi
»ió periodmioa.

P a g . 8. — D i v e n d r e s , 20 de j n l i o l de

L A

1923

V E U

D E

C A T A L U N Y A

Els Pomells de JoventJ

Els catalans arOlimpiada
I A Ponèncie d'Bducarlò Físic* «le
fe Mancomunitat de Catalunya, re«alda a proposta de! Consell Ferma•ent per a informar-lo sobre la proposta presentada pel senyor Francesc
badrid. referent a la participació
•els atletes catalans en els propers
locs OUrapics de Paris, ha cregut InMepensable, abans de dictaminar eobe aquest rmpotant assumpte, recofer totes les dedes tècniques qne puguin influir sobre l'encert de la se'va
decisió, prenent amb aquest motiu els
•egúen'.s acords:
Primer. — Adreçar-se a! delegat calalft. qne forma part del Comitè
Olímpic Internacional, demanant el
seu informe sobre la perticipaciódels
atletes catalans a l OUmçóada de Parts.
Segon. — Beefftzar a l'ensems les
gestions oficioses necessàries per ml
de tenir esment de totes les dades que {
pugun servir de precedent per al prop<*it anterior, I així mateix assabentar-se d ei criteri que hi pugni h&vsr
lobie aquesta qQesUó en els llocs esportius autoritzats.
Tan aviat com la Ponència hagi resol UT aquestes dadee, es reunirà altre I
oop urgentment per tal de respondre .
a la consulta tramesa pel Consell
Permanent, a n * tota la cura I rapidesa que s'escau en aquest Important afer.
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Matche Inter nacionals de nateció —
T/Us els comentaris de caràcter doAixí matefx continuarà donant tots els matins de 9 a 1 el veritabie
porf+u giren aqueets dies al voltant
de les formidatoleB competències que
u-vxA, divendres, a ta nit, 1 diumenge,
a la tarda, s'entaularen entre campions iKxrugaTeso* i catalans en el formOs i ample edlflci-piscina que «1
Ohih dè Natació Barcelona posseeix
a l'escnllera de llevant, essent de
creure que es veurà ple, donat l'entusiasme l interès «xistetrts.
consistent en un corte de 3 metres de Z è f i r a n g l è s
Jt&lSO
Els equtpiers del Ferencvorosl Torptes. corte
o P o u p c l í n a escollir per a camisa de senyor a
JB£
n i Club, són objecte de grans .simpaties per part de la Junta del ri·ib
de Natació Barcelona \ dels elements
esportius de la nostra chitat.
En llur viatge s (Espanya i de pas
Mireu els aparadors i examineu els preus
per Suïssa, Itàlia I França, en lots
els macebs de waterpolo jugats amb
als més renomenats equips de les dites flac ions, els ban guanyat per una
notable diferència de gols, la qual
A P R O F I T E U - V O S !
cosa fa preveure fundadameiit, el difícil que haurà d'ésser per als nasIree. sortir victoriosos del mès seriós
contrincant que en la seva pròpia caP r e u fix d e s de l a s e v a f u n d a c i ó ( a n y 1 8 7 0 )
sa se'ls havia oposat.
A l'equip hongarès d» water-polo
]a donat a conèixer com a deflnitlu,
oposaran eis nostres el següent:
Cruells, porta; Tusefl 1 Basté, defèn- 1
ses; Francesc Gibert, mig: líuis Gibert, Puig i Fontanet 01.), davanters.
En ela cent metres velocitat, seran ' dos quarts de sís a l'estació del Nord. ció, 30 en cada una de les reglamen- les Terceres Oidres, P. Joaquim Càtper; seprovincial i director de la «Revista
els nostres representants: Pinlllo i
La ComJssió de fotografies del OJI- tàries, o sigui dret, agenollat o asse- cretari
l-'mncifcanos, P. Pacific Boronat; director
Ferres; en la braçada, el reconlinan tré, fa avïnent a tots els intere.-sats gut i estirat: bfcuic, circular de 080 d'<£l
Jardinera
scrifícoa, P. Antoni Jardí.
Costa, Junt amb Lavílla i Balcells; que desitgin pendre part en el Con- me'.ree; matricula. 5 pesfeles.
mealre dc choriites, T". Cartes Costa; de Norn l'emocionant competència de re- curs Fotogràfic irp-nnuzat per la dita
vicis,
P.
Joxep
M.
Preaiis: Cor»1 d'argent de la Reial Joaquitn Macii. Serra, i de Seràlie», Pare
lleus Í5 per 50) el nostre quintet se- entitat que s'apressin a trametre les Assodaci
ódc Cicudors. jnedalln d'or
— Aviat començaran en aquest Seminari
rà Plnülo, Fàbregas, Roig, Trueta proves, per tal que, finit el termini
ile csritoló; 250 pesseiee del Coimllar diverses obres de reforma i orna
1 Peradejordl, comjptant-se per als d'admissió «1 dia 15 d'agost, així IdipiíHiia
ménlacid.
comte
de
Códó;
200
pei^ctes
del
Clrsalts amb Tort, NaOte, Bellavista 1 facilitaran Iss tasques del Jurat d'ad- col de l'Exèrcit 1 de i Armeria; 100
— En aquesu Secretaria de Cambra s'ha
rebut un edicte del bisbe de Barbastre anunBroscbm, davant l'inimitable Charles missió.
pessetes
del
TOarqoès
de
Camps;
355
ciant concurs per a la provisió d'un beaifet,
Nagy.
pessetes de la Rapresentatió: 25 pes- vacant en aque'.li Catedral.
El termini 't% de 30 dies, i fineix el 15
Es molt celebrat el servei extraorsetes
de
don
Manuel
Bofai.
1
tres
me
Diumenge vinent. l'Agrupació Exagost.
dinari d'anada i tornada de tramvies i cursionista Jdpiíer farà una excursió dalles d'argent. Jundt: senyors de la del—propvinent
El darrer número del Butlletí Oficiat
1 autòmmbus, aquests des de la Pla- ifafniliír a Cornellà, Sant Bol., ermita Riihía. Manzanares, RotOlím, Bonàs 1 Eclesiàstic
dc Tarragona publica el següent
Ç» de Catalunya, davant del C:rc de Sent Ramon i Sant Climent.
lumari:
Almarcha.
«Secretaria de Cambra i Govern : Eíglésie»
EqGestre fins a les mateixes portes del
Sortida,
estació
de
la
Riera
de
'MaLa
matricula
per
a
aquesta
tirada
designades per a poder guanyar-se el JubiOmh.
gòria, a les set.
quedr^í tancada dissabte, dia a , a les len de la PorriúncuU. — Sagrada Congregació del Sant Ofici : Decret reprovant el
vuit de la njt, procedint-se de segui- llibre
«l'ne Mystique de nos jours». —
EXCURSIONISME
TIR
da al sorteig.
Ministeri d'Estat : Circular del Patronal de
l'Obra Pia de Jerusalem, relativa a le» quantitats recaptades pel dit Patronat a l'esmenHa despertat gran Interès entre els
Tir. — Dissabte vinent, <Ka 81, a
tat objecte i compte de les diòcesi» de proamants de l'excursionisme la notícia les qtfatre de la tanda ,se celebrarà
cedència.»
ifie per «l proper setembre i en com- al SUnd de Moutjulclh la teícera
— EI nostre Prelat doctor Gulllamct ha
inamoració del Vil Amvereari da la tirada del Concurs regional per a emBisbat
Ir.-.mí» 500 pessetes al governador civil per
neva fundació, el Centre ExcurBionls- pleats de Banca. Condicions de la tia éner donades com a cralificadó al ca*
— Ha sortit cap a Ucyda, on passirt de seguretat pels serveis qne ban prestat
tc Rafel Casanova, organitza la IV rada :
les >-acacions d'alio, el mestre de cerimò- durant el darrer conflicte.
Excursió Col·lectiva de Catalunya, la
Anna. lliure de guerra; distància, nies d'aquesta Catedral, don Daniel Salvadó.
— Ha sortit cap a Melilla, amb t'objecte
qual, patrocinada per la Lliga de So- KX) metres; dlapars, 10; posició lliu— Ea cl Capítol provincià! de Catalunya d'incotporar-se
al seu regiment, el sacerdot
cietats Excurslonisles l amb la coUa- re; ; blanc, circular de 080 metres; celebra: darrerament pel* RR. PI". Franca- d'aquesta diòcesi, don Pasqual Prats Boira.
cans,
resultaren
elesita:
Crovincial,
el
M.
— Ba marxat a Almansa (León), la seva
boració del Grup EX Els Infatigables, matricula, l pesseta.
R. P. Josep Sisuàn; cuslodi, e! R. p. Car- població
nadiua, el familiar del nostre vede SaJít Celoni, se celebrarà el dia
let M. Costa, i definició--, els pp. Ignasi nerable Prelat,
Es
disputaran
deu
premis,
consfcdon Fidel Doce.
Jordà, Josep M. Serra, Antoni Jardí i Joa18 del proper setembre.
— EI doctor Guillamet ha testimoniat ei
tenis e! primer en una clgarrera d'ar- quim Maciàseu
condol
al
Capítol
Magistral del Sacro
Oportunament serai.- tramesos a 1-s gent de la casa Arotis-Oari; el segon,
En posteriors scuions s'han efectuat el» Mont de Granada, per la
mort de l'insigne
entitats. 1 s'avtssrà per mitjà d* la 50 pessetes dels -senyors G'srriga-Cs'o- següent-, nomenament» :
doctor don Andreu Masjón.
Guardiana i vicari». — De Vich, pp. Llui»
prentsa. les dades 1 detalls neces- guíes. i els restants, metàl·lic i meda- Belart
i Pacific Boronat; de Barcelona, Pasaris per al major èxit d'aquesta mag- lles. Jurat: senyors RoOllan, Almarcha rcs Pascual Menero 1 Iguosi Jordi; de ViI Cruz.
llarreal, PT. Alfons Pont i Kcecnd Llorens;
na festa de l'excursionisme català.
Balaguer. PP. Josep Gabriel i Francesc
•Per diumenge vinent, «tia 22. a les de
Codony; de MonlbUnch. pp. Salvador AlS a r d a n e s
El C. E. Rafel iCacanove ha orga- nou en punt.
sina i Paaqual Otero; de Riu IV 'ArgcnPP. Jo-ep Aneuer» i Miquel Rubics;
nitzat per a (Rumeuge una excursió
Quarta Dlrada. Campionat Regional tina).
dè U Bisbal, PP. Francesc Mariné i Daniel
col·lectiva a MoMcada, Vallensana, de fusell.
Albnreda.
Demà, dissabte, dia JI, a les deu de la
Font de l'Artiller, Font d'En Mora.
Condicions:
President»: de Berga, V Anton: Relaire; nit, al carrer Ample, encreuament amb el
Sant Jercüi de la iMurtre (visitant-às
Arma, íiKell mosquetó o rsrraWna d'Aleali de ChUvert, P. Ramon Moreno • de Fusteria, hi haurà una audició de sarI ÍUIUC claustre;. Torre Pallaresa, San- mànser; distà noia. 200 metrv; dk- de Ueyda, P Antoni F.lciúa
danes a càrrec de la cobla Barrino, orgaComissari general de l'Arsentiaa, P Boaa- niuada pel Fomeent de ia Sardana, de Barts Coloma i Sant Adrià. Reunió; A p&i», 60 an sis aèiias de deu.; posi- «auiía
Rcsn^i mmiairi orovincial per •

PRESENT de LI

EI II Aplec ÀDldOtiíliíiia
ile Momalegre
L'aplec automobilista de Monu
gre, organitzat per a feete}ar Si
Cristòfol patró dels motoristes,
drà lloc diumenge vinent, seguin^
el següent programa:

L14111
del

CRAS APLaC POMKLUSTA A StUlJ
Stan mati, a tens els Pnsells 4c
lunya procrame» d'atiticst Aplec qqe|
diini^mn, e» celebrarà «la «iaesta n,. . -i
i; d'acost pròxim,
El twesóupoet total, comptant «tatxç»
lar» 1 rlalxca fa de «J'JO peatete»; pjjr1
eis pomelliHes i famílie» es porten eú
Jan Queda reduït a » peMctea. v-..,, 7>
d'aco*t poden adquirir-se ela tiquets •
redacció d'·Amíora·, ClarU, «s; al
Estruch, 9, i ela diunengea al Ciicol^i
| celoni de Sant Josep, Duran I Bas, j .
TamM es facOitaraa tiquet» de
estatres a àpata, per aeparat.
Si algun PomeU no taaséa rebut
mes, ppot donar-sc per convidat àmb ^ ,
blicaci* d'aquestes ratlle»
Rema entusaíme entre ei» Poaf::^J
de Catalunya, i tot fa esperar que !•,.
assolirà un èxit complet.

Mati.—A Us deu. solemne init««,
la capella de la Conreria,. í«nt e;1
negíric del Sant el Rnd. rector'3
Sant Fost de Capcentelles. Mn. Sal^-J
dor Pibernat.
A les onze. benedicció de coiiJ
dins del clanstre de l'cx-Convent u |
Conreria.
A les dotze, llevant de.taula=ip«rli|
fenomenada banda «La Marina. £ |
Barcelona.
Tarda.—A les quatre, concert f«|
la dita banda al Bosc de l'AÍztna
A les etne. beliediccló 'deia- coiml
a la Font de Sant QístMol de7*!
Colón I^Bosc.
.\ ta s.s. balls i sardanes al pass^l
dc les Ave-Maries.1
I
Tant l'Aplec automobilista xmn il
benedicció que a» celebrarà a la Fisil
.lo Sàftí Cristòfol de la r.olónla-B^I
de Montalegre, Seran Interessants raf.l
tings perquè'"els amics de l'emonwl
bilisme. en excursió xsmosa. '"^lorlí|
quin llur patró i a l'e^ems írueifial
d'un jom passat entre boscos, vollaij
de' paisatges encisadors, velem dl
mar. 1 sentint l'emergència de! Vè.l
Hí«. tancat pe! Tlbldubo. MontserMl
Shnt Llorenç Tagamanent Hss\
seny...

Als cantaires
i artistes catalans
A J'Orfert Germanor Ernpordan«il
qne es dirigia, a Tolosa per a pendi·l
part en unes festes' organitzades psj
la municipalitat d'aquella capital. ïr
va ésser privat d'intemar-se a Fru-I
ça amb toi 1 tenir la deguda autontl
zació 1 portar els documents comq
nientment legalitzats.A aquesta nova i repugnant aiW
tranc-tat del Govern espanyol, es p*i
slble que els cantaires i artistes * l
falans s'hi dobleguin sense que i*!
nostres cares enrogeixin de vergonyer
Es possible que els Orfeons restin » |
Uais quiïn, davant ia 'barroera a'1"
trarietat que suposa ei fet esmeu^l
no hi hauria d'haver cap entitat c*l
tural ni cap artista i Catalunya í'J
no aixequés la seva veu de protíswl
Ahir els atropellats foren un ««M
d'homes, senyoretes i Infants; * j
tre dia, serà tot artista català 61 J * !
vat d'internar-se a França, 1
no s'és aixecat un olam de. Pri;*r
per l'arbitrarietat comesa amb - P I
feó Germanor Empordanesa, més
emperat es veurà, és de suposar, i^J
tlsta català que, pèl fet de e*1"*0'?
gul atropellat en els drets que 1» " I
vlllteació 11 atorga..
?ío ens semblaria desencertat (ju»'
Germanor d'Orfeons de CatalWJ*
prengués nota de la nova ^ ^ j f
ferida a Catalunya i estudiés w n'l
nera da fer. ben eficaç ^ *ZA
llosa una protesta de. tots e14 I
feons i entitats artístiques de i«-"n
tra terra; protesta que posés en *
dèncía davant dels governants '
cesos la ridícula obsessió dels ?0VmJi. |
espanyols, que tracten com * .
factors els nostres nobles cantaif"
artistes mentre els vividors
£"5',
sionals del crim actuen
\
quan els sembla amb la més esi
dora Impunitat.
f j
No oblidem que, avui per aiu'' ^
governs espanyols, amb les f-^ ^,
bltrarteUts, ens ofereixen les « J
més • poderoses 1 eficaces P*.^
treballar en pro dels nostre*
nacionalistes.
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de les i <U la nit)

IAVUJ ban continuat les coníerènpeda«oglçues. dissertant la mesL s a d e Tortosa dOnya Rosa Conís
1^ professor d'aquesta Normal ilon
hlolU
assemíilelstes es queixen
L aquest any. ben altrament d'aLy, es facin en castellà tota els
ft^s 1 conferències.
Millora
| K S començat la coUocació de les
Wres de llosetes bldràultquea de la
retera de CasteUà a l'Avinguda
aiadii i Cajal. Aquestes tenen sis
jetres 1 constitueixen una notable
[tllora urbana.
Reposició
IHa 66tat reposat en son càrrec el I
cre»rl de l'Ajuntament de Gan^sa 1 distingit advocat don Tomàa
Ecovemj. ei qual bavla estat destiLt per aquell cèlebre alcalde desr-uit.
Acords dels mestres
Is'ha reuait la Junta Provincial del
•aglsieri. acordant: nomenar una
tnòncia per a modificar lesiatut,
t^Kiiar a l'Assemblea de Girona que
knani a la de tota Espanya que
fs Juntes íü estiguin totes iguallent representaries, puix es dóna
feoomaliu que Catalunya bi és en
tídeni perjvnüci pels pocs llocs que
i té declarar que no estan confortes and) ei funcionament del CoHecTOrfeons, tai com ara s adminisa. etc., etc.
Altres nova*
IHa estat nomenat vicari de Sant
jrancesc mossèn Josep Mur, i de Mu
tn mossèn Ramon Fontaaa.
|—Ha retornat de Santa Coloma de
eralt l'alcalde senyor Mullerat,
ussesslonanl-se de l'alcaldia.
I El veterinari municipal ha decDliisat a l'estació 1.561 qiillos de peix.

Vallès
I LA GARRIGA. — I-'Orfeó
Garritieuc. Organitzada per t'esmentat
ísú, va tenir llac últimament una
t!ecta vetllada artística confiada a
Imminent dramaturg N'Ignasi Igleas, amb la cooperació valuosa de
massa choral de dit orfeó, que
nt eficaçment dirigeix el mestre
Soiop AymerUti
] Integrava e'l prognunu, ultra un
r uUlt enfilall de cançons, un parVuiïm de •Vesmontai poeta Igle
las, qui va glossar d'una falsó ben
toqüen; l'obra social 1 artística de
Immortal mestre J. A. Clartè
1 No cal dir que tou escoltat amb
(•riadera atenció peà nombrosíssim
VibUc que hi assistí^ trlbutant-li, al
lualitzar, una llarga i merescuda
Ivaeió. Completà tant arastlca vetJada la representació de l'últlcna
jbra teeirali de l'Iglesias «La senyoI - Marieta*, posada curosament' en
pcena per una notaWe companyia..
1 Aquesta obra va ésser també acoDula amb proves d'entusiasme pel
lúblic congregat, fent sortir a l'esIfia a l'autor I eesem novament saIxiat 1 acomiadat amb entusiastes
piüudhnents.
Una vegada més. mereix l'elogi
~M efusiu l'orteó Garriguenc. per
tasca culturafl i artística que ve
l'-sínt'.ifUaut, de la qual n'és prova
palesa la vetllada que acabem de res—Amb motiu de celebrar una exforsló artística, lorfeó Garriguenc
fd <f«»siladar-se al plntoresi- i atrac|'<> poble Ue Torredembarra, de la
postra costa Mediterrània.
^guUlainent d'arribat, s'encaminà
. lVsgiésja parroqulai, on cantà ta
l-ixa gregoriana •Cum Jubiki», un
f ioril de j . g,
j la pregària
T 14 yerf» del Regnei del mestre Miv
reverend senyor rector don
Boronat, donà La benvinguda als
pneooistes desitant-los feaiç estada
ÏTÍ^LÍ pc,ble 1 donant a l'ensems
n * S P " l'aiencíó 1 justeea amb
íue fou canttó l-ofid.
.mTl1 d*^,rés davant la casa del
; 1 " " n a s ^ u t a d ó a les autoriPWà
J í ' " * en ««neral. ï0Tteò
L· ,u.? vlbrant 'Cant de la senyemestre MíUet, finit el qual.
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(Contertncia de les «'45 de la nit)
En la biblioteca Popular amb nomRetorn
brosa concurrència bl ha" d""*1 notaHa
tomat
de
Madrid el nostre disbiltssimes conferències Je cultura fePlaga ala camps
tingit compatrici doctor don Uuls
menina sobre interessants temes, el
Partit de futbol
doctor Ricard Aragó i el P. Antoni
Han aparegut per nostres hortes Carreras, prevere.
Avui han jugat a futbol al Stadi M. de Barcelona i dugué tan inte- uns cucs que ataquen, primer alls
Llibres en preparació
de la V. D. els equips Infantils U. S. ressant cicle de conferències el canon- arbres l després l'alfals, remolatxes,
Joventut Catalana 1 F. C. Victòria. ge de la Seu Bam-lunlna doctor Lluís etc.. causant uns estralls extraordiPer a molt aivlat s anunda la puCom que els productes eren destinats Carreras. Els tenies escollits per tan naris i alarmant molt els nostres blicació d'un volum de poesies del
a les colònies escolars, lú ha assistit eminent^ conferenciants van ésser, pagesos.
senyor Gosalives 1 un de prosa del pemolla gent, especialment molta mai- desenrotllals amb superlatiu eloqüènriodista sabadellenc N'Enrít SerraS'ha
demanat
auxilis
a
lla
Manconada.
cia, elevació i claredat de conceptes munitat de Catalunya L aquesta, do- rien.
Ha guanyat el Joventut per S a l , 1 demostraren posseir profunds co- mini ses acostumades proves de diNova Junta
haVent-se-li remès la copa de don neixements sobre la maiei i·* que ver- ligència l cura dcOs lnteresso3 de la
L'Associació de Lluisos de la parEsteve Torres, organitzador del par- sareu l l u * disquisicions les quals nostra terra ha començat a treba- ròquia de Sant Vicens de Jonqueres,
tit.
tingué reunió general sota la presihan estat encomiàsticament pondera- llar.
dència del reverend senyor director
des per la selecta concurrència que ha
Ha arbitrat En Wels.
La festa de la Mare de Déu dol Joaquim Estrada, redor, el proppas
assistit en totes les conferències.
Altres nowee
Carme
sat diumenge, dia 11. per tal de canL'Orfeó Popular olotl acaba de fer
les Juntes Directiva 1 ExcursioL'Ajuntament ha acordat proveir una excursió artística a Patoanós on I Com a dates curioses de la parrò- viar
nista,
restant consUiiUdes sota el sequia
del
Carme,
s'ha
fet
públic
que
là plaça d'inspector especial d'arbl- hi va donar un selecte cçncert. Al ft- ,
güent
ordre;
el
dia
de
la
seva
patrona
es"
repartrls i agent executiu, vacant per re- nal del mateix a instàncies del pú- |
Directuiva. — Director, reverent
núncia del senyor Cerezo.
blic van cantar «Els Segadors, que : tiren 1.253 Comunions, es vengueren
507 escapularls Uuposant-se'n 115 l Joaquim Estrada; president, Bonawn
foren
escoltats'
a
peli
dret
l
entusiàs;
—•Dilluns, a les deu de la nit. ce- ticament aplaudits. En la darrera se5- I assistiren a la processó 835 persones. tura Estrada; vice-president, Joset
lebrarà junta general extraordinària sió munit ipal el senyor Vilànova un
Farré; secretari, Josep Abós; vlce-sr
Altres noves
el Centre Catalanista de Girona.
cretàri. Mancell Badia; tresore. Pere
dels regidors nacionalistes que aconi-1
—Ahir a la nit es declarà un violent panyà a l'Orfeó va donar compte dels . S'ha possessional de la •Jefatura· Oli; comptador. Josep Caven; vocal,
incendi a la casa de don Tomàs Isern, obsequis rebuts dels palamosins i p^o- 1de telègrafs de l'Estat a Lleyda, don pnuner, Domènec t'artés;. vocal segon
Vicens Masodliver.
al terme de Saus, cremant-se carros posà entre altfes cçseS què s'acordés Josap Baftèn.
Excursionista. — Presirient. Josep
i altres instruments aglcoles i morint felicitar al director de I Orfeó por l'è—Demà, a les onze, arribaran ais
un cavall. Les pèrdues són Impor- xit obtingui a la qual cçsa s'oposa- ! Camps Elisis els que preneu pari a Daran; secretari, Marcdt Baia; Vfóoftl
tants l el. íoc no ba estat apagat fins ren els regidors de la «U. M. N... Fn • l i cursa de motos i side-cars de primer, Joaquim . Riera; vocal segon.
la votació en pro o en contra d'a- Barcelona a Sant Sebastià, exercint Josep Abós.
e les tres de la matinada.
questa proposl«16 quedaren empatats
controladors en nostra ciutat «U
El tenor Rovira
—Uh carro propietat de don Nico- resolent l'eimpat a favor de les pre- de
.sportntens senyors Renyé i
El Centre Català, per l'avinentesa
lau VallUobera, de Cassà de la S«4va, tensions dels de >a «U. M . H.» el vot coneguts
MontuU.
de tíobar-se accidentalment entre nus
va atropellar a la plaça de Sant Pe- del senyor alcalde L'actitud adoptada
Ln sortida es farà a la plaça de altres el jove compatrici En Francesc
re al nen de deu anys. Salvador pels regidors de la ü. M. N. fou perRovira, està organitzant una vetllada
Bosi-U, prodtiint-li ferides de pronòs- què l'Orfeó va cantar, com tan tots els | Catalunya.
al seu estatge ^odal. per al
tic reservat.
orfeons de Catalunyd, «Els Segadon=
—Ha esiat novament posada en ús musical,
pre·pvlneut diumenge, per tal de dola
Unia
de
Lleyda
j.
Saragossa,
damVan cantar-los tora de programa per 1
nar a conèixer, com a tenor, l'esmenpels aiguats d'aquests dar- tat
a complaure el nombrós públic que va nificada
artista.
rers
dies.
anar a sentir-los . el qual va demaProves olollttta
—L'Inspector de mercats ha decofou dipositada en la balconada de nar-los amb insistènoia. motiu que
El Club Velodpèdic «Sabadell>, or
es Htm formidable arbitrarlotat com mlíat una partida de fruita que no
l'A juntament.
gauitea per a la propv.lnent festa matantes i tantes altres, dt- sumament
A la tarda, tingué lloc un partit ridícules que han passat 1 passen amb reunia condicions de venda.
jor d'epguany unes ImporXanü proamistós de fufbol en l'eeplèndid camp molta freqüència en l'actuació de la
—El dia 25 es faran les eleccions ves clcústes, que es deaenroiUeran de
de Torredembarra, entre un equí* •ü. M. N.» epecialinent en tot el que de síndic propietari i suplent ded la següent manera:
de la localitat 1 un altre compost da es refereix e cultura catalana.
gup del Canal d'Urgell, torrespShem
Dia 4 d'agost, carrera social, reserjoves elements <lv l'orfeó.
vada a corredors neòfits amb el reA Olot els de la «ü. M. N.» raa un , « la vila d'Arbeca.
En el magnífic teatre de La Unió, seloinnarl extraonfinàriament deliciós
eoregut de Sabadell, Rubí, Terrassa,
pejl la nit, féu un concert l'orteó Són molt eomentadi's entre la foldencreuament Maaadepera. Castellar i
(.larriguenc, cantant-se obres de Mi- i nia forastera k s seves raractertstlSabAdéU', que comprèn 42 quilòmetres
Pla de B a r c e l o n a
llet; Morera, Sancho-Marraco, Lam- 1 ques que tan bé enòairen èlnicament
Dia 5, gran carrera naoíonai llum-,
bert. Pérez-Moya, Aymerich, Cume- amb la plntorésoa «Ü. M. N.. oloUna, SANTA COLOMA DE GRAMANET. per a totes les categories, regida per
llas-Ribo. Blancafort, Martini, etc,
Com és mlt natural preté divulj.'í·r —Ha estat demanada la mà d- la la U. V. E., amb el circuit Sabadell,
que foren escoltades amb vertadera la IJengtta de Cervantes; però en les diuinsel·la Venlureta Saladrigas Ser- Rubí, Terrassa, encreuament Matarieatenció, i justament aplaudides pel 1 seves mans resulta un. castellà de ra, per al jove NTsidre Galí Pedra- j pera, Castellar, Sabadell, Terassa. en; gosa.
•
nombrosíssim públic que hi assistí, , l'Alta Garrotxa.
cteuamenl Matadepera, Casíellar I
finalitzant amb el cant de «Els Se—Al nostre redactor corresponsal i Sabadell, total 72 quilòmetrès. Lesesgadors» que tothom escoltà e peu
Bn Joan Salvatella Parellada. ia Cai- I mentade» carreres estaran dotarien
dret on mig de sorollosos aplaudixa d'Estalvis de Barcelona 11 ha do- j d'Importants preïuiis en objectes d'ari
iM o l i n s
de
R e i nat la quantitat de tres-centes pesse- 1 i en metàllic. Per al Campiionai local
ments.
i tes en recompensa a l àlirulsta Tre- 1 que es correrà en aquesta mateixa
Des d'aquestçs columnes, ens plau
ball que dés d'alguns anys ve realit- cuee. o sia ei dia 5. l l a casa CarboEls PP. de la Sagrada Família
. fer constar el pregon agraïment de
zant ipel fómeni a l'estalvi a la mai- nell ha cedit una magnifica l valuo
l'orfeó Garriguenc, vers tut el poble
Diem-ne quelcom d'aqüesta bene- nada, havent remès cinquanta a la sa Copa. Les inscripcions poden fcrde Torredembarra. 1 especialment a mèrita institució religiosa, qve fa al- l.liga de Defensa de l'Arbre Fruiter, 1 se al local social, Per dets d'inscriples dignlssimes aiitoritats l honora- gun temps se la ven reviscola.
de la Içcalltat. per a poder ésser ció abonaran 2 pessetes totes les cable senyor rector, qui amb llur bon
Semblava que la superiyritat tenia premiats en el dia de la festa anyal, ' íegories, reemborsables a la "devolu• zel 1 franca hospitalitat, contribuïren aquest CoUegi com a secundari, i als als nois i noies que tenint lllbrena ció del dorsal
tfltaçmenf' a íer més plaent l'es- fills de Molins dç Rei ens dolía veure de la susd ;a aixa ha^u estat més
tada de l'Orfeó, de Ja qual en servai> la minva que en la nostra vila so- constants a l'estalvi.
Festa Eucarística
un gratíssim 1 inesborrable record.
fríen els fills de la Sagrada Família.
—Et diumenge vinent la confraria
Però la Providència ha fet que en
Dumenge proppassat va celebrar-si
—Els dies 3, 4 l 5 d'agost vinent l'iililm Caipltoi celebrat, fos nomenat de N. D. del Carme celebrarà sa re&. la festa anyal de l à MlnCtva, revestindrà lloc 'la festa major d'oiquesta director el conegut reverend P. üu- ta anyal amb solemnes cultes, entre tint gran solemnitat.
població: per tal motiu, estan fent- mersind Aguilar, el qual. aitib el do ells, comunió geneal. oflcl amb or- ; Assistren als actós dits els elese. els preparatius necessaris per a de genis que jposseelx. sap captar-se questra 'i prèdica, rosari, etc.
I ments de la «Schola Caiitorum- da
celebrar-la amb tol l esplendor pos- les simpaties de tols.
Bl cïof Avant, a la tarda del ma- ; Mollerusa, que es trobaven a la ÍKISsible.
Tothom sap com aquesta vila es reLx dia. tributarà homenatge al pre- ! tra dutat. invitats per la «Schola
A j-utjàr-per la varietat i bon gusf distingeix per sa catalonitat. Però. en sulent de l'Internacional de la capi- I Cantorum», de Sabadell.
amb que estan preparant-se diversos el dit CoUegi hi mancava un pare tal. F.n Joan Muüoz Tort. crfArantL'Orfeó do Sabadell
actes, tot fa preveure un èslt més Aguilar, un pedagog, un sacerdot se uti concert a la plaça de la Vila
altre a la sala teatre de la Lliga
Diumenge darrer, a la nit,, va dod'organlizacíó per l'orfeó Garriguenc exemplar, actiu i bon català, per a iNacionalista
per ambdós chors. l des» ; nar un interessant concert a l'Acadèque contribuirà al millor lluïment seguir el corrènt que demana la nos- pres un lunch
al mateix lloc. fenl- , mla CaUiTïca, l'Orfeó de Sabadell.
tra terra, i que Molins de Rei lanl se4i ofrena del títol
de la festa.
de president hoTot» els números del programa foj desitjava.
norari 1 fent ús de la paraula alguna j ren xardorosament aplaudits.
Amb
el
P.
Aguilar,
ja
ho
tenim,
oradors.
A
continuació
es
farà
un
M o y a n è s
Com a acabament de la festa, choi ell. amb l'ajut dels bons malinencs, ball a càrrec det jaz-band Llsro.
ristes i públic entonaren l'hinine naCASTELLBISBAL— Diiunenge dar- farà que el seu centre ue cultura pucional de Catalunya.
rer,' sortint de Sabadell, per la çar- gui posar-se al nivell dels grana
Baix
E m p o r d à
retera de Rubí, un carro va topar coüegís. i ensenyar com s'estima la
amb uh guarda-rodes, bolcant i atro- terra on s'ha nascut.
I A B I ^ . U : . — Aibans d'aihír i ahir,
— Tant per part de la funta lo;al
pellant el carreter que el guiava, ei
Una prova en fod l'exquisida festa pot dir-se que. tot La Bisbal anà al com de quants han tinguí ocasió d'adnostre compatrici i byu amic En Vi- a honor de Sant Lluís, que, no fa vel pobie de Fonteta a la íesta ma- I mirar-los. han estat (Jbjecte de grana
cens Tris'i Torras, de 17 anys.
gaire, tota la via fruí. fobretot amb jor, on h i tocaven La Principal de , elogis el» treballs e^ceflars que el mesLa BWbal 1 La Selvatana. les dues co- ; tre don Josep Barceló traitiet a una
Recollit per individus de la Creu • La Festa de les Banderes».
Roja. fou portat al dispensari muni1 ara. dues paraules per als llobre- bles més notables de la comarca. A i exposició de Girona, la qual iiha orl i nit. tauíUé regnà molta anlimadó ganitzat amib motiu de la celebració
cipal de Sabadell, on tou assistit pel gatans:
meige. doctor Targennlr, i va apreTenim a Molins de Rel ei CoUegï en els envelats del dit poble.
d'una Assemblea pedagògica. No pot
ciar-li lesiona greus en diverses parts de Sant Miquel Arcàngel, dirigit pels
— En l'ollcl del 15 del vinent nies demanar-se més deLs deixebles del nodel cos 1 masegament general. Tan Fills de la Sagrada Família. Compta d'agost s'hl deixarà sentir l'eminent , table professor, el qual ha posat l'esgreus foren les ferides que rebé, que amb un bon pensionat, situat de ca- violinista En Xavier Cugat, al qual ! cola d'aquesta ciutat al nivàll del4
a l'endemà,, a primeres hores del ra a Ics muntanyes de Santa Creu acompanyarà a l'orgue el gran Chaef- suïssos l "belgues.
d'Olorde 1 Sant Bartomeu de la Qua- f«r. pianista que. amb ell. farà la
mati, va dttlxar d'exlsíir.
iLa nostra més condlal Xelicltacló a l
1 L'aate del seu enterrament constl- dra, dotades de bosops i de bones ai- «toumé·c· pel Nord rtTEuropa i . a en- senyon1 Barceló, a la .seva esposa, in"
traria
de
tardor,
per
terres
riMbèrla.
gües.
D'un
costat,
els
bons
aires
defl
I tul una gran manifestaoló de dot, escomparable parvultsta, 1 ais valuosué
' sent molts d'aquest poble que es tras- bell Montserrat, i >l'esqueaa, el riu
— d primer equip de la Unió £s- auxeliars d'amixlós.
Llobregat.
. portiva Bistoalenca en el que va d'any, j — Molt avançats ele IrtíbaíUs de r *
lladaren a Sabadell, per a retre el
darrer tesliinobl d'afecte al qui en
Els pares dels flUs Uobregatans tin- ' porta jugats X) parüts, dels quals n"ha ' pa rac ió de la carretera de Girona
: vida tant s'havia fet apreciar per la dran d'avui endavant un col·legi on guanyat 32. contendint amb potents Palamós, el turisme amb auto, dlsp»seva bondat 1 docilitat en el caràc- els nois apendran d'estimar Déu i clubs barcelonins l , darreraüient amb . saTà d'una esplndüda via per a c^ter. ReW el seu atributat pare l'ex- la Pàtria, que ès el més necessari el Famès Orion, campió de: gn/y B néixer les belleses de les platgvs da
. provincial, vencent per 4 a 0.
j pressió del nostre mé» sincer condol. després de formar l'homo.
la nostra costa brava.
(Con/«rèncía d» lei 9 30 de la níf)
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VIDA MARÍTIMA I COMERCIAL
BORSA DE BARCELONA £S?

1 Om. d* 0 a W50 paesetes eis m
ballat.
DUoaa, dia I»
Moreàc. d« 89 a «0 p«Metefi «Is 100
VAIXÜLLS ICrTRATa;
Up·.
Vapor alemany aBarceloDk», d'Alacast, amb o ufavons,
de 42 a 4£ ip«ascrte6 els lOU
cèrtes* gcnrral i 9 puMlgen.
VMOT c·puuoi <K*T J«l«ne
d* PKbU, quU<(6.
COTITZACIÓ UNIOA DEL COU-i-EOl D'AGENTS OE OANVI I BORSA I Ell MERCAT LLIURE DE VALORS
kmb ctmsa unicnü 1 i » pMiitftr».
AüfaiB, o» B'J» a 67» pal·lates cis 100
Vapor espanyol «Jilira», de VaWacia, amb (fuiloa.
VALORS A TERME. — Al matí, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, e fl de mes: S'opera d, I
eàrieïa gmeral.
Vins CA pala, (U 13 a 15 [>es6«t«s Norda a 67'851 a 87 60, Atacants a 6TtiO i a 67*55, Crèdit I Docs a 16*25, üran Metropolità i '
BaUodra fraaccaa - L i Crelta, de fenea,
kmb llagosta.
ela 100 lUTM; Wam d ' A t a ^ . de & a versa! de 160*30 a 162*75. i Aigües a 120*00.
JPaiWbot «panyoS cS»n Vlceat», 4r Tar SS pesietes.
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de 67*50 a 67*45 I a 67*5^, quedant-hi paper a 67'50; Atacants da 67-·iS|
rasona, amb càrrega general
Alcohol, de 8UJ ia Clü pcSieta» 4lè 67*25 i a 67*30, Orense* a 1H*50. Crèdit i Docs a 16*23, Gran .Metropolità de 149*25 a 148*00 i queda ofert a 147'7S,Tnii*.
Coleu cadanyola <Cristina Bottet», da La
Corunya, amb carbó.
100 litres.
versal de 181 *50 a 169-00, i Aigües a 118*00.
Vapor «acaayol cCaaaWJaa». d» Viltada,
MlStelflS. d* 70 a 75 persetes els
Darrera saesió. — A l Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de la tarda, a fl de mec S'ha tet d* Nor^|
amb càrrega general i pesaatce.
100 lltTM.
i de 67*45 a 67*351 a 87*40, i_.-an Metropolità a U7'50, i Transversal a 159 00.
VAIXELLS DESPATXATS:
AnlMau. d* 140 a 300 peisates els
DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
Vapor espanyol •Goadiara». aab rÉttaga 100 Ulrea.
•eneral, ca» a Buesoa Aire» i «acaka.
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest matí, es baixa O'IS da Nords, 0*10 d'Alacants, i de Oran Metr> I
OU.
d»
7
a
7'50
pessetes
el
quart»
Vapor aapasyoi «aarceloca», aab cirraga
Ous, a £'7S •
. la dotzena.
i polità eí. puia dos enter».
2
eeceraL eap a Baeaaa i eaoaiea.
Da la del ir.aU, a la da las cinc de la tarda d'avui, es baixa 0'20 de Nords, 2*50 Gran Metropolità, i 375 Transversn, |
VAIZBLU SORTTT» :
Vapor aapaayol «flaguntp», amb càrreca Canvis facilitats per la
COTITZACIÓ OE MONEDES ESTRANGERES
general, cap a Cartagena.
Vapor apanyol «Iaia da Panay>, amb car- Banca Marsans, S. A. Francs, 41'50: «JÏasos, 122*50: belgues. 34 35; lliures, 32*17; lires, 30,-l0; dòlars, 7·00! marcs, 0*005, l corones OWaS,
rega gcneraL cap a Yokohama i eacalea.
Vapor espanyol «Cannaa», amb ei aco aquip
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSORITS ENCARA EM EL BUTLLETÍ OFICIAL
e«£ a la mar.
Barcelona Tractiouand Llght Pouer 7 e|0, «1S21», * a99'00.
•ORSA O I MADRID
Grans Molins Bascos 8 ^ * a 93*00.
Vapor «aimucl (Tarraaom, amb al afo
Mines de Potassa de Súria 7 "la, • a SO'SO.
Barcelona Traction and Light Povier 7 "l,,. preí., ' a IIO'OC.
ctinlp, ca» a la mar.
Tu'òü Barceioiiesa de Navegació -1 1 £ \ . * a 30 00Gran Melropolltè 6 "k. • • 97*25.
Vapor espanyo! cAlmacora», amb càrraaa 100 per interior, comptat
»
fl
mea
O
O
O
'
O
general, cap a Vinaroç 1 Castelló.
General Tramvies de Barcelona 6 0|«, • a 100^5.
Companyia Espanyola de Colonització e0U. ' a»4*oa
Vapor ewjanyol «Saca, ca Uaat, cap a
»
fi pr£>iim.... 00*00 Foment d'Obres I Construccions 6 "lo, • a 95*00.
Hotel Rit? 7 V 8 91*00.
riuelra.
5 per 100 (1920).. 96*20 Municipi» de l'Exposició 6 per 100. a ÍS'SO,
Ajuntament de Sevilla6 "i», a 94*16.
Vapor alwnanr «Tüdej, da trintit, oap t Amortitzable
Banc d'Espanya
560 00 Ferrocarrils de Catalunya 6 "U, * a 100*00.
B) rlana.
Productes Pirelli 6 0ip. a 96*00.
Vapor eapanyal deauodi, amb ezpioaioa, Arrendatària de Tabacs - 247*00 p. C. Cremallera de Montserrat 6 V a 98'(5.
S. A. Colònia Güell 6 "ic • a 94*00.
cap a Palma. .
Stat. Gral. Sucr^-Obllgadons 00*00
Obligacions del Tresor Espanyol 1 ll20L,. • 100*60.
Vapor italU «Roaaiai·, amb ctmsa t u r a l
»
• A c preferides
00*00
I irtnalt, cap a Gènova, Tia València.
»
» » ordinàries
00*00
(Reproducció del Butlletí Oficial)
Vapor hohïndt» «Medea», amb càrrega gebernl, oap a Tarragona.
Franca
00*00
UeiradlDiiUerant 6 ' i . 1 * «Ja
AJuntamsnts i Diputacions Alucaix 1.* Uilioleca . 51-16
Vapor noruec aDnltet, en llast, cap a Ca- Lliure»
- 00*00 Canvis astransar»
78
>
.
. . 70
.aahhrwa
HIsp. Amat. d'El*. 8
I IHQ i|
!ü
U
245*00 Parli, xac
•
S." »
. .
Vapor «agUa «Cid», es Uast, cap • Sant Banc Espanyol Rio Plata
«vso MoL·lclp) aemattra. . . '78 08
«
>
» Bona. *uaii
• 83'85
•
A
MH,
cèdules hipotecàries
M ' M Ljndrea, x e o . . . .
Coop.
Flnld
EUc
8
«u
I*»•|
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De Societat

CA VEU DE CATALUNYA
i 25 pessetes que us poden tocar. Al
Novetat*, Al cinema de la sort...!

E s p e c t a c l e s

Gran Teatre Espanyol
AÍWUÍ, divendres, SO de Juliol. NU,
a les deu. D E B U T de

T l

V O L I
de

vodevil

4

grans

REP SA.NTPERE • JOSEP B E R C E S
Voier» tctrtu ASSUMPCIÓ CASALS
' I. divetidree. a IM deu d* la nit
CTCÜI-'R-'VCIO D E L A TEMPORADA
fa lormóe TOIWVU «n t n a act«*, de
Vjjjéquln i Weber. traducció de
I Monwro
LA SEGONA N I T OI

NUVIS

tngnt, dissabte, tarda, a dos quarts
1 dnc. Preus populars. Butaca, 2
LÍIÍS VOSTÈ, SERÀ MEVA! 1 E L
OBIJ. iES M E S T R E D E L R E I . A la
I, estreno del vodevU en tree actes,
l Lluí» Vemeuil, traducció d'AmlL·lis,
LA POMA

«Diumenge, « la tarda: a
POBLE
MESTRE D E L R E I 1 LA POMA.
41» nit: LA POMA.
(ES desi>atxa a Conaptadurla.
i T e a t p e
N o v e t a t s
1
El Cine do la Sort
Lvul. divendres, tarda, a dos quarts
| dne. N « . a Ws deu. Tercera jort j a de l'emocionant sèrie en quaiomades, basada en un cNebre
-océs parisenc SOMNI O REALITATÍ
Itinoclonant peUlcula D'HOME A
lo.ME, Interpretada per Cuypna. L a
Fírtldlsslina peUícula cíunico E L S
tMNIS D E CUGAT. — Caria dia
«artlment del sobre de la sort. rciiant un bitllet de
VINT-I-CINO

PESSETES

Ipreu únic de l'entrada. 50 cèntims
IKIOSOS els impostos). Totes les lollítats regalades. Cada dia sessions
dos quarts de cinc de la tarda, a
_i vuit, i de deu a una de la nit.
•Per 50 cèntims, diiversló, comoditat

endes
. E O T R O M O T O R B
Z OIKA1C09

100 caixes caudals
Oíereixo

bnratíaílm Geografia CataluMpeciaütat en I n d*
IL £ C T B O Q U I K I O A nya. Carrera» Uaiidl. completa,

i Diccionari Calvat. Lllr.rorla
Bobinat» - Insutl'Ucioo*
Univcnal. Uambia ïauta MòRcparaeloiM
laquinàrl* Eléotrlo», B. A nica, U.
1 (ADUC» taller» llalculls)
bru Caialaoe*. ÀIÉ. T. òòü U.
Paraigüer
modern venc. VilTairoi·l, 06, tercer, »U|ÍUUU.

•.aeaMinea important d'Ec
Venc taller
Inya. Especialitat en tai'l*
V rellcloíoíi. Expoalcli) J>"r- reparaeid nenmiítlc» i cambrer,
inem de onadros s l'oli, irra- per £-iü0 pessete». Sant Gil, i5.
•tf. uleofrrafics, etc Falincapdamarra. Enniotllures. No
Impren caaiio vlsliar oiiuetas
Llilirería (no goíoso
eatablerla fa dus any» en Im[i-. K O K T F A L O O »
portant Teatre de Barcelona,
Itera. 4, final l'urtaíurrlMo. amb molta i arlstoerAtica clientela i reudimeul per a viure
família, se cedeix per l'imj o i e s d ' o c a s i ó una
port de l'in.-tal·lacló u sia 1.66Ú
lUile* 1 aerveU de plata, a ptes- At^iiuipto formal que ofo
I*. Compro or, plata, plaU, relx oblidada per motiu" de sallllanu I parim.
lut. E*c. 470^, Kiiuiro'S Ideal
Il·ii— d* A i f U e a
d'Informació, Uambia 1 lors, 16
DUS deies nan,sa
íantincls.'.
Cardaoet CaMOaii &

)mnibus 40 H P .

Mobles a baix jrfiü

Bnfet, taula, cadires, armaris,
»>lsrn. 30 pl. tota prova 1 ba- paraigüer, tocador, tauln esl'-i-sm. Corts. «5, S.on, 2.'
criure, «alotiet dormitori. C'alabria, 50. botígí.

Menjador granata

'ptes.. dormitori 300, ropers i
Unna, parai-rfier. taula osre í altres, baratlaslm. Cala,
buui;a.

GRAN

"prodníde» en l'aparell
MULTIGBAPH

LESES PERFECTES
Casa G a r c i a S a a r a s
| 36. Ramoia Catalunya
^«Uif on 4336 4,

Venc

Avisos

Mobles suhasta

S e r v e i s

d e

l a

C o m p a n y i a

LÍNIES A AKTILLES. WEXIC I NOVA TORK
El vapor
AKTONiO LÓPEZ
anrrirt »1 dlaSS de Jïllol deFarcelona, el £0 On València, oi íï d'Almeria, «1Ï8 de Màlaga 1 el
SOdeCàdlieap a Kova Tork, Havana, í Veracms
KI rapor
ALFONSO XII
a·nirfi el dia 17 d'azoite de Hllbao. el IRde Santander, el SO de GIjdn 1 el a de ComAa. capa
liavaua I Veraorax- A<lmet «Arreira i paiwatee «ap a t'onratlrme I Vacitic amh traabord a Havana.
LIKIA illi VKNKZUELA, COLOMUIA l HACIFIO
El vapor
LEOM XIII
'orlliii el dl» 10 d'airoM de Harcelon». el dia U do Val.'ncl», el 13 d» Màlaga l ellfi de Ckdta
cap a Le» l'alme», Santa C'ruï de rvuerlfe. Santa t mx du 1» l'alnia. Fuarte Kico, Havana, l^a
Giinvrs, Puerto Cabello, Caracao. Sabauilla. Colin 1 pel Canal «te Panam/i a Unayauull, Callao,
Mollondo, ArleSL. lanlque, Antofagasta I Vallparadls, Bortld» de Vallparadis el 12 OP cudn mes
tornant per la mateixa ruta fin» a LaGuarra I d'alli a Puerto Ulco, Canàries. Càdi» l Barcelona.
LÍNIA DE BCKNOÜ AIRES
El vapor
INFANTA ISABEL O E BORBON
sortirà «I dia 4 d'aim-t de Barcelona, el i de Màlaga 1 el 7 de CàdU eap a Santa Cru» de Tenerife, Montevideo i Bueno* Aires.
SEKYEI A FILIPINES I POR1S DE XINA 1 JAPÓ
Elrapor
•ortlrà de Corunya el dia de
, cap a Ylgo, Lisboa I C*dli d'on sortirà el
cap a Cartagena, Valencià l Barcelona I d'iuinest port e! cap n Port-SaJd, Suez, Colombo, Slngapore. Manila, Hong-Konj». Xao- .Ha!. Niiiraíakl. Kol·ij i Yokoaina, admetem pasmge i carrega per ais dits
p ts i per altrcaptinu per ai» quals bt bag! establerts servei! regulat» dea dels ports d escala
ahaw Indicats.
—
LÍNIA DE FERNANDO POO
El vapor
~
ALICANTE
fortlrà el dia ió d'ar-wt de Barcelona, el li'p de València, el 1T d'Alacant 1 Cartagena, lel 90
de Cíidlr.cap a Les Palmes, í-aua Cruz de lenerlle, l-auia Cruz de la 1 aima, altres etealeala
ermèdien I Fernando Poo.
A més del» indicat» serveis. I» Companvla 1 rasatlilntlca té establerta «1» «specialsdeU
ports del Mediterrani a Kova York I rorts del Cantàbric a Kova York l la Línia de llarceloua
a 1 iliplnes, les sortides dels qnals no sén fises I a'anituelaran oportuuaoient a cada viatge.
Aqne«t» vapors admeten càrrega en le» condicions més favorables, lraa»atger»alsqtiala
la Companyia dóna allotjamect I tracte esmerat, com ha acreditat en son dilatat aarvei. Totsels
vapors u nèu Telegrafia sense úls.

Menjador SCO ptes., dormitori
granate 600, armari lluna 175,1
altres, baratiuim. Calabria, 50,
botiga.

Ventiladors sostre

LES

ocasió, per a c&tit, dues, teatres. Assaonadors, 5.

Dispeses
Habitació

L

rer "e' Teatre, nüm. 15

M A L A L T I E S

E N C O M A N A D I C E S
TEN'EK

EL DOBI,» PESIU.

Dl

LLOR F l C I L CONTAOI

sol* a dormir. Cera, 4i, 3,on

Espaiosa habitació

R E K T A R no is D E S I N F E C T A R
A l'aigua de rentar-se ies mans, tirenhi un raig de F E N O L C O M E L E R A M
(perfumcl), gran desinfectant, sense
ésser corrossiu ni verinós, i quedaren
lliurats d'eacomenau-se ni tifus, ni

j ascensor l banr. Diagonal, 440,
pral., 1.* ijcamlri Claris),

Habitació a tot eatar a persona de refs. K : Paswlg Gràcia,
ndm, Ki. primer- De S a 6.

Grans habitacions
per • despatx amb dret cuina
per artistes, extrangeri i per a
matrimonis- Caim-;, 15, primer,
i ', cantonada llambla.

O

P

I

E

S

a màquina
Circulars, S o b r e s .
Preus sense competència. Demaneu ei follet
explicatiu de tots els
altres serveis de lacasa
EMPRESA IDEAL

Es necessiten

corredors ben relacionats en
bars I cafès. Urgell, 40, principal, 1.» Dc 5 a 8.

Tenedor de llibres

D l l i FORMACIÓ
Rbla. Flors, 16, baixos

Cobraments de rebuts
a Catalunya

em cuido del cobrament de tota .-'awí de rehnts. Escriureu
Empref a Ideal, Rambla dc lea
Flors, mim. 16.—J. M. Q.

molt pràctic i-Untuillorables referències professionals s'ofereix
a le* tardor. Escriure Mall jrca,
345. tercer, 2.*

oguers
• ï n n r v c de lloguer dedlfe
l a i i v j s renu preua. Bruok
• ï a entresol. C. BIEGEK

Ofertes
Xofer

mecànic altes retorlncles s-'e
fereix per a camions o turisme
La Mutual Agrícola de sjc
Corts, 645, segou, segona.
Propietari», S. A. per a l'extrncc.lò de latrlnen. D<riglr-ao, per a
avisos, al l'aflseip de Sant Joan,
Soíereix
80, l.cr. i telf».l3T8S. P. IB29 U. xofer per a conduir cotxe o camió. Esc. 4697. Empresa Ideal
d informació. Rambla Flors, 16
Compres
(anuncis).

Compraré

a particular Uibres de totes
claa^es. Espanyols i estrangers,
d'Arbs Ciències i Literatura,
en petita o gran cantltat por a
• n .inu ;it la meva biblioteca
Escriure 4696, Empresa Ideal
d'informació. Rambla Flors, 1C
(anUnds). .

Senyora

Modista
a domicili. BUbao. 2CK. porteria

Serventes

de totes clasaei col·loco. Passatge Virreina, 24. Casa fer
mal.

Préstecs

compraria llibres per a completar biblioteca per pocs dies. EsDiner
criure 4700 Empsesa Ideal d'Informació. Rambla de les Flors. necessito per a préstecs a em
16 (anuncia).
pleats de l'Estat 1 Municipi. Escriure C. M. C. Empresa Ideal
d'Informació. Rembla Plors, l«
(anuncis).
Traspassos

dlvcrse» cost-- Por i aíetrif sa. S3,
3.K. ;.' I.-- •..

En bona casa

lx»^l1a'ï«r-fS eon.trtn:

1923

Comandes

T r a s a t l à n t i c a
C

lí'»!8 1,.SMU Colom» de GraHabitació
l , , , ^ „ , ^ n c mca rdstlca de cedeix casa particular, bany.
Ba íi.» r?í·,Per • «xplotiició Clarl», 24. cegon. l>e l l a 5.

Vilanova i Geltrú

j n l i o l de

RAYMONO

A baix preu

C O P I E S
Circulars

20 de

Dia 22, a les d n c de la laida
Primers tnatdh» intemaciomvlji de la
temporada en

Catalunya

Enciclopèdia Espasa
Venc a baix pren 1 completa.
Llibreria CUIVHMI. HamUa
Sauta MCcica, U.
refractari»», tota tamanys. Altons XII, 57.

[apissos pintats

Saló

I I . — DfvendrM,

E l local més fresc de Barcelona
Avui. divendres. Moda EtcoltidisCurses i Wàter-Polo
B L D O R A D O
Demà. dissabte, tarda a dos quarts eim programa. E L TUTOR O E L A U emoakmitnl campetèiKla
Companyia cómlco-llrica
de d n c . i nit « ie» deu. gran* fun- RA, ««trena del Programa AJüria. per
la íormosíssima artista «Ennid Ben- Ferencvarosi Torna Club
cions per
PRADO-CHICOTE
netu. Represes: E L BOXEJADOR, per
Temporada popular. Vint únics dles.
E L GIUN RAYMONO
campió d'Hongria
•Charlw Ray.. E L POSTOR MES BO,
Preus econòmics
contra
per
"Mndjre Kenedy». L ' E S P O R T
Avui. divendres, a le» cinc. A les
Natació Barcelona
D E L S PATINS. E L CAMÍ DE L ' E S - Club
T E A T R E QOYA
deu d* la nit. E l formes entremès de
PERANÇA. — Diumenge, a 1* nit, escampió do Catalunya 1 E ^ r . n y a
Companyia D I A 2 - A R T I G A S
Daniel Povede. música del» mestres
trena del Programa Ajirla·. BLS TBF.Servei extraordinari d« tramvies 1
ALTA COMÈDIA
Qulslant 1 Bedla, DAOIZ I V E L A R D E .
B A L L S D'ANABELA, per «Btllle Bur- auiòmníbus. aquests <lee d» la Plao^
F
I
O
E
TEMPOR.M
\
E l sainet en un acte, d'A. Ramos
ke.. — DUluns. la tan desitjada rees- de Catalunya, davant del Circol
Manin. J A R E A L GANA 17 I 18 reAvui. divendres, benefici de Santia- trena. L'èxit més eren de V. Blasco Eqüe«re.
.presentacló de
rexiraordlnèriament go Artigas Tarda, a le» cinc. L A íbóúez: El.S QUATRE GENETS D E
aplaudida fantasia c^unlco-UrtCa en HORA D E AMAR. Nit, a le» deu. Re- L ' A P O a \ L I P S I un pròleg, un solt, 5 manpuraclons. presa de E L CENTENARIO: — Demà.
una peUícula 3 radiofototelegrames i dissabte, a la tarda: LOS MILLORES
un íiimne. en prosa 1 vers. original DE IMONTY. A la nit: E L CENTENAtürO
d'Emili G del Caítlllo música del R I O
C
l
n
e
P
r
i
n
c
e
s
a
mestre A^nso, BARCELONA S E DlPARK
V1ERTE, Exlt sorollós 1 definitiu. E n Grnnvla Layetana. - Telèfon 1371
tusiastes ovacions. A la tarda i a l a T e a t r e
Tocant
a
la
Plaoe
de
l'Antrel
P
A
B
O
D E MODA
B a p o e l o n a
nit tai pendrà part remineat tenor
E L LOCAL MES F R E S C I CÒMODE
: Immensos jardins :
Coliseu
de
varietats.
Telèfon
514
A.
E M I U VEXDREI.L, per al qual. el
Grans atraccions
Avui. divendres, gran moda. STANmestre Alonso íia 'compost l'HIMNE 10 úniques sessinne popular». 10. L E Y A L A F R I C A INEXPLORADA,
i exhibició del
D E LTEXPOSICIO en B.^RGELONA Preus económlre. Butaca d'anílteatre, setena Jornada. LA VERITAT. POES E D1VIERTE, cantant, demés, selec- 1 pesseta. Aviji, divendres, a la nit, S I E S I PÈSOLS (AJúrla). MENYSNAN
«PAQUITO»
tes cançons catalanes del seu reper- pran esdewijment nrllsllc. Presen- PREANT EI-S A L T R E S l L'ASSEGUTotes les nits, Concert per la
tori. Deu decoracions de Castells 1 tació a Barcelona de la eminent can- RANÇA DE VIDA. peHicula còmica.
B a n d a de C a ç a d o r a de
Fernftnil'z, Bulbena 1 Glrbal 1 Joan çonetlUa CONSOL HIDAIXIO. amb el
P l a a ò a o i a . Cafè-Restaurant
Diumenge,
estrena
de
la
vuitena
Morales. Pel·lícula de Studio Films. seu nou, selecte i exclusiu repertori. Jornada de STANLEY A L'ÀFRICA
de primer ordre.
Vestuari nou de Ja casa Peris Ger- Fastuosa presentació. Debut de la INEXPLORADA.
Nota: Demà, dissabte, emocionant esmen». — Demà, dissabte, tarda i nit, ran.oso TROUPE PORTUGALIA cants
pectacle
fados
lusitans.
D&but
DAOIZ Y V E L A R D E , LA REAL QÀKA .populars,
i l'exltès de la temporada, BARCELÓ- del celebrat 1 meravellós slluetlsta»
E
L
BÒLID HUMA
.NA S E D I V I E R T E , prenent-hi part JOHAUNYS. Projecció de pel·lícules de F r o n t ó P r i n c i p i í
Palate
les més famoses marques.
E M I L I VENDRELL.
Avui, divendres, a la tarda, no hi
ha partit. Nit, a un quart d'onze.
M O N T A L E Q R E
Grandiós partit de plloía a cistella. Oonreria, Colònia Bosc, Font Monges
P A
L A C E
C I N E VICENTE I Y O H A Z O contra O L A S Servei d'autòtnnlbus cada dia des
T E A T R E
C Ò M I C
Gran Saló de Moda
COACA 1 PALAU. Després es Jugarà
de l'estació de Badalona. Horaris i
Avui, divendres, tcrda. a dos quarts
Avui, divendres, tarda i nit, progra- un segon parüt per Joves pelotaris. detaüls, tolàfons 46 B. 3299 A. 1 165 IB.
de cinc. L a sarsuela en ires actes. mes sorprenents. Cinc estrenes. Les
LAS CAMPANAS D E CARRIÓN. Bu- divertides pel·lícules: A COR VALENT
taques primera classe, 2 pessetes; de RES LI F A POR l ANASTASI I ANASN A T A C I Ó
C a s a
B e e t h o v e n
sogona, l'5C«f iReBaladcs Ües altU s TASl. E l olnedrama LA INNOCÈNCIA
Tenim un gran assortit d'óperes anlocalitats. NU. a les deu. Exltas do D'UN BANDULKR. L a fina comèdia Piscina dvl Club de iVafocíd Barcelona
tigues 1 modernes, d'ocasió, que reala farsa lírica en tres octes IAVE CORS BURLATS, i l'Interessant fllm
Bscv-UeTa
Llevant (BarceloneUi)
CÉSAR I
Avui, dia 20 a les deu de la vetlla llczem a preu» jumament econòmics.
LA DOLOROSA.
EU

Ifçntpanyla

Pig.

i

Traspasso

Avisos
Per a encàrrecs

Informes, cartes, documents, pisos. PaM-ngo VUrelua. 24.

Impressors, editors
Màquines de compondre, de
grau rendiment, podem vendre
a empresa editorial tjne Tulguí
iiinltiplicar la aava produccióa
preus l.aratlssiui», N hi hk tres
en bastant bon estat que cediríem n preus baratisolms adnnirint-las totes, hacrlure a LA
V E L , mim. V.r,.

F o t ò g r a f s
Compraria objectiu avia-^UcUc de 21 a 90 centímetres da
Es traspassa pis distància focal l d'una obertumoblat amb negoci de dlapeaee. ra no inferior a foc 1 : 4'5, Escriure a <LA VEL'», mim, 330.
R.: Crgel, 40, pi a!. 1.* I>e o a n.

DEUAMEO-LO I N PARHACIBa I CENTRES D'ESPECIF.CS
Bruch,

Per haver d'allonyar-me, traspasjaró petit negoci a iiersoua que disposi de 8 a lú.Ouo pee
setea, que produeix unes 600
pefietes cetes al mes sense cop
risc de perdre un cèntim 1 pognent atendre altre» neguefs o
coliocacló. Donaré facilitats
Eacriurea «I.A YEC DE CA
TALCSYA., niim.381j.

bonica botiga amb bona habi
tació, lloguer 75 pessetes. Avinguda República Argentina,»;
Raó: barberia.

viroia, ni tuberculosis, ni grippe, etc.

DIPOSITARIS : J. UR1ACH Y C *

M a g n í f i c a
oportunitat

49,

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
T e t el qne'e n e c e s s i t a per « fer ies
A n t i g a C a s a T . C 0 3 T A 3 . P a l l a , 13 1 I S , p r a l -

P à g . r s . — D i v e n d u c s , 20 ò e j n l i o l de r ^ i j

DARRERES

I»

VED DE

CATALUKYa^'

INFORMACIONS

d dem Ídem en la Conferència Gene- essa, dastroçant^. resultant morts carretera de Cardona a esperisos, matant a un de la partida, a
Sometent, però a mitja nit encari
qui s ocupa una ca robin a mauser 1 ral del Treball reunida a Ginebra el xofer i don AMons Coelbu.
cuncernen* a I empleu d«t la cerusa
Ells senyors Hilari López 1 ArnaU havia tomat, i, per tant, no se su
municions.»
en la pintura i el descans setmanal Alv»aj, tenen ferides de gravetat, be- SÍ havia aconseguit agafar «i»;
EN SANCHEZ GUERRA
als establiments industrials.
vent resultat omfb ferides Heus, don lers.
A ia nit va arribar a BaroeicruJ
Ha
arribat
a
Sant
Sebastià
el
seiidem
ídem
a
l'edat
d'admissió
dels
Manual
Coelbo. — Havas
C O N G R E S
nyor Sàncbez Guerra.
nois en el treball agrícola; ois drets EL PRESIDENT DE PORTUGAL M I - comissari de policia, senyor de
guel, el qual havia anat a v,
Ha manifestat que necessita repòs d'associació i de coalició dels treLLORA
ACABAMENT DE LA SESSIÓ
per a dirigir la persecució dels _
balladors egrtcules, 1 a la indemnitPETICIÓ D'INDULT
Lisboa — £1 president de la Repú- doleia, però, com que havia ^JJ
E l senyor GUERRA DEL RIO conzació d'apcldonts del treball en l'aEls representants a Corts per Canà- gricultura.
blica, eenyor Almtida, continua mi- de Manresa a mitja tarda, no
sumeix el segon tom en contra i diu
dia donar noves tresques.
que el dlctàmen DO deiennina la ries i els periodistes que tan intorÍdem Ídem a Washington per a fi- llorant — Havas.
chise d'armes que es problbelxeu. macló al Congrés ban sol-UcUat l'in- xar les bor es de treball als establiHa de debenulnar-se bé quines són dult del periodista redactor de «La ments, que serà de vuit hores la jorIncendi
Voz del PueMo» de Canàries, con- nada i 48 setmanals. Fent extensives
les curtes i quint» les de (oc
A l'hora de tancar aquesta
demnat
per
la
jurisdicció
deguerra.
Demés, ha de daree un termini
a les necessitats d'obres públiques en
hi ha un incendi en una fàbtlcj^
per a la recollida de les armes.
les nostres possesions del Sàhara l'auEL CONFLICTE BANCARI
greixos 1 olis de la barriada de
«orltzacló de l'article cinquè de la
No és possible que aquesta llei enblanch terme d'Hospitalet. Com m,
Les noticies d'avui respecte a la vigent llei de pressupostos de les postri en vigor al començ de la seva
ei foc era important han demanat J
'promulgació per una sola declaració situació bancària són molt favorables sessions espanyoles de l'Afriea Occixill als bombers de Barcelona i
considerant-se normalitzada la situa- dental.
del Govern.
La persecució
quals ban sortit de seguida
El senyur PJ8ERO U comesta i diu ció.
Autoritzant al mlnlswe per * adhe- d e l s b a n d o l e r s a M a n r e s a
A tots els Bancs s'ha treballat per- rir-se
que estant penada «n el Codi la
aj conveni Internacional per a
H o m e trobat mort
Han comunicat de Manresa que per
unença d'utaneilis de furt i altres feciamant i sense «1 més petit inci- la supressió del tràgic d* dones 1
dent
•jlia a boca de fosc s'havien sentit
in?trumeub> contra la popletat, ami
A un jamp que en diuen ú€i
nens firmada a Ginebra
£1 boicot pot considerar-se de fet
trets cap al cantó de Rajadell. Es plabotes», prop de la Farola del
més raó ba de penar-se la tinença
terminat, puix la qüestió es limita
LA CARN
suposava que era el Sometent que se bregat, ha estat trobat mort un
d'armes que van contra la vida.
S'ha dit que els camlcen no estan les havia amb els pistolers que ha- home anomenat Pau Soler Rovïraj
Rectittquen els senyors GUERRA a les diferències entre els Bancs sindloats o que acepten les bases del conformes em el preu de taxa fixat vien volgut assaltar la Banca Padrós de 56 anys, vidu, el qual vívlft eo
DEL RIO i PISBRO.
i eb -no sindicats, peró com per la Junta de Proveïments que ba de la su&lta ciutat.
barraca de pescador, al costat d« l'jj
Ei senyor CORDERO consumeix «1 Sindicat
que uns 1 altres soleu utilitzar !a de començar a regir demà, i ban cetercer tom extensament.
A la nit ba sortit molta gent a la menlada Farola
mediació
del
Banc
d'Espanya
queden
lebrat una reunió acordant no venlExiplica oasos d'atropedls de l'audre carn des de dem.
toritat que 11 baa ocorregut & ell en tots iguals.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiM
A la cambra de compensació el
les setges propagandes per diversos
NOMENAMENT
lloos d'Espanya 1 diu que amb boicot Iba acabat per complet, haUn rellotger d'Hartford, en e! Ca
Ha estat nomenat comandant mlaquests exemples & la vlsie hi ba vent-se restablert la normalitat i efec
necticut, on regna l'hora antiga,
tuant-se
operacions
per
valor
de
1
6
llier
del
Penyal
de
la
Gomera
eh
per a pensar amb temensa en el que
posar a l'aparador un rellotge
tinent coronel d'infanteia don Leoíarau en aplicar aiquest projecte de milious.
marcava l'hora d'estiu. Per uqiJ
pokt
Jimendo.
tinença d'aimes.
A les oficines del Sindicat s'ha fi
atreviment li va ésser imposada
EL
VIATGER
MES
JOVE
El PRESIDENT pregunta si es xat un avis donant compte de la momulta de cinc dòlars.
NOTA BURSATIL
dificació del boicot.
prorroga aquesta part de itx sessió.
Acaba d'arribar a Southamtan, AnMr. Bassett, que així es diu el 1
Ela
cabals
públics
es
presenten
Es í a constar en ell que el boicot
El senyor CORDEUu diu que això
ferms, milluraoi la partida d'Inte- glaterra, el viatger més Jove del món, Uotger. deia que algunes vegai
ha
estat
dulclficat
pel
que
afecta
als
almenys que se'n tingui notícia 1 havia sentit afirmar que els
és una crueltat, puix Ja s'ba proBancs amics. 1 tntcnslflcat pel que rior 20 cèntims, afl tancar a 70'50.
viatger, en el sentit de viatjar Units és terra de llibertat
logat la part de precs i preguntes,
El Banc d'Espanya recupera cinc diem
es
refereix
als
enemics.
sol.
(S'acorda ie pròrroga de la sessió.)
enters.
•L'avis
termina
amb
aiiuestes
paEd senyor CORDERO termina son
Es un nen de tres awys. «1 qual
Els Tabacs 1 ed Riu de la Plata
raules:
discurs i se suspèn el debat.
va ésser embarcat a Nova York, a
Vanquen
guanyant
dos.
«Els Bancs amics van a tenir més
Es llegeixen alguns precs formude l'«Aquit&nla», gairebé com
La restà dels valors segueix igual. bord
lat* per escrit per alguns diputats, interès que nosaltres mateixos en boiun paquet, amb un rètol que expresEls
francs
pugen
40
cèntims,
queen compte d'epoiar-los verbalment cotejar als nostres enemics».
sava l'adreça on e« dirigia.
Els periodistes estigueren avui al dant a tl'50; les lliures baixen dos,
a les hores de prec» 1 preguntes.
£1 irnenat va ésser, durant el viatquedant
a
321*,
i
les
lireí,
francs
S'aixeca la sessió a dos quarts de SinfcKcat demanant algunes aclara- belgues l escuts portuguesos, ferms.
ge, el nen mimat de tots els passat- Curset de cultura mèdica I priti
cíons
en
el
relatiu
a
la
moderació
o'el
deu.
gers, i, quan va desembarcar, sense
auxilis
boicot.
novetat a Southampton, on l'espeDEFUNCIÓ
Ha individu de la directiva digué:
Els exàmens de tan importani cal
raven els seus avis. li sabia greu
Madrid, iO, 2 matinada.
En l'entrevista d'anit amb els bancs
abandonar el vapor, on menjava set han tingut lloc, havent obtin^f
COMISSIÓ DEL FOMENT
Al
sanatori
de
Guadarram
ha
mort
amics es convingué la forma en la
el primer premi «Quadras Borde&J
tantes llaminadures.
AL PALAU
ba de subsistir el boicot per al el conegut esportmen Albert Machlmla ínteUlgenl senyoreta Àngela Fra
Madrid, SO. 12-30 matinada qual
Espanyol de Crídlt, 1 per als barrena, víctima de ràpids malaltia
co, que fou molt felicitada per
DIARIS ANTICS
Avui ba estat rebuda en audiència Bancamb
posterioritat denunciaren les
Els antics, encara que no tingués- Junta i tots els que presenciaren itj
«ed Rei uns condsaló dai Foment del que
BARALLA
siu rotatives c4 impremta, sentien la xamen. E l premi és de cent
Treball Nacional de Barcelona, for- bases.
Sevilla. — A la barriada de Tria- necessitat d'escampar arreu les noti- tes.
El boicot s'estableix per a les opemada pel seu president 1 vice-pra£1 segon ipresnl «Quadres Borda
sident, senyore don Domènec Sert 1 racions de Borsa en totes les seves ria tingueren una disputa el carter cies i havien subvlngut a aquesta
Antoni Cespedes 1 Rafel Cano
l'ha obtingut la senyora de Ferratj
necessitat
don Frederic Bemedes i per l'ex-pre- derivacions.
Aquest
clavà
al
primer
eet
punyaS'establelxen també en el que es resident de la aMrteíiaÉ entitat senyor
A la vastíssima extensió de rimperi E l segon premi és de cinquanta
fereix a cartes de crèdit i totes les lades, al pit, al cap i en un braç; romà 11 hauria fet un gran servei la eetes. La Junta Directiva no sap •
iCussó.
aplicació ne de cartera d'aquests la .majoria gxeus.
impremta, però a manca d'aquesta testimoniar el seu agraïment a
'Ea visita ba tingut per objecte re- Bancs a (Madrid i sucursals d'EsL'agressor fugi, però tou perseguit invenció posterior, «Is romans ha- doctora Quadras Bordes, no sols
metre aïl Rei un documeat on què panya.
i capturat poc després
vien inventa* el primer diari del qual les atencions, dispensades a la JUM|
es fa constar que «I Foment es conAi
Sindicat
s
ï
»
fixat
un
avis
als
es té noticia, les «Acta diürna populi i ja donació de premis, sinó que. 1'
ATROPELL
dol dels perjadids que ba ocasioempleats
donant
compte
que
la
Diromaní», i qui sap si no l'avien in- nant una prova més de la eeva
nal la U « d'autoritzacions aranzalàToledo — A l'ermita de la Verge ventat
rectiva
ha
acordat
per
unanimitat
limitant-se a coplar-lo de Grè- cadesa, ba rebutjat no sols fon
ries 1 eüfi tractats que a l'empar d'adels Desemparats un auto-camió de cia o "d'un
part del tribunal d'exàmens_ al •
satisfer
els
sous
a
tots
els
vaguistes
altre poble.
questa Uel es concertaren l'any pasla fàbrica d'armes, atropellà una carfou invitada, sinó que no ha volj
que
el
31
del
mes
aotual
segueixin
al
Les «Acta» eren escrites a mà, 1 presenciar-los, corn a prova de
sat
reta ociípa<4& per Maria Femàmdez
carrer
i el seu fill JU1&, %-eins del poble de a i'atecte, en una gran sala es re- fiança a les seves companyes i a 4
Demés han remès al Rel les conEs pagaran amb arranjament a la Nambroca.
unien tots els copistes que hl oabk-n iDirectirva, disposada a acatar el su
clusions de l'assemblea del Foment. nòmina
del 30 de Juny.
veredicte, car, com ha dit. estava»!
La iMaria rest^tà morta i el s«u i escrivien al dictat.
LES TASQUES PARLAMENTARIES
Cl eenyor Sales ba mantfestat que fill ferit de pronòstic reservat.
Per aquest prooedimeM arribaven gurissima que tot havia de fer-se aiiii|
uJs darrers confins de rimperi els la més estricta justícia
Demà lemmrarà al Senat Ja dis- demà celebraran una reunió tots els
CONCURS HÍPIC
fets de la ciutat, les deliberacions d»' 1
cussió de la llei d'autoritzacions, amb delegats del Sindicat de Banca 1 BorLa remesa dels premis tlndrt 1W|
la murv«ició del senyor Bargomin. sa Juntament amb eh de Barcelona
Burgos. — A les tres de la taraa Senat i les noticies de la guerra, enal domicili de la doctora Quad*!
Al Congrés ba persistit l'oposició que es troben a la Cort, per a m - ba començat el concurs bipic, ore- •- i n que devien, segurament, arribar iBortfes,
diumenge vinent, dia 2, iM
amb m é s retard que els comunicats
dels socínltetes al projecte sobre ti- dtcaMos els acords presos en la Jun- nent-hi part 30 cavalls.
quajls de set de la tarda Qv*t
ta que celebrarà avui la directiva.
nença d'armes curtes.
Ha guanyat la copa de Burgos 1 de Koenlgswustertiausen o de la Tor-. dos
den -invitades a l'acte totes les ü&f
Han començat Ja els treballs per a l.UOO pessetes el cavall nMacHr^n.. re Eifel. però ambaven.
Contra ol que s'ha dit, el Govern
••
d'«Acció Femenina»
No obstant, aquest Sistema tenia 1
no apel-lart a l'aplicació de la 'gui- celebrar immediatament una assem- muntat per Bçtancuurt
ilotina. per a (l'aprovació d'aquest blea de les Juntes de Biscaia, Bilbao,
E l segon premi, 600 pessetes, l'ha l'inccnvenfent Ue les errades dels coPamplona, Madrid, València, Barce- guanyat «Consultiu», muntat per Na- pistes, cosa que també passava en
projecte.
Si és necessari s'habliltart per a lona i Saragossa, per tal d'unificar varro; et tercer, 400 pessetes, «Pastu- els llibres, 1 bé prou que se'n planyia
la seva aprovació el dissabte i d el pla-de lluita a fi que el conflicte rat., muntat per Liarch; el quart. Cíoeró quan escrivia a un amic.
dilluns flos arribar a l'aprovació del plantejat amb -el Banc .Espanyol de 30 pessetes, «-Ballèn», muntat per
•Ja no sé on timc el cap, per mor
Crèdit no perjudiqui directament nl Asenci, l el cinquè, 250 pessetes, de les errades que Ití ha en els nosprojecte.
indirecta
a
més
entitats
que
les
Jus«All», muntat per Herrero.
tres Uibires.»
Dijous ae sancionaran les lleis
api-ovadís sobre autoritzaclom aran- tament boicotejades.
E l mateix passava a Grècia amb
NOVES
DE
PORTUGAL
zelàries i tinença d'annes.
els llibres. En temps de Demóstenes
També es procurarà harmonitzar
l.i-b·.·a. — E l diputat senyor Avlli Ja hi havia queixes que les tragèdies
El malelx dia es reunirà sota la él« criteris de les diferents coüecflvlMarçal, vol presentar una moció sol- d'Esquií, Só fodes i Euripides eren
presidència del Rei la Junta de De- tats interessades en el conflicte.
Junta de Protecció a la ln,5*|
lldtant que la proposició del Govern, diferents de l'original, i Licurg eiaLas'ha
'*nsa Nacional.
fel càrrec, durant el
PROJECTES
relativa a la impunidat parlamentària va haiver de fer unes còples> exac- i
trimestre d'aquest any. de 40 ^ j ^ l
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
passi
a
les
corresponents
Comissions.
lament iguals als originals i les va < nenes; ha repartit 17 nois
Els projectes de llei llegits aquesComunicat otlcíaíl de Guerra:
ta tarda al Congrés pel ministre
(N. de la R. — Aqueata proposició dipositar en l'Acròpolis d'Atenes.
d'on proceden; ha repartit W0\
«L'AU Comissari participa a aquest d'Estat, són els següents:
afecta al diputat senyor Antoni Maia.
Tolomeu. rel d'Egipte, va llogar • menjars als nens que assistèB*]
rninlsteri el següent:
Rectificació dels cinc projectes de ex-cAclal de l'exèrcit al qual castiga
Sens novetat a la regió occidemaJ conveni adoptats en la Conferència ültünamerrt l an-ui ex-minlstre de la aquestes copies, deixant una penyo-1 diàriament al Parc Infantil que P»
A l'oriental, en retirar<se el servei General de Treballadors reunida a Guerra, senyor Freiria, amb un arres- ra quantlosa, 1 les va portar a la ; a fills d'obrers sosté la Junle «D *
d£ protecció de l'aiguada de Sidl- Gènova, relatius a la fixació de l'e- ta inern per haver-ll presentat la dlm s biblioteca d'Alexandria. Despre», no ' Grup Benèfic dei Poble Nou
Messaud fou agredit per l'enemic, re- dat d'admisió dels nois en el treball sió d'oficial en un* caria, els termes les va voler tomar, preferint perdre
Així mateix s'ha fet càrrec
sultant el caporal d'enginyers Artur marítim, indemnització per atur i en de la qual estima el ministre que no la penyora i allí es van quedar fins menors d'ambdós sexes que el '
que els àrabes van reduir la biblio- bunal de Nois li ha confiat eo *
Estrada Alcàntam ferit d'una cama, casos de naufragi; coUocació dels eren reglamentaris).
teca a cendra
greu.
pòsit.
j, 1
marins; fixació d'edat mínima dels
—(El coroni Tawlra, afillat al parSegons la revista «Minerva», els ,
tes seves oficines del P»5**^"1
menors
ea
el
treball
de
panyols
1
Una partida de malfactors d'uns
tit republicà radical, ba estat casti- exaaiplars que hl ba ara d'aquelies ! la En
Duana, 1 bis. sttan rebut l «s
M hom°s intentà anit passada hos- calderes, 1 establiment de l'examen gat amb sis atesos d'iitactivHat, el les tragèdies són tretes dels exemplars
eltes i consultes; s'han incoat
,
tflitzar la posició d« Sidl-^Messaud, mèdic emprat a bord.
qual els complirà a la plaça d'Elvas comercials
per tant, molt diferents pedlents de nois recollits 1 emp^
•essent allunyats per moros de l'barÍdem ídem en la Conferència Ge—Conftunlqiien d'Oporto que en tra- de com les va:, escriure els seus im- i 1 s'ha practicat 92 inXonnacíoní ^
ca amiga.
neral del Treball reunida a Washing- vessar pel petole d'Aloapadbe un au- mortals autcrTs,
La intensiva tosca de la J"11 j ,
Senso novetat per la nostra part.
ton, concernent al treball nocturn de tomòbil, en e! qual hi anaven, a més
favor de la infància d ^ ^ ' l L n - !
Forces de Kebul-Lu, destacades a les dones; fixació de l'edat mínima del xofer, els senyons Manual Coelho
PAIS DE LLIBERTAT
veremen; digna de lloança; ' ^ ^ J j
Beni-iaixtch, sostingueren foc con- d'admissió dels nois en els treballs d'Aíburquarque. Amabd AJives Coelbo,
ta una obra bcnèflco«oclal de ^ it j
Alguns
Estats
dels
Estats
Units
ben
tra una partida de cmalfaotors que industrials 1 al treball nocturn de Hilari L6pez l Alfons Coelbo d'Aladoptat l'hora d'estiu: altres no han transcendència que mereix I^P"
intenta auTedir als mdigeoes soune- nois a la indUt&la
banjueroue. anà a V·oa.'· cortr» un». volrut adoptar-Ja
tot bon ciutadà-
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