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Desordres
greus a Breslau

Breslao, 21. —En aijuesxa ciutat
jljan orlgimi viol«nts aldarulls a
..«usa d« 1 encarimem de la vida.
LJ policia lia hugut d'intervetiir-bl
íert aliuii» dispars. — Havas.
Breilau, a . — o i s i u r b i - j causats
per la carestia M la vida, ban estat
pArtieulaiment greus, resultaut notu{ BTMOS morts, durant la intervenció
ce la poliua
Ha estat proclamat, en vista d això,
I t'iSiaX tfe sltl reforçat, praçticant-se
jinjlts cantetiars de detencions — Ha-

La resposta britànica
Londres. 21—£1 Govern apglès. en
| l última reuníO celebrada h& acabut
Ide redactar el text de la resposta a
l.es últtOMS proposicions alemanyes,
LJU «om la carta acompanyant la
|<lKa usposta als Governs aliats.
Ambdós documents seran tramesos
Ue seguida 4 'París. BrusseUes. Roma
Tcxpilo, així com al Govern de
Vashington a títol d'iruormaciú.
Es considera possible que el text
(i'aqaesia noia arribi avui dissabte
poder del Govern francès—Havas.
Londres, 31. — Sembla que el docuent britànic de contesta a les ilUles proposicions alemanyes, ps pren
base el nvmenament d'una comis|.v de t^cmes que estaria subordinaa la CocoissiCi de Separacions 1
^carregaria d'examinar la situació
üetoianya l de presentar nous punts
%ista per a coadjuvar a la solude la qüestió dé les reparaciòns.
bia tombe que en la dita confita Anglaterra deplora l aciitud d«
V.ÍU'Í.-.J pas£i%a adoptada pel
I Es diu que en la eana que ocompalya eià la dita nota, el Govern brúuIÍC proposa a França que torni a
[vcrcir una ocupació imisiblo a AleVanya. com abans de l'ocupació d*!
lüur. la qual cosa .es pi>dria aconfcgulr mitjançant garanties que Aiefcanya sembla disposada a donar —
íavas
Discurs de L u d e n d o r f
I -Munic. 31.—4n im discurs pronun(íat pel general Lidendorí, durant la
e;fbréei6 d'unes Testes de caràcter
tiunustic, declarà que els sentnnents
I ie ha d'estar animada la joventut
lU'inanJia sóti: amor ardent a la pàT-H. odi a l'enemic í desig de veneriva «Ésser gimnàstic — acabà diem
| «enetel — equival a ser combatene»
f-Havas
Foc a D e p t f o r d
lLondres, 21—'En una important mafitactura de ggrasses 1 essències, aliada a Deplford, aíür nit el produí
f i violent incendi.
IA aquestes ihorea s'igíiora encara
I hi han 'hagut desgràcies personals.
f-Havas.
Locaut a Breslau
IBreslau, 2l.-tEls patrons del ram
IfJUürglc d'aquesta ciutat han dearat el locaut general—Havas.
Discurs de T x i t x e r i n
l-MuScou, 2v—En el banquet J'aro|i.iauineni que s'iia ofert al Coinl1 'ivtü-americà de socors als russos
F'·'ixtrin ha pronunciat un iscurs'.
l·iiUesi^n Ja seva esperança d'arrl| f a una tranca InteUigíncia entre
'•"ia i els Estats Units.—Havas.
El c o m e r ç a l e m a n y 1
parts 21—La Cambra de Comerç
Ip^i a
decidit obrir una iníorFpi-aLf0br' el ,:!oni€rÇ alemany amb
l'i-renis països, i uarticularment suP « s tons alemanys coMoçais a l'esl^er.-Havos.
W i r t h i el S a n t P a r e
/aris, 21.-Telegrafien de Roma aB
l í " 5 I " * «1 Papa iia rebot en auKS:1* Pf'vad? a l'ex-canceller ale•">y seny«r WortJi.—Havas.
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Centre Nacionalista de Santa Coloma de

Assassinat
de Pancho Villa
Farnés

Diada patriòtica que tindrà lloc demà, diumenge, amb motiu de l'estrena de la bandera del Centre.
A jes tres de la tarda, conferència pública, a càrrec del Diputat a Corts per aquest districte

E N JOAN V E N T O S A I C A L V E L L
qui dissertarà sobre

L ' A C T U A L M O M E N T POLÍTIC
Montcada - Reixach

societat. Orquestra

DEMÀ DIUMENGE
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Diada Nacionalista

Audició de Sardanes. Festes populars. Parlaments. Conferència pel diputat electe del districte
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Les sessions de Corts d'aquesta tarda
SE.NAT
Madrid, 21. 415 tatda.
A les quaire menys deu minu.» comença la sessió, presidint el comte de
uiu au oneà.
lEn el banc blau. el ministre d'Hisenda
Cs'aiprQVa l'acia de la -rfiíó anterior.
Continua el debat sobre el .projecte
d** llei U'au'ontzació aranzelària.
13 PRESIOEXT manifesta que, arOb
to', i haíver quedat l'esmena del senyor Fen»r i Vhlal pendent unit»mem d evotació, l i ooncedeia la paraula perqu* en íael lis aanb tota l'eaWIIÍÍO que desitgi.
•El senyor RERMER 1 VODIXIL diu
que la conducta que ve observant en
aquest deüat estü inspirada «n el que
eateil en el. cumpUment del seu deure.
Vol oorrespondre a la galanteria de
la presulèm-'la fent breument maniteítacions que té necessitat d'exposar.
Entén que. despnès de la declaració íeta pel ministre d'Estat des del
banc blau, no deu Ja continuar en
la seva actitud i vol éeser esplèndid
en la seva condesoenctòncia
ünkament es permetrà üegir l'informe de la Cambra de Comerç Ecapanyoda a Bèlgica sdbre el prajeestat
Uaclat AÜIL- aqueOl anació.
TanBaé llegeix algunes opinions de
la premsa belga sobre aquest mateix
assumpte, en les quals es veu clarament i escassa importància que 11 concedeixen ai tracta amb Espanya.
Madrid. 21, 515 laida
£1 miuisire d HILSENJJA pronuncia
breus paraules per a agrair, en nom
del Govern, la noMe actitud del 36nyur Ferrer 1 Vidal, i maniSestar-U
qu erecottleix molt gustós les idees exposades per «ül en aquest sentit, per
entendre que ban estat suggerides
amb vistes aüs alts interessos nacionals.
El senyar FEBRER 1 VIDA'L retira
la seva esmena"
Es procedeix a la disoussió de 1 articulat del dictiunen I queda aprovat
Declarada la urgència, es vota dxíltiitivament.
El senyor ROYO V1U1ANOVA formula un prec encaminat a que es oorregiexm les fa'ltes de sintaxi que s'Observen en els pdeaimbuls dels projectes de llei que puguin donar lloc a
males interpretacions.
£1 BESIDELNT disciílipa aquestes faJtes de sintaxis q-u* es produeixen perquè a vegades redacten els projectes
un gecretari, sense Intervenció de la
comissió encarnígada de la correcció
de l'estil.
El senyor POU 5'o<rttpa de la desti-

tució de l'alcaüüe de Malx», amto motiu de les lütimes eleccions, protestant eaérgicameni de què no hagi esta* róc'^rjai
iEn pretendre entrar en detalls dels
actes realluals por un diputat en relació amb la destitució d'aquell alcalde, el PRESIDENT U crida l'atenció,
exortant-lo en que en el seu discurs
no es reíereixl- par a res als senyors
diputats.
El senyor POU es dol de què un Govern anomenat lirbera! democràtic, incorri en actes com el de la Restitució
de l'alcalde de MUhó.
Ei marquès de CASA PIZARRO
s'adhereix a les manifestacions anteriors.
El mUiistre d'HKElMDiA íiTomet ransmetr^ el prec al seu oompany, el de
Governació.
CONGRES
Madrid, 21, 4'ia tarda.
S'obre la sessió a les 3'45, sota la
presidència del senyor Alvarez,
AI banc blau, els ministres de Foment, Instrucció piU>lica i Gràcia 1
Justícia.
•S'aprova l'acta d« la sessió anterior.
El senyor CERVANTES (don Xavier) demana que es dicti oina Reial
ordre perquè es reuneixi el ple del
Consell d'Estat en sessió extraordinària amb l'objecle de què urgenfment Informi sobre |la petició de
crèdits |per acudir en socors dels
damnificats per les ultimes teropestes.
Demana també que s'activin els
tràmits 'perquè es celebri la subbasta
del iferrocarrü de Terol a AlcaííiZ. i
per últfan í a altres precs al ministre de Gràcia i Justícia sollicitant
una Inspecció per Alcaiíiz 1 altres
meèures relacionades amb l'administració de justícia.
El ministre de FOMENT 11 contesta
oferint ifer el que pugui,
Çl ministre de GRACIA I JL'STIClA
també diu que en el que sigui possible se l'atendrà.
La Mesa ofereix traslladar al miri i ítre d eFinances el prec relacionat
amb el ple del Consell d'Estat.
El senyor CERVAATES dóna les
gràcies.
Madrid. 21, S'iS tardi
EJ senyor CORUJO es queixa del
desastrós estat en que «s troben els
serveis de ferrocarrils a les Unies
de Sevilla a Mérida 1 de Zafra a
Huelva, puix no passa la Velocitat
dtís trens de 20 quilòmetres per hora
i «1 material és deficlentlssim
Demana qu ees canvU el quadro de
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Concerts. Sardanes i gran ball de

ets.

ChttHtahua, 21.—El general Panctrt
VUla ha estat assassinat pel seu secretari. Aquest ho iha estat per uh
partidari d'en Villa.
L'origen del conflicte que >ba donat
mort a Villa i al seu secretari és
el descontent dels treballadors per
no íiaver-los estat abonats els salaris
convinguts
•Després d'aquest dos assassinats,
e prcKKtí una ooisió entre els partidaris d'ambdós bàndols, resultant un
centenar de morts i ferits —Havas.
Mexix. 21.—Segons noticies d'origen oficial s'anuncia que el general
Pancho VUla, el seu secretari l tres
individus que els escortaven, han estat lassassanats en una «mboscada
que els tramaren als voltants de Parmi.
Resulta, doncs. Inexacta la inforttacló que ha circulat, segons la qual
Pancfto Villa havia estat assassinat
pel seu secretari, l aquest tio havia
estat a la vegada per on partidari
d'aqfueü. — Havas,
Mèxic, 21.—EI president Obregón
ha ordenat que quan se celebrin le»
Honres fúnebres pel difunt general
Vdia, ee 11 tributin els honors militars. — Havas.

lalt s'està morint i necessita remeis
heroics.
Demana que el Govern faci al Pariement una declaració que pugui
portar la tranqullítat als milers d'omarxa de l'irònicament anomenat breis .parats d ela factoria de Matatren ràpid de Madrid a Badajoz, |>aix gorda.
El ministre Je FOMENT es congra>es perdeu moltes bones eu «i tra
tula- de què aquesta qüestió s'hagi
jetle
EJ senyor MOROTE s ocupa de l'a- plantejat al Parlament, car es de
tur forçós en què es troben «ds obrers tal magnitud que no cap als límits
del seu despatx.
del dic de Matagorda.
Diu que tot ei Govern até com ei
Fa 15 dies que estan a Madrid) comissions dï- Càdiz l Puerto Relade, degut la comissió gaditana.
Declara que el Govern ha acordat
obrers en atur forçós, recorrent els
ministeris arnb els representants a ja que continuïn les obres del transCorts per la província en demanda atlàntic «MagaUanes».
que se'ls facill treball.
Demés, com a ponent en el ConseU
L'únic que ha prestat atenció a de ministres d'aquest assumpte, que
aquestes J-eclamacions ha estat el mi- tant afecta a la riquesa nacional, eg
compromet a resoldre ei problenu
nistre de Foment.
En 1916 cessaren als treballs a la aviat
Ultra el «Afagalíanes» es construiConstructora Naval, pel mal estat de
la marina mercant, però en 1921 es rà pel múnisteri de Marina un vapui
restabliren les primes u la construc- tanc per a la conducció del petroli
Es un absurd pensar que el Govern
ció.
Aquest Govern es troba amb un ex- pugui associar-se a la tasca destruc
pedient de revisió d eprlmes. i per la tora dels nostres arsenals que són
llei de pressupostos eslava obligat a font de riquesa. Per consegüent, estan
presentar un projecte de protecció a mancades de fonament totes aquestes
insinuacions que s'han fet de desla indústria naval.
eu alguns mànisteris a
En diverses ocasions s'ha requerit consideració
el Govern perquè prestés atenció al les comissiom gaditanes.
problema i s'h adelxat arribar el
Madrid, 21, 615 tarda.
cas que es tanquessin les drassanes
Els «enyora MOROTE i ILAZAGV
de Matagorda,. quedant sense treball rectíflquen breument.
4.000 obrers.
El nainislre de FOMENT també reEl Govern no s'excusa de resoddre tiftoa.
per la complexitat del problema i les
senyor DE LOS RIOS s'ocupa dí
empreses s'escuden amb el Govern lesiEldificultats
fanííles modesque no les auxilia, però a l'obrer res tes tenen perquea les
educació !
d'aixó 11 Interessa; ço que l i Interessa cultura a llurs fills,donar
puix per l'escàsés que no prenguin ell com a camp sesa de recursos es veuen
iznposibiMde lluita.
tades de portar-loe als centres d'eriEl Govern ha d'obligar a les em- senyatnent 1 Universitats.
preses a complir amb el seu deure 1
Alguna cosa. encara que poc, vii»
veure «i II convé plegar-se de braços, fet en l'ensenyaineut prlnmrl, amb
en eapra que la desesperació dels fa- les cantines i guarda robes escolars,
malencs esijlati i liaver de dominar- però en l'ensenyament superior " o
ia per la violència.
s'ha fet res aquí. mentre que a^l'es
Dlexa indicat l'assumpte perquè el tranger s'ha resolt ja el problema pol
Parlament el conegui i perquè les sistema de les beques.
seves derivacions no sorprenguin a
Aquí. l'establiment de beques poningú el dia qu*- es presentin, si no dria costar a l'Estat cinc milion--: da
es posa tmmediat remei al mal.
pessetes, per al deu per cent de la
El senyor LAZAGA s'adlierelx al població escolar Es podria, de noprec del senyor Morote i pregunta ment. assignar 1.000 pessetes a la b»<
Ans quan durarà l'abandó que els ca universitària i 750 a la de segoGiA'ems tenen la província de Cà- na ensenyança.
diz.
Es permet tenir alguna «speranç*
La factoria de Matagorda represen- perquè el senyor Salva tel la ha Ung—
ta una Indústria iniiament relacio- miciatives Jpersonals en aquesta
questíO de les beques.
nada amb la defensa nacional.
El ministre d'LNSTRUCCIO P U B l *
Adver·eix que es tracta d'obrers especialitzats, molt competents en el CA 11 contesta
treball i si se'ls abandona hauran
Diu que ha estat sempre pnrUdufl
d'emigrar, cosa que ha d'impedlr-se. de les beques. No obstant l'ha assaí
Diu que el ministie -de Marina ha tat el temor que aquestes poguessis
fet algunes ofertes de construcció de ser un estlanuí pe ra portar a la v l d l
baixells i el cap del Govern manifes- universitària nombrosos joves qufe
tà que donaria un «belon» d'oxigen no reuneixen condicions, restant-^M
perquè seguis vivint 'la indústria, així membres a altres activitats nlh
peró aixó no és prou, perquè el ma- cessàries ner a la vida nacional.
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Fornells de Joventut

lona. Plac» del Palau. Cobla Sataluay»
Turó-Park. Cobla BarcinoSant Bot del Llobregat Cotóaia GOtíl r- I
bla La Principal Barcelonina.
IW. — Agropació Sardanista de
lona Caíé Comtal. Cobla Barcino.
'

• nOFlT DEL PAVELLÓ
DELS VOKELLS DE JOVENTUT
El p««mt diuoenzr els Poattlli «PoneeUes d'Or. 1 Poncrlletcs d'Or», «Irtireren
Conferència fl'En Joan í-lonimeras
l'acuocUtU folm • profit del FavcUd dtís
PeraeJU, • l·Ho·pit·t de 8«»t Pau
;
a
l
Foment Autonomista C o/a/ó I
S u c c e s s o r a d ' E v a r i s t A r n ú s - C a s a f u n d a d a l ' a n y 1846
Al mall, • la Tuit, es celebri a- l'csslesU de Sant Pere de les Pael les la comnniò general, ««bresaat-hi per primera «•
CASA
MATRIU
CASA
CENTRAL
Davant d'un nombrós públic. Ta i ^ l
«ada la aena pomelUsta Franciscà García,
essent acompanyada a l'altar per la Presi- nat* ia seva anunciada coníertacli I
Passatge del Rellotge
A P A R T A T D E CORREUS
P l a ç a de Catalunva
denta del PomeU «njoreta Na Mcrc* va» . Joan Uongueras. descabdellant el u. I
i pel Conseller 1 Secretari del Directori ge- . ma: «En Pep Ventura, 1 les beltes xsA
n ú m e r o 425
neral, «enyor Josep Serra i Uatrell. L'esTelèfons A. 631, 4620 i 4621
Telèfons A. 19J2 i 1913
mentada nena cofava la sracilíssima capnt- nades de la raça».
xeta blanca.
D'una manera escaient glost.i k l
Hi haguí desprfs a l'estatge social, on
rvmonar de companyonia i segui una au- vida i l'obra de l'avi Pep, coniía.l
Sucursals a Balaguer, B e r g a , Cervera, Igualada.
L l e y d a
dició de sardanes, actes que foren molt con- tan t-ne els trets essencials. Q ^ 1
correguts.
ertví a través de la seva ertsw-nci. I
A les qnalrr de la tarda tinguí lloc la pobra l tmmil en eb seus comeri j l
Manresa,
Puigcerdà,
Solsona,
T à r r e g a
i Vich
vetllada al Centre dc Sant Pere de les Pud- ' ments, tota atixeolada per la - 'A
ir*. Deserta d'uo recital de poesies, la cecciA d'tonnts del «Poncelletes d'On, execu- ma voluntat posada el servei ^ ü |
tA unes cançons amb gestos.
seva innata vocació musical, qu» «J
En Magí Maragall, fill del plorat poeta,
N e g o c i e m t o t s e l s c u p o n s v e n c i m e n 1 . " d ' a g o s t p r ò x i m ^ *ens
o ' algul
" * * "oona^at
no sols a la composició d« ^ I
llegí un parlament de la senyoreta Mont- portà,
serrat Tuscll. presidenta del PomeU «Flors nades 1 sardanes, sinó tamW a
d'Ametlkr., la qual no pogué assistir a la duir una veritable revolució en A
festa. Esseat aquest PomeU l'iniciador de forma d'actuar de les cobles, am&X
la construcció del Pavelló, el públic aplaudí flcant-les
de soca-arrei, ampliant j ^ l
mol: el bonic treball de la senyoreta TaseU.
A
El tercet del PomeU .Ponctlles d'Or», com- gudament el seu instrumental
post per Jí» Mercí ViU, Josep Botey i P. forma que avui les velem.
T A R I F A dels
Compartiments
de
L l o g u e r ( C o m p r è s '.'impost del T r e s o r )
Rieb, dosi un concert de piano, violi i
La conferència fou Il·lustrada
violoacel.
Seguidament, la senyoreta Concepció Ea- l'execució de diversos motius d e t j
satta, del 9. de J. «Dem-nos les mans» i
D I U E H S I O N S EN ClU
CAPACITAT
de sardanes d'En Pep Veni«»l
solista de l'Orfeó Pirenenc. delecti la con- nades
UN TITiXAK
DOS TITCLAES
currèacia amb on recital de cançons catala- a cada un dels quals tributava y l
nes, essent forca aplaudida, a xi com tam- Líongueras un escaient comeníj^l
Dcm.s
Models
Alçària
Amplada
Fondària
bé la seva professora, i de l'Orfeó esmentat. amb els quals acaba de posar de n J
Na Marta Marti de Briaosó.
El senyor Serra i UstreU parli després, nlfest que havia dedicat força .-.•.•.I
fent-se tot seguit una capta a profit del Pa- gies seves a estudiar l'obra d'aqugl
20
14.762
22 ptes. any
51 ptes. any
13
56
A
mósíe.
'
I
velló, que doni molt bon resultat.
20
2!.800
36 »
»
18
56
79 »
»
B
S'acaíi la festa amb la representació de
En
acabar,
remarcà
la
convetÉi-.al
41
44.173
50 »
»
56
133 »
>
C
18
la comèdia «L'Agéncia d'Informes comer41
60.075
75 »
»
56
cials», i cLs cants de l'Himne dels Pomclls que sorgís qui, amb prou anj
D
25
195 »
>
i Bis Segadora.
criteri respectuós per a no ahererJ
41
96.163
80
»
»
56
E
40
282 »
>
seuiii d'una pila de touedes d'Ei: p^l
41
139.272
120 »
»
56
F
398 »
>
se
PAVELLÓ DE NRNS
Ventura, que avui no podem rml
DELS l'O-VELLS DE JOVENTUT per les nostres cobles, a causa de t |
Han ingressat darrerament a la Caixa de seva pobresa d'instrumental. >
Pensions les segflents quantitats :
Per particulars, joo pessetes; «En Patufet», prengués la tasca d'adaptar-le^
D i r e c c i ó t e l e g r à f i c a i t e l e f ò n i c a :
B A N C A R N Ú S
1.494'lx; PomeU de «Nostra Senyora del Vi- Instrumentació actual de les co
n>et>, aj; id «Nova Florida», 46'is: idem
així el patrimoni artístic • ]
«Ginesta Montserratina», 150; id. «Poncelle- enriquint
tes de Marina., 100; id. «Princesa dels Ca- la nostra terra.
talans», 100; id «Bona Voluntat», xoo; idem
La concurrència, que escoltà i!a|
«Maig», 100.
lament el conferenciant, l i tributà .. I
Total ingressat fins a la dats, 9.S75'9i.
ovació en acabar. Es donà terme g _ I
Tasca ile «Accíú Femenina»
El PomeU de Joventut «Sagrat Car de simpàtica festa amb una selecta l»íij
Jesús» crida a tot» els pomeUistes dc Ca- da de sardanes, organitzades pel c;
talunya que vulguin comprar números del sardanista Mossèn Cinto.
sorteig d'una imatge de la Verge de MontCurset <*e cultura mèdica I primera serrat,
a raó de deu cèntims cada un, que
Ttmpatx I Vend·i ' Maíatiems i Tallers
poden dirigir-se a casa del secretari, En
auxIUs
Rda. Universitat, 6 C i x r e r Corts , 413
Josep Bru So, Passatge del Comer, número 3,
d'una a tres de la tarda i de set a nou
Tolóf. 6Ó10A
)
I·léf. B17H
Els exàmens de tan important cur- del vespre.
set ban tingut lloc, havent obtingut
Aquesta casa rep contínuament, de las
ei primer premi «Quadras Bordes.,
més importants del pals i de l'esla intel·ligent senyoreta Àngela Frantranger, les últimes novetats en
Abans d'ahir començaren a l ' E A l
co, que fou molt felicitada per ia
Vaixelles, Joo« de oafó, te,
Normal les sessions de rAeseUd |
Junta i tots els que presenciaren l'eServeis cristall, Bomboneres,
de Joves Mestres Oficials.
xamen. E l premi és de cent pesseM a j ó l l q n e s , eto., eto.
En ella s'aprovaren l'acte 1 a l
tes.
Decoració de Vaimòrta Reglamentàries. Els d«!«!i«j
AVUI, DISSABTE
El segon premi «Quadras Bordes.
Vaixelles angleses
— Agrupació Sardanista de Barcelo- de les províncies del Rectoral lo:.
xelles: Pisa i Porcel'ha obtingut ïa «enyora de Ferrero. na.JVIÍ.
Cafè Comtal. Cobla Iluro. de Mataró.
tfan compte dels treballs realiuin
Miníons
EJ segon premi és de cinquanta peslana a gust del comFoment de la sardana. Carrers Ample i i del nombre de socis cada j . - - ' |
setes. La Junta Directiva no sap com Fusteria Cobla Barcino Tocarà les sardanes :
Serveis orlstall
prador, models novetat
Blsach ; «L"hereu 1 la pubilla», creixent.
testimoniar el seu agraïment a la «Tardoral».
Baccarat
«Una mirada.. Baró; «El barcoo,
efectuats als seus
El President explicà l'actuació M l
doctora Quadra* Bordes, no sols per loidri;
Val Sant Lambert
Morera; «Juny», Carreta; «Infantana», Sans representants
d'aqest R«Mrat a l'Hi
les atencions dispensades a la Junta
Dalt del Tibidabo (pUçal Cobla CathaBadalona
sentblea de Setmana Santa de Iftf
i ia donació de premis, sinó que do- lóniaT A L L E R S DE D E C O R A T
Badalono- Placa dc Ca la Ciutat Cobla La drid.
nant una prova més de la seva 'delicadesa, ha rebutjat no sols formar principal Barcelonina.
Després al senyor Llaveria, meíM
Serveis per a Restaurants, Cafès,
DEMA. DIUMENGE
part del tribunal d'ex&mens al qual
de Salomd. desenrotllà sa jtpníiclil
Balnearis i Comunitats Religioses.
Mclf.
—
Sigrcra
Caixer
Llobregat.
Cobla
fou Invitada, sinó que no Ha volgut Catalunya.
sobre la preparació del mestre »f
presenciar-los. com a prova de confensaint | à ^següenu concluK'^^*^r
Expedicions a P r o v í n c i e s
Centre
Nacionalista
del
Poble
Sec.
Carrer
fiança a des seves companyes i a la P»ral-lel, 135. Cobla Ilnro, de Mataródna preparació ha de constar de
Directi·va, disposada a acatar el seu
Horta. Lawn-Tennis-Club. Cobla La Prin- parts, una cultura general que podiHI
^
Vendes a l ' e n g r à s
i detall
veredicte, car, com ha dit. estava se- cipal Barcelonina
ésser una espècie de BatxillerJ! UN
Sardanyola. Cobla Catlial&nia
gurtsslma que tot havia de fer-se amb
formació professional de dos anjj
Tarda.
—
Agrupació
Sardanista
de
Baria m*e estricta lustlcla.
celona. Flaca del Palau. Cobla Iluro, de essent precís exàmens per a ingtiij
sar en aquesta I donant dret a Meif
Mataró.
La remesa dels premis tindrà lloc
Turó-Park. Cobla Barcino.
I aprovació d'aquest examen.
I
al domicili de la doctora Quadras
Germanor Catalanista Carrer de Santa
A la tarda, desenrotllà el senyor M
Àgata,
3,
Gricia.
Cobla
Barcelona.
Bordes, diumenge vinent, dia 22, a
Grup Sardanista «Nou Esclat». Carrer» Ta- durdo, m«stre de Castellet, ia *H
dos quarts de set de la tarda. Qoe- marit
i UrgeU. Cobla «Ela Trullassua», de ponència sobre tpasllat i consortvl
den invitades a l'acte totes les asso- Terrassa.
no acordant-se res sobre l'actual íuH
claldes d'«Acció Femenina».
Horta. Lawn-Tennis-Club. Cobla Catbaló- ma de trasllat voluntari i sobre «*f
niaEsplugues de Llobregat. Placa de Santa sorts efue pentneU pnés al i""45""!
L e s selectes xocolates e l a b o r a d e s pels
Magdalena. Cobla La Principal Barcelonina en poblacions Inferiors a 3.000 * |
Hoftafrandl» Plaça de l'Església. Cobla bltants i la seva excedència i t * !
Catalunya.
grés.
^,1
.Vi: — Foment Sardanístic Andreocnc- Co- El senyor Coll i Creixell. me»»l
bla Barcino. Plaça de les Palmere».
Agrupació Sardanista de Barcelona. Fla- de La Oranada dóna compte il<'1
es ven l'antiga Fàbrica de Pastes de Sope de JOSEP B I G O E R E , carrer de
ca de Sepúlveda. Cobla Iluro. dc Mataró.
seva ponència sobre la «casa e5*5 I
Cafè
Comtal. Cobla Catalunya.
i «casa habitació».
-J
la Boqueria, 40, i la seva Sucursal, Plaça de la Llibertat, 4 (Gràcia).
Foment de la Sardana. Ronda de Sant An- Ahor les sessions de l'esmer:^!
toni i carrer de Casanova. La cobla Cathalònia tocar» les sardanes: «Sempre gentil». assemblea acabaren en mig àel 1
Blanch; «Nit Serena», Serrat i «Records dc gran entusiame.
reforcen,
•
ma terra». Serra , Juny», Carreta; «La més Al matí feren «na visita a I t ^ a
fan grana
petita».
Morera:
«A
Sant
Medi»,
Narcisa
La Junta de Protecció a la Infàn- Freixas.
Baixerea essent atesos pel ^ T j
l sang nova
cia s'ha fel càrrec, durant el segon
Carrer.; del Carme i Riera AlU. Cobla d» la mateixa senyor Rexadh 4®
De venda: F armàcies i Centres d"específic»
trimestre d'aquest any, de 40 nens i Barcelona.
nenes; ha repartit 17' noia all lloc
nà tota mna d'explicacione
DILLUNS, DIA 3J
d'on prcceden; ha repartit iu.640
— Vallvldrera Placa Funicular Comenjars als nens que assisteixen blaJV«.
Cathalónia.
diàriament al Parc Infantil que per
a
fills
d'obrers
sosté
la
JuDfca
en
ei
DIMARTS, DIA 14
B a r c e l o n a - P u i g c e r d a - S e u
d'Urgell
Grup Benèfic dei Poble Nou.
NU. — Agrupació Sardanista de Barcelo- sor tècnic senyor Ainaud
i
Cafè Comtal. Cobla Catalunya.
Així mateix s'ha fet càrrec de' 25 naCarrer
A .la tarda Visitaren rEsco» ,
Consell
de
Cent.
Teatxe-Escola.
CoA l'Estació del Nord de Barcelona s'expenen bitllets directes per a
menors d'ambdós sexes que el Tri- bla Cathalònla.
Mar 1 les Escoles del Porc de' u
Puigcerdà i per a la Seu dürgell per Alp en combinació amb el tren que
bunal de Nois l i ha confiat en dl- ! Sans. Carrer Ferniade: Duro, 39. Cobla
La Principal Barcelonina.
nard<i
L
r,K(*l
surt de Barcelona a les 6; i demés, per a Puigcerdà amb el tren que
pòsit.
Grup Sardanístic Nou Esclat. Placa de
surta les I3'43. i per a la tornada s'expenen en els Despatxos CenEls assembleistes "quedaren y ^ i
En les seves oficines del Passeig de l'Angel. Cobla Barcelona.
trals d'amhdues poblacions. Informes: Passeig de Gràcia, mim. 28,
ment satisfets 1 agraïts de i&
la Duana, 1 bis. shan rebut 1.028 vi2.on, Estació del Nord i Despatxos Centrals de Puigcerdà i Seu
sites i consultes; s'han incoat 104 ex- DIMECRES, 35, DIADA DE SANT JAUMB dns rebudes.
d'Urgell.
pedíem» de nois recollits 1 emparats
IV Aplec de Joventut. Ermita de Nctra
Senyora del Carme. Mati, grans festes popui s'ha practicat pï Informacions.
lars. Tarda, ballada de sardanes. Cobla La
La intensiva tasca de la Junta es Principal del Vallès.
Recomanem i l«» enMW"JLg*
favor de l a Infància desvalguda és
partictiiar* que lentn a M
Molt. — Agrupació Sardanista de Barceloveramen; digna de lloança; represen- na. Plat" de Sepúlveda- Cobla Catalunya
«re TU a r t u u t o nou» nt^a\7 \ i
Sardanista Nou Esclat. Carrer? Bot
ta ara (Ara benèflco-eoclal de gran 1 Grup
la r u e e t u m abtotuta
*
N a t u r i s t a F e r r a n d i z f o ^ k ? ^ i transcendència
Portafcirissa.
Cobla
Barcino.
que mereix l'apol de
gual no eru ** ^ 0 * t t i \ , L à t
Les FUne*. Colònia Bosc La Floresta CoRaquitisme, Paràlisi, Ossos, Deformacions.— I tot bon ciutadà.
«I menor c u i Aawtlttr i f * ^
bla Cathalòteia.
Preus des de 6 ptes. Tot inclòs.—Consultori, i
Sant Boi del Llobregat. Colònia Güell. Coment el* «rt^tnal» « » *
t
bla La Principal Barcelonina.
BIALX.OROA. n ú m . 236. — Telèfon 75 G: j
eeU o ttna ftrm» x x • •
Tarda. — Agrupació Sardanista dc Barce-
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partidan que els tractats de comerç coptacW de l'esmena l per alxo es
siguin portats a les Corts a priori m i obligat a soBicltar votació noi solament després en el cas d'estar minal 1 que es conti el mlmerò de seMa<md. so. rao n i t
^flima el seoyr Bergatrtín cfiie pel* tancat el Parlament. I això és el q u i nadora.
' £1 senyor SANCHEZ DE TOCA, là^ctaB amb França 1 Anglaterra no demaaem nosaltres
Es mostra partidari de l'exportació; terve per a pregar al senyor Ferrer
i'rí cap anomalia La producció naLanaL Les queixes que •'origina.-en però abans s'haurà d'atendre a les 1 Vidal que desisteixi del seu pro-AU»
pòsit t retira l'esmena.
í^en, no pels traourts, smó per necessitats del pals.
£ n un Utds diu que considera just
£1 senyor FERRER I VIDAL inaisinvasió de producSeu alemanys,
'so podrà demostrar-ae per cap in- la petició de Galícia per a la impor- tefx to demanar votadp nominal
kústiïa que btgi aorat perjwtlca; per tació del biatdemoro amb els sventat- I que ea compti el número de seges aranzelarts; però recorda que nador».
faarovaclO dels dits tractats,
per «1x6 no s'arreptaiUrà. aíjueU també Girona posseeix una gran r i Com que no n t u ha número sucvern del que féu. i oap que sigui quesa ramadera mereixedora que se ficient s'ajorna la votació per a deÜ
ooncedeixin
iguals
aventalgee.
conservador pot oposar-de
mà i raixeca la sessió.
ttzA, penjuà' aquells tracmts toTe mana dolen t-se de les manifesobra del partit mi>eral cocser- tacions del ministre d'Hisenda que
jlor. que féu bé en confecdonar-lcs. aquesta autorització no ha de modifi- C O N G R E S
Sega que els productes es canviïn car res; i prega al govern que tingui
Madrid. 20. 915 nit
or. EU productes es canvien per present els «otareesos de l a Indústria
Ordre del dia
L'or no és més que una nacional.
trcaderla (pia solament s'estima pels
Continua la disousolò del projecte
£1 senyor SALA pregunta al govern
que amb ell poden adqui- si està conforme amb la teoria ex- •obre tinença d'armes.
l-rse.
Es llegeixen diverses esmenes.
posada ahir pel senyor Azpeltla soEl senyor FERJíANDEZ contesta al
la interpretació de rarticte K
Ningú pot atrtbolr als tractats l'aug- bre
senyor Cordero que ahir •ya consu<
pgnt o ^Ismlnuciú de l'exporiaciú de la Constitució.
EL jpmisíjre tTHRsQNDAj Recordi mir el tercer torn contra la totalitat.
pot deure's m reaorglment desRectifiquen tot» dos < radors.
de la guerra de reconorrrla de S, <S. que el senyor Aspeitia parlà
El senyor ©ESTELRO parla per
també de l'autoritzado per a celebda un dels països beklgerants.
ÍE\ partit lliberal conservador, com brar «modus vlv-.'ndi- o convenis co- attusions.
Agraeix al cap del Govern que hagi
" partit govemamental, a© s'oposarà mercials.
vingut a la Cambra. Així podrà de1 aprovació del projecte que s'iia El senyor SALA: Efectivament, però terminar amb autoritat quina és la
itat pel govern; però tampoc nosaltres eos donem per satisfets si posició del Govern. Es possible que
S. manifesta que en compUmant
kruprwnet el seu ^trt per aprovar au- S.
d'aquest precepte constitucional els sense l'absència del cap del Govern
•ritzacions que no coneix. (Rumors). tractats
de comerç com el d'Anglater- sSiagnés evitat algun debat irregu[Es mostra satisfet d» l'obra aranze- ra ban de
lar aquests dies.
t& feta pel govern del qual formà Parlament. venir a la raUflcacié del
Es pregunta amb insistència si hi
1 d'aquella obra recapta per a
£3 ministre d'HISEKDA: Com va a ba acord, i aquest no h i pot
tota fespmssb'-lat.
perquè nosaltres rebutgem el
secror MAESTRE «ton Josep) In- dir el oontrari, si és el' que estableix ser
projecta en la seva integritat, per
per a encarir la neoeMitat d'B^ la Cnstitució?
El senyr ECHEVARRiA tamfré rec- raons que ja s'han exposat aquí.
a solucions prÉctVfjes basades
Bl Oovem es pot sentir orgallós
tifica, fent-ho en veu baixa que no
^ l'experiència d anys anftnora.
d'haver resistit pressions t no haver
necessàrt qtíe tl g o w n es ma^ sel sent des de la tribuna
amb enic-a claredat perquè
Ej ndnlsljre d'ESTAT Si oontesta declarat l'estat de guerra a BarceloJ6 estigui absobOTlsda i puisUi breument dient que el govern no pot na. D'aquesta manera ba complert
ïar en les pers0033 ea;arregades concretar el tractat que ba de rebre els seu principis lliberals. Però. eslas negoo'jol o *
la indústria siderúrgica, puix amb el taria bé que en acabar-se aquesta
mateix dret podrien soUlcitar-lo al- etapa de Corts presentés el Govern
rHlcita i w -I govern exposi oon- tres sectors sobre les altres partides un projecte que no té cap fonament,
Itament el jeu cntfrt »ebre e s trac- de l'aranzel. L'únic que pot asse- com «1 de la suspensió de les garanis en curs.
.
gurar ós que el govern per tots ois ties constitucionals?
ministre d "HISENDA1 comença mitjans que estiguin al seu abast,
Reconeix que S. S. té ascendència I
odiant «1 d i a c a » pronunciat pel tractarà de beneficiar als interesso» esperit lliberal, però està avui en una'
?or Bergamin. i declara que en la nacionals.
posició difícil, sofrint els efectes d'u(ièujica entaulada on concorren
na contradicció.
El
senyor
SANGHEZ
DE
TOCA
pts interessos, el govern no ha d'in- agraeix i 11 satisfà l'acord a que s'ha
«osaltres elogiàrem ia conducta del
solsment ha de dir als qun arribat amb el govern i diu que «stà senyor
Sànchez Guerra quan aixecà
Intervingut en aquest debat que segur
el govern sabrà cotoplir la suspensió de garanties i destituí
tenen ní dret n l motiu per e des- aquest que
el senyor Martlaez AnWo; ferò des
compromís.
'ax d-aquest govern,
Retira totes les esnenes presenta- prés posà en perill a llibertat deia
Dei de bases ée obra del partit
ciutadans per a defensar determi" el mateix que bo és de nom- des par la minoria conservadora 1 nats
als quals també està
traciats. La hlsMuria dei partit prega a les altres minories que facin lligat ItitcyesGOs,
f l partit Dtteral
1 ens posa a cobert de tota des- el mateix
D jncs bé; avui en el marqu&t de
£1 comte del MORAL DE CALATRAaça.^1 el govern lliberal vi al
iiament a sol·licitar una pròrroga de VA. — Atenent al prec del senyor Alhucemas es pot repetir el tas del
Jutoriuacló concedida al govern con- Sàncbez de Toca retira totes les es- senyor Sànehez Guerra amb l'aprovació d'aquest projecte de llei.
lor. sense afegir una sola pa- menes que porten la seva firma.
Condemnar de quatre a dotze meJa. Quin inconvenient hi ha en
Terminada la discussió de la totaliQcedir-laT
tat comença la de rarfcole únic del sos de presó correocionel per tinença
d'armes, és posar la llibertat dels
projecte.
fo podem emetre judicis sobre els
ciutadana a l'arbitri de qualsevol auEl
senyor
FEBRER
I
VIDAL
apoia
tats fets per aquell govern per- una esmena demanant que l a dura- 'oritat.
apenes han tingut efecte. 1 demés
i a sabem les pràctiques de la nosdels tractats que es concertin no
tuest g o w a necessita l'autoritza- da
tre policia, que pot, en certs casos,
per a continuar l'obra aranzela- sigui superior a un any.
Si mtniatre d'ESTAT recorda qne fer aparèixer una pistola ou mai ha
iniciada.
juetsnrient aquesta teai fou la que eU existit.
al senyor Bergamin que amb defensà en la seva conferència amb
Sl aquestes sinceres lünnlfestacions
"toritzacló soüicitada al govern no el senyor fAnohez de Toca; però re- nostres toquessin l'ànima del Govern
admetre cap modiflcacló perquè coneix que la fixació del termini no per a procedir en conseqüència, h i
' dificultaria la gest!6 del mínis- pot precisar-se. perquè depèn de cir- podria haver un acord entre vosaldTstat.
cumstàncies de moment.
tres 1 nosaltres; però d'una altra maJni* que el govern escoltarà prè£1 que no pot consentir-se és que nera, no.
•"ïnt ies opinions de la Junta de Espanya visqui aïllada de tot el món
El nostre propòsit és oposar-nos per
, KiO a la producció nacional 1 en matèria de comerç.
tots els mitjans a l'aprovació d'aquest
|ia Jmíle d'Aranzels 1 Valoracions.
Cl senyor FERRER I VIDAL rectifica projecte. Però reconeixem que el Rene als tractats que es pro- 1 diu que i i sembla que a ia fi glament de la Cambra, amb el seu
p à amb Bèlgica i Alemanya, soia- arribarà a un aoord amb ei govern article 112. ta Impossible tota obsPot dlr-se que el govern té el puix l i satisfà que la durada del trac- trucció.
2 propòsit de defensar els interes- tat amb B&gsca no pToerteixi d'un
Pel demés, las nostres forces nunaaonai» & tota costa
any.
mèriques l físiques no ens permetrien
senyor FERRER i VIDAL recUEl ministre d'ESTAT manifesta que resistir.
l'únic que pot dir és que aquest proL'expenencla ba demostrat que la
( mostra conforme amb que en pòsit és el que portaran els represai- obetruodó no evita raprovació del
I T,faCta,'fi * comer,r els productes tants d'Espanya.
que el Govern vol; 1 encara que poL'?*uln anb productes, però quan
guesslm apeUar-hl no bo faríem,
Queda reürada l'esmena.
ru*ats acaben, alesbores es paga
El senyor FERRER 1 VTDAL apola perquè les obstruccions degeneren en
w; 1 ahrt pot ésser altament una altra esmena demanant que Es- una ostentació dè força, de violència,
•iQdiclal per & Espanya.
panya no concerti tractats amb paï- de disputa...
>iu «1 senyor Bvgamln que si és sos de moneda depreciada.
De manera que no b l pot haver
f•> diví que cap poble pugui pro«Sína desfpi·és de coy|:stai-il acord nl obstrucció.
F j * . a les seves necessitats, també la La
Comissió.
Des del moment que el Govern as|JW>it diví l'afavoriment que «guaEl senyor FERRER 1 VIDAL defen- senyala termini per a l'aprovació del
•«•as el pà amb el suor del teu
és inútil tota discussió,
alxo no és viure amb l ex- sa una tercera esmena demanant que projecte,
habiUtar el dissabte, diumenge
•«cio de la fruita (Els senadora c'agregul a rartlcle del projecte la puix
1 dilluns per a celebrar sessió, és
paustes protesten de les paraula» deolaradò que el govern «cudlrà a una
«guillotina» disfressada.
remeiar les indústries peitutdlcades
i ' orador),
De manera que si el Govern manfr^senyor VALERO MERVAS: Tro- a causa d'una imprevisió o eçalv>
té el seu propòsit d'aprovar a termi"rZ. Ji?sa,, a ^ indústries en con- caciò en els tractats.
El ministre d'HJSFTíDA considera in- ni fix el projecte, nosaltres defensah7L^caa^mÍT
l'eetran^er.
^ r f l c a r ^ cotwunldor empa- necessària la declaració per quant rem les esmenes i donarem les nos«1 i aranzel. Demano la parau- cap govern beurà de negaMe a re- tres raons; 1 é el Govern no les ateu,
parar el dany causat a qualsevol «ec- tota la re^onsahüitai serà seva.
l * * * * parlar clar
tor de la indústria nacional.
Totes les ocncesslons que fa el
^Pyor FERRER VIDAL afirma: El senyor FERRER I VTOAL in»!»- Govern, es redueixen a la posstbillr flwnfcO Xoa •emp^e. tats an que coneidara aeoemària l'a- Ltai d'una rariaiò de llicències dtM
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d'armes. 'Però és que és tan dlffdl
desarmar «le pistolers?
Les bandes da pistolers son tan eficaces, que n'hi na prou que n'hi hagi
uns quants perquè l'alarma terrorista es mantingui.
En 1918, governant «1 oomte de «omanones tothom donava a Barcelona els noms dels pletolere. Després,
governant el senyor Sàncbez de Toca,
s'excità a eindicaUstes 1 eociallstes
perquè es destruïssin els uns con>
tra els altres. Com és de creure,
d on ce. que no es pugui acabar amb
Cl-terroriwne ei es voí?
La Star ha substituït al ganivet
com a arena traïdora.
El senyor Ponela ha fet minvar
atemptats en una setmana. Per què
no bo ha de poder fer sempre sense necessitat de lleis d'excepció?
Sl te policia I la magistratura no
compleixen omb llur deure, no hl ba
a Espanya homes rectes 1 capaços
per a ocupar aquests llocs?
' Ningú ignora que e Barcelona s'ha
agefat homes amb l'arina a la mà
1 sels ha «íllberat per exhibir tm
carnet de sometent.
Ara sembla que sense nomenar-lo
s'ofereix -desarmar el sometent d'armes curtes.
Jo be fulletat el Reglament del Sometent, i be vist que no s'autoritza
el capità general per a dotar-lo d'armes curtes. Avui, «n usar-les, bo fan
iUegalment. Per' què les concedeix
el capità general? Es diu que per una
Reial ordre del senyor BugallaL No
m'està bé. perquè aquell fou tm període terrible en el qual es íeren
moltes coses.
El senyor ORDOSEZ. - No h i ha
tal Reial ordre.
£1 senyor BESTEIHO. — Doncs encara que existís. Per què vol el Govern, una Uel per a desarmar al Sometent? Amb una altra Reial ordre
en tindria prou.
Insistim -en què e; Govern ba de
retirar el projecte de llei.
No ho fa? Doncs aquí estem en un
esforç inútil, però complint amb el
nostre deure amb la limitació que
ens consenten les nostres forces físiques t mentals.
El marquès d'ALHUCEMAS ü contesta.
Diu que en efecte, no t ü ha cap
acord entre «1 Govern i els socialistes. Sl h. ha hagut canvi d'impressions, com es-fa sempre que el Govern presenta projectes de Uel. Les
impressions es canviaren emb totes
les representacions parlamentàries,
d'una manera lícita.
No pogué haver-hi acord perquè accedir a ço qne pretenen e ú socialistes seria una claudicació.
Això que els socialistes en diuen
el tPègim. no fa cap presió a i'ànim
del Govern; 1 per taui, bquet projecte de Uel ée d'exclusiva midaiiva
del Govern que oreu que l'ha d'observar eficaçment per a combatre el
terrorisme. (Així pensen també presagiosoe elements de Baroeloaa.
No bl ha la més petita contradicció
en el meu esperit lliberal per mantenir aquest projecte, puix jo que sóc
molt lliberal, no m'he compromès
mal a abandonar la defensa de l'ordre piiblx. Sóc lütberal i vull morir
essent-ho i veig perfecta compatibilitat en això amb els meus deures de
governant. No té raó el senyor Bestelro per a quelxiroe de violències
parlamentàries.
Nosaltres hem pogut anar a l'aplicació de la « g u i l l o U n 1 hem preferit, abans, aporar tots els preceptes
reglamentaris.
Ens trobem que el Senat ja 00 té
tasca parlamentària, i àdhuc «ns
diuen ípue urgeix l'aprovació d'aquest
projecte de Uel.
Quin inconvenient n l quin mal b l
ha en habilitar aquests dies per e
celebrar sessió i poder aprovar el
projecte en lloc d'esperar inútihnenit
dimarts de la setmana que ve?
El Govern assumeix completament
la responsabilitat d'aquest projecte
de Uel. la qual també l'hauria de rec i t a r encara que acceptés les modificacions que proposen els socialistes.
Ja que en aquest règim, tot el que
.s'aprova és per -força de la majoria
que necessita sempre el Govern
El G o m a Do ba ofert fer cap desarmament, però no es nega a què
nrttjeoçenl una esmena es doni a la
Uel una redacció especial que permet i servir de garantia relacionada amb
eauasta matArla. Nosaltres «l que vo-

lem és cercar l'eficàcia de combatre
el terrorisme del quai tant ens ed
lamentem tots, l que pels mitjana ordinaris no « h a pogut aconseguir.
Sl es vol es pot fixar un wmUU
per a la vlgèncie de la Uel, el m é i
petit possible 1 que al meu jiídtci podria ésser un termini màxüa de Jos
anys. L'Indubtable és qu» ©s tracta
d'una nece&sltat de Govern l que com
a tal creiem urgent la tev^ aprovació. (Molt bé a la majoria,)
El senyor BESTEERO rectifloa. 1
diu que no ha cregut que W hagi hagut coaccions personals sobre el Govern per a mantenir aquest projecte
de Uel. sinó que es referia al règim
polític imperant
No estava molt descamlnat en suposar que hi hotvla infiuèncles d'elements de Barcelona i de Catalunya.
Comprenc que el Govern subratlli
el propòsit de no anar contra el Sometent, perquè aquest i altres organismes de Catalunya estan atacats
d'hiperestesia i cal tocar-los and»
cura. Però ée «vident que el Sometent porta armes curtes 1 com que los
porta iHegatoient, se'ls ba de treure encara que millor seria suprimir-lo.
Insisteix en què encara que no &
parli de •guillotina», tel elgblflca el
celebrar tres' «Me» de sessió seguits,
amb lea pròrrogues que s'atorguen
Això s e r l » aclaparar ta nostra ralnoria, que és la que ha de portar tot e l
pes del debat, sense dchtar-ll el tovs
petit descans.
El que hegi d'ésser de terminí l i mitat aquesta ílel, 11 dóna algun consol; però, .tal com estan les cyses al
món. és possible qne en (fos anys
aquest Govern ipugnl preparar els
Instruments de tirania que hagin d'aplicar altres Governs.
£1 marquès d'ALHUOEMAS també
rectifica, 1 diu que «1 Sonteteut qpot'
usar armes llargues, 1 que els caporals les poden usar curU'S, amb l l i cència, sempre que ostentin la i m i g nla; però en un altre cas, «dn ciutadans com un altre qualsevol
El senyor BESTEIRO, - Doncs al
és així, perquè es compleixi al Reglament del Sometent, quia« (alta fa
una nova Uel. (Rumors.)
(El marquèe d'ALHUCRMAa. — E*
que aquesta llei no té per objecte
això.
Ei senyor BBSTEIRO. — Pero, ei
as tracte de complir un Reglament,
no sún itecessàries noves Ueta (Protestes de la majoria 1 vena de: —
Aquesta Uel no és per al Sometaotj
Sí que ho és, puix aquesui Uel és
por a W recollida d'armes ooites 1
llicències, 1 DO bo poden per els governadors sense ella.
Tenen Uicènda tots els pistolers
de Barcelona? Perquè en això també
hl ha categories.
Sl raantenlu aquesta Uei. claudiqueu del» vostres principis Jllbenals.
£1 senyor UR1ZAR Intervé per e d«fensar la Indústria armen. d'B'bar.
Combat el Decret de 15 4è setembre de 1920 sobre ta-venda d'armee
dutes, l d i u que au tree anys que
porta de vigència, la indosinu espanyola ha perdut prop de 3I9 n d í o n s
de pessetes; i au canvi ao «'li» aconseguit que minvi ei nombre de pistóiérs. sfnò tot el contrari.
*
.En canvi, els tabrlcaïrts estrangers
s'aprofiten d'aquests obstacles que es
posen a la indústria espanvola per
a vendre a prea més baix «es pistoges a Espanya.
Demana que el Govern no doni
compensacions econòmiques «1 consorci armer que es lormaii. perquè
aquesta indústria que m«nié milers
de famílies obreres pot subsistir.
El comte ds SANTA ENGRÀCIA, de
ta comlBslò, recuU les maoifestacíomi
dtí senyor Urtxar; manifestant que
el projecte de flel que es discutir no
tracta per a res el que es íeferelx a
la fabricació i comerç d'annes 1 per
tant aqust assumpte és per o tractar
en una altra ocasió.
El senyor DE LOS RICS paria per
aUnsions I formula algunc» consideracions sobre ta interpretació de rurticle quan ifci Reglament • i d Skmatent
Demana que es doni més puhUcl·
tat a les garanties que s'utableiie»
«1 aquesta llei que s'adawu per als
incurosos en cDu l'eplicasiò de la
condemna condicional.
El comte de SANTA ENGRACIA 11
ctmtcsta dient que no b l li» p e i q u í
posaj; ea xlgas l'arlicta quart del Be-

-í. 4. — Dissabte, 21 <k j u l i o l de Ï 9 2 3
Isunant del Sometent, penjué Ja hl
Aquesta (lei no dona res a l Somrtent, però tait^wc l i en treu.
Ks nega a acceptar la modificació
iiu« es proposa per a establir sancions contra la policia que abusi.
EU senyor PRIETO. — Tot és poc.
puix basta baixar unes esglaons d'aquest salú I a la vorera d'enfront,
a l'entorn dels cotxes oficials, hl ha
policies per o custodiar els personatges de la situació que han estat pistolers a Barcelona. (Grans murmuris.)
El marquès d'ALHUCEMAS. — 1 de
(ora de la situació...
El senyor PRIETO. — D'acord; peró
ban eétat pistolers.
F.l comte de SANTA ENGRÀCIA segueix dient que la comissió no té Inconvenient en acceptar una esmena
en la qual es demana que es doni
publicitat a jes concessions de llicències d'ús d'armes.
Alió de la condemna condicional
no pot acoeptar-se, perquè es ueuna
Mlituadliat a la Uei.
Re«Ufl<iuen tols dos senyors.
El senyor SENAN TE s'associa a les
manifestacions i M senyor Urizar en
il. rinsa de la indústria armera, puix
de florelxent que era as troba ara
amenaçada de mort.
Exposa la itecessitat d'anar a una
transformació i demana que es concedeixi el monopoli de la fabricació
d'armes curtes al consorci annex que
8'establir&.
El ministre de l a GOVERNACIÓ exposa els bons propòsits del Govern
per atendre aquestes indicacions i
ofereix que l'assumpte ha d'ésser estudiat amb la major benvolença.
El senyor SENANTE dóna les gràcies al mkiistne per les s e v « paraules 1 l'excita a què els propòsits ilei
Govern es portin a vies de fet el
més aviat poseibte.
^
Se suspèn aquest debat.
Es vota per paperetes el nom d'un
diputat per a substituir el senyor Albert, que ha renunciat c l càrrec de
vocal de la Comissió de respunsabilitats.
ResuOta elegit «fl senyor Besteirc.
S'aixeca la sessió a tres juarts de
nou.

CL CONFLICTE BANCARI
En el Sindical d'Empleats 4e Banca
1 Borsa, es va celebrar a n ü pagada
l'enuiuiada reunió la qtwS acabà a
la matinada.
A mès dels Individus que componen la Junta directiva, assistiren a la
dita reunió, el vice-president del Sindicat de Barcelona, senyor iMontull,
e. president de la Federació de Sindicats Lliures, sehyor Sales, i dos advocats de Barcelona.
'Per tenir de retornar aquests dos
últim» senyons a Barcelona, es tractà en una sola sessió, de múltiples
sAsumptes que convenia deixar completament acartiats.
f
S'acoidè persistir en el suau boicot
que «s ressegueix, malgrat de la
protesta d« mults slndiuats. contra el
dit acord.
Aprofitant la circumstància de trobar-se els banquers dividits en dos
bàndols, no es perdrà el contacte amb
els bancs no ^olcotejals.
S'utilitzarà en profit propi la maniobra dels Bancs grans que. segons
es diu. pretenen tancar tots «Is de menor importància, a fi que sigui u.ifàcil. en data ho llunyana, la creació
del monop»U del tràfec bancari, basat en el menor nombre d'entitats.
S'intenslfk'ara ei boicot en la Cambra de compensació i en les operacions de Borsa per als valors maneJats pels bancs que no reconeixen «1
sindicat
Els reunits acordareu celebrar una
magna assemblea el ala 26 del corrent a Saragossa, com a punt estratègic, on puguin acudir en menor molèstia els representants de «provln-

En aquesta assemblea estaran representats la Corporació General de
Treballadors, pel senyor Dales. el
Sindicat de Barcelona, pel senyor
iMontuU; el Sindicat de Madrid, pel
senyor Ochoa, l assistiran delegats
<te Pamplona. València. Granada, Sevilla. Huelva, Badajoz i altres poblacions.
La Sucursal del Banc del Rio de la
Plata establerta u Guadalajara, ha
acceptat les bases del Sindicat.
El president de la Corporació de
Treballadors, senyor Sales, parlant
«Del conflicte va dir no .ésser cert que
s'hagi intentat una solució pel miOOMUMIOAT OFICIAL DEL MARROC nistre del Treball.
Aïegl que demà mancarà a VaDespatx oficial de Guerra:
«L'Alt Gomiesari d'Espanya al Mar- lència i el mateix dia lliurarà a l Jutroc participa a aquest mlmsteri el ge instructor de la causa per L'atemptat que l i costà la vida al president
següent:
Novetalai — el cap de la posició del Sindicat de Barcelona, senyor Dode Benítez comunica queu el servei mínguez, la famosa carta de la qual
de pnotecció donat per regulars d'Al- tant es ve parlant aquests dies i que.
liucemas fou lleugerament hostiützat indica el camí a seguir per al desper l'enemic, resultant ferit menys cobriment dels veritables culpables.
grau l'aLfèraç Ub reguiare d|el d i t
'Els bancs boicotejat* han dirigit
grup senyor ViUamon, havent eatat una carta al president de l Associaevaqual
ció de ia Banca Espanyola del CenEn la posició de M'Ter, en una de tre d'Espanya lamentant-se que els
d'alguns
les casea ocupades per la mehalla iCousdlls d'administració
ha estat ferit «1 ventre un indígena Bancs cooperin al boicot acordat pel
«tels que la guarneixen a conseqüèn- Sindicat.
cia d'im dispar fet per guàrdies eneDiu aixi el dit document:
. «Sanyor President de l'Associació
de la Banca Espanyola del Centre
CL REI A SAHT SEBASTIÀ
d'Espanya. - Madrid.
, Madrid, 21, K'3ü matinada.
IMolt senyor nostre: Ens assabenCom oportunament anunciàrem, ha tem per la premsa que no Ja els em-,
sortit aquesta nit cap -a Sant Sehas- i plaats sindicalistes sinó els Consells
tiè el rei, a l qual acompanyen l'In- ; d administració de certs bancs asfam don Alfons, el príncep don Ra- i sociats ban acordat estabbr un boimer. el marquès de Viana i l'aju- j cot contra els seus colegues i assodant senyor Vígon.
oiaclons que sotscriuen ia present.
A acomiadar el eobirà han acudit 1 iEI que això significa en l'ortire mea l'estació el president dal ConseU 1 ra! i el legal i «n el de l'Associació
els ministres de la Governació, Es- és aqueixa Junta qui pot apreciar-ho
tat, Instrucció pública i Foment, les I i peudre les mesures que la dignitat
autoritats civils i militars i nombroses aconsella.
personalitats de la política i l'arístoEn espera de sa contestació, ens
cràcia.
repetim de vostè atents, s. e. q. b.
s. ra..
PEL DESCANS DOMINICAL
—En vista dels telegrames de BarEn a«saibenlar-se els periodistes que celona, on es diu que ej Banc Esharria estat balbQttat el diumenge per j panyol de Crèdit ha començat sa l i a oeüébr&r sessió, ban anat a viaitaf , quidació, els periodistes han visitat
al president a manifestar-li que alxó ' avui el diraclor de la Central de Maanava en contra de la ilei del descans drid, senyor Balma.
dccninical. „
Aquest ba dit que el boicot declaIEI president de la Caanbra ha escolpel Sindicat d'empdeats de Bantat atentament les raons qut els uni- rat
i Borsa al Banc Espanyol de Cràformadors 11 feien, i a prec d aquests, ca
dlt 1 les altres entitats que l'han
ba accedit que la tribuna de la prem- seguit,
pot dar-ae realment per aixesa romandrà tancada aquest dia.
cat, en virtut de la reunió que celebraren els empleats de Banca i Borsa
AJORNAMENT
amb els representants dels bancs hiSlha ajornat fins el dia 3 d'agost, potecaris.
l'aete commemoratiu de la catàstrofe
En qoant als serveis del Banc EsdHnnual, milijancant dos mfan^ ^je
panyol de Crèdit ba dit que funciosilenci.
na amb, tota reguBaritet, essent veINTERPEL·LACIÓ
rifloats perfectament pel personal
I A sessió de demà al Senat, es de- nou a la casa i antic en lles operadicarà a la InterpeUaeió deü duc de cions bancàries, i els alts capg i em1 Infantado, sobre el proveïment d'ai- pleats d'e l'establiment que romanguea-en addictes al Banc.
gües de Madrid.
En quant « altres rumors que CJ-REGISTRADORS DE LA PROPIETAT culen
per Madrid, considera et se£1 direclor general dels Regi«lro6, nyor Pahne que no tenen fonament,
ha xnanijfestal avui que aviat sotme- i que per tant no cal fer-ne estat.
trà a la firma del ministre, la Reial
LA COMBINACIÓ MILITAR
ordre convocant a oposicions per a
cobrtr 50 places del Cos d'aspirants a
Durant tol d mati s'ha parlat fen
resfistraldors de la propietat.
els clrcols militars de les properes
Sis exercicis començaran d vinent combinacions militars de tinents gamas de novembre.
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CATALUNYA?

Es diu que serà m«£t extensa.
Es dona cura a Mgur que en dita
combinació figurarà la Caixa Miliíar
de S M., tes pHmttt. taroera 1 qüar
ta regió, i també la «lefatura^ de
l'Estat Maor Cèuthal, a part de la
Direçció de carrabiners i altres càrrecs qde bah vingut Citant se aquests
dies.
A títol d'infurmaeié recoQim la noticia que ba circulat en els centres
mllilar». sobre què es .tractava de
nomenar a un general en cap de l'exèrcit de les tres zones del protectora; al Marroc a les ordres, naturalment, de l'alt comissari, peró esta»
blint-se així el réglin d'unitat de
comandaments que existia en el
temps dels geoetals Burguete, Berenguer. Jordana I Marina.»
CONSELL DE GUERRA
Ei pròxim dilluns, dia 23, a les
deu del «haU se celebrarà a presons militars Consell de guerra per a
veure i fallar la causa instruïda contra el guàrdia de seguretat afecte a
Barcelona Josep Fernàndez Iglesias,
pel delicte dlnsult a on superior.

totes les societats en la matetrn estahUnes perquè exposin llur opinió
respecte a la conducta a seguir axhb
motiu de la vaga minera.
BOMBA A VIGO
Vigo. — A l'Hospital 11 ha estat amputada la mà dreta i extret l'ull del
mateix costat al pafleta Àngel Roig,
t l qual resultà tarlt en l'exploiió
esdevinguda ahir a la tarda a la secretaria de l'agrupació socialista de
la Casa del Poble.
En un registrè practicat últimament
sembla que s'ha trobat gran quantitat de dinamita i fórmules per a la
fabricació de bombes.
En sa conseqüència, el Jutge ha ordenat la clausura de la Casa del Poble i la presó dd, seu president
RUMOR DESMENTIT
EI ministre de la Governació ha
desmentit aquesta matinada el rumor circulat ahir referent a la detenció de tres Individus disfressats de
capellà a les proximitats de la finca
que el marqués d'Alhucemas posseeix
a Torrelodonea.

EL PROJECTE
SOBRE TINENÇA D'ARMES
Madrid. 20, S'U tarda.
Continua essent el tema més interessant de la Jornada política, el de
les dificultats que els diputats socialistes oposen a l'aprovació del projecte del Govern sobre tinença lUegol
d'armes.
Abans de la sessió d'aquesta tarda
dei Congrés, han conferenciat amb
el president de te Cambra els diputats socialistes senyors Saborit i Besteiro i el senyor Domingo (don Marcel!).
LA JUNTA DE DEFENSA DEL RECNE En terminar la reunió han maniels socialistes que comprenien
£1 vinent dijous, sota la presidèn- festat
que amb l'obstruoció no evitarien que
cia del Rei, es reunirà la Junta Na el
s'aprovés, prt-ó qúe estacional de defepea del regne, en el venprojecte
obligats a complir amb el seu
Min-iòterl de la Guerra.
deure oposant-se amb toies llurs forHi a-ari^Uraa lots els ex-presidnts 1 ces a l'aprovació del projecte, per a
generals d'habitud.
l'í qual cosa mantindrien l intensificarien l'actitud que tenen adoptiada
DESGRACIES
Aquest mati, a les nou, a la Unia
En el que respecta al Govern i al
de droumvaació. ei tren de merca- president de la Catubra, 00 està dederies num. 60.'!!. agafà el mosso cidit encara ell anar a l'aplioació de
d'estació Josep Martin, el qual va la •guillotina», però sl qua està remorir a conseqüència de les ferides solt, com a primera providència, sorsofertes.
/
tir al pas de l'obstrucció, habilitant
A la barriada dtls Quatre Caoiiçs. per a celebrar sessió dissabte, diuen intentar pujar a un tramvia en menge i dilluns.
marxa el cobrador dei Banc del Rio
— Res, no dbslant, — deia el sehyor
de la 'Plata. Joan Rodríguez, va cau- Alvarez — es pot assegurar en" conre sota el veblcle, quedant agafat cret d'aquesta actitud del Govern fins
per. la cama entre les rodes del cotxe. que els socialistes presentin les nomEn el públic ha causat gran im- broses esmenes que tenen anunciapressió la desgracia, inlentant bolcar des.
cl tramvia.
X a víctima, amb gran serenitat, els ELS SOCIALISTES I EL PROJECTE
SOBRE US D'ARMES
digué que desistissin del seu propoA ultlmia hora de la tarda 1 despres
sat puix només aconseguirien augd'una confenàncta celebrada en la
mentar el seu dolor.
Després de quaranta minuts el cos presidència del Congrés s'ha arribat
de bombers, amb un «gat. faciliKtl a besüuntar la possibllllai d'un
per la Companyia de Tramvies, acon- acord per a arribar a l'aprovació .le!
seguí extreure a Joan Bodiiguez, es- projecte de llei de tinença .indeguda
sent conduït a la casa d£ socors', on d'armes.
11 apreciaren ferides gravíssimes.
Els socialistes, convençuts qúe
Ei púhliv intentà trossejar el tram- la força del nombre de la majoria
via, ímpedlm-ho la Torça pública que put produir la votació del projecte
hagué de donar algunes càrregues. amb la seva redacció primitiva; s'avenen a la introducció d'aquestes esVAGUES
menes, que no obstant modifiquen
la seva essència,
Madrid. 21. 2 matinada. fundamentalment
Càdiz. — La vaga de camperols perquè són aceptades per la comissió:
La vigència del projecte es fixarà
de Jerez de la Fromera tendeix a
agreujar-se per qual motiu s'ha con- en dos anys, 1 no podrà ésser prorrogada sinó n.itjançant una He.'
centrat la g u à n l a civM.
Forces d'aquest cus I n n dissolt alEs mcftUflca l'article primer sobre
guns grups de treballadors que pre- la classificació d? les penes per l'ús
tenien coaccionar.
indegut d'armes curtes fora del doPer al dia 22 s'anuncia la declara- micili.
ció de vaga a Sanlúcar de BarrameEs deixa a l'arbitri dels tribunals
da, dels mariners que treballen a la la imposició de la pena des de 4 mepesca del bou. Per estimar que els sos i un dia fins a un any.
patrons no cumplelxen les basés
Haurà de tenir-se en compte que
acordades, estan resolts a abando- als infractors menors de 18 anys se'ls
nar els vaixells.
rebaixarà un grau. 1 als de 15 dos,
amb la la qual cosa el delicte queLA REINA A SANT SEBASTIÀ
darà reduït a una simple falta.
Santander. — Iva Reina donya VicS'admetrà la condemna condiciotòria, acompanyada de la duquessa nal derogant-se totes les disposicions
del Part i el marquès de Bendaüa. ha que s'oposin al funcionament d'aquessortit aquest mati. e les onze, en au- ta Uei.
tomòbil, cap a Sant Sebastià.
El govern, una vegada aprovat el
E l governador civil l l t a acompa- projecta, es comoromet a publicar ua
nyada fins «1 limit de ki província R. D. senyalant la part del territori
El príncep d'Astúries i l'infant don on ha d'aplicar-se la llei. 1 si
Jaume, s'han passejat per la platja. s'hagués de modificar es donarà compL'ENFONSAMENT DEL VAPOR «BA- te a les Corts.
Es tracta, amb ,a<|viesis (Corrents
RAOALOOa
Sevilla. — Aquest maU, a la caser- d'harmonia, d'evitar fa celebració de
na d'enginyers ha continuat el Con- sessió el diumenge, destinant-se únisell df guerra obert .per a depurar les cament la sessió del dilluns a l'aproresponsabilitats a què h l hagi lloc vació del dictamen de la eomiÀsió
per l'enfonsament del vapor «Bara- raixta i a la lectura del Becrel de súspensló de sessions.
caldo».
• .
Ha continuat la lectura de l ' i n LA INDÚSTRIA ARMERA
íorme.
A la sessió de demà, acabarà la
La intervenció del senyor Urizar en
lectura de l'informe del fiscal, i pro- el debat no ha respost a la curiositat
bablement sUiabllitarà el mati de' amb que els parlamentaris bascos esdiumenge, per tai que al mateix dia peraven que fixés concretament les
quedi terminada la vista.
aspiracions de la indústria armera
d'Eibar.
LA VACA DE BISCAIA
Cl senyor Urizar desconeix la tècBilbao. — £1 Comitè executiu de la nica parlamentària per a obligar al
Casa dal Poble ba acordat convocar govern a arrencar-U la A>rJnw»M<s oe
DE FOMENT
£1 ministre de Foment en .retre
avui asl periodistes, ha manifestait
que 11 comunicava l'inapector senyor
Dias que estan molt avançats els tre
balls de da^guàs, I que continua cotitzant ete danys causats per
léc tempestes a Saragossa i Osca, per
a concedir ds crMHs' per a reparar
els danys, i diu que el crèdit serà global, peró no per ale particulars, que
strà per a le* reparacions dels dahjrs
causats en les carreteres i no en les
ccfllrtes.

k s compensacions 40a s'havien d'v l
torgar a la indústria armera en "
cas que es tracti de la seva Irtr,,
formació.
Ha cuidat el senyor Urizar d'as^.
nyaflar «Is perjudicis que «'Irrogueu
l i indústria, llegim xtfrea l antec. I
denU-1 estadístiques; però, com deletò
no ha fustigat al Govern a portar-,
al terreny pràstic de les coà^auj.
cions.
Ens ha semblat observar que s*» l
aixecat el senyor Senante per & ^ |
sanar omislons.
De totas maneres, les aspiracions j} I
l i indústria armera. evidentment en*,
naçada per la greu crisi que Qwes^
stiauran de tractar fora del Parijl
ment. Ja que en aquests moments, 1^ I
tencló de la Cambra esta fixada
l'anhelat decret.
N o v e s de P o r t u g a l
LA RECAPTACIÓ INDIRECTA
Lisboa. — La recaptació per abot* |
ment de l'impost sobre les traus»-,
cions comercials ha superat «1 x ^ l
les previsions del pressupost, p^,
ha ocasionat un greu perjudici ^. |
al consumidor. - Havas.
EL PRESIDENT MILLORA
Lisboa. — Les ultimes notlcgles & I
cials que s'han rebut de Geres re» I
pecte de l'estat de salut del pr«. j
dent de la República senyor Alnut
da, confirmen que va millorant.
Quan arribaren allí els metges d-ft I
porto senyors Santos Silva 1- Soual
Júnior, cridats amb urgència per . I
visitar al president de la Repub J
que s'havia posat pitjor, comen .• A
iniciar-se en l'estat del mateix utuj
millora que no s'ha mterromíiui. I
vista de la qual cosa els faculta.. -1
emprengueren el retorn a OlKMto.
Havas. •
CRISI MINISTERIAL
Lisboa — Avui continuarà a i j
Cambra de diputats la discussió sotnl
el supUcatori presentat pel govnl
oontra el diputat i oficial de rex*Mí|
senyor Maia
Ui ha M'seriïs diversos oradors ps|
a intervenir en el debat en contra di I
quest suphcatori. que fou tambi4
Jec te de vius atacs en la aesst|
d'ahir. — Havas.
Lisboa. - S'assegura que el r,j
vern dimitirà en ple si la cambra:
diputats aprova, l'aixecament de le 11
mi ui tat parlamentàrta conta" %1 \
puiat i ofteial de. l'exèrcit senyor.«|
tom Maia. — Havas •
L'EMIORACIO PORTUGUESA
iLisboa — Comuniquen de Bareíl
que contlnúa en proporció alatn:üi|
l'emigració en tota aquella comr.i I
Aquest fet causa viva lnqui«tud » |
tre els agricultors, car, si dura nwï|
aqueix corrent emlgralorl, no ir .ai
ran en .trobar-se sense trebaila^u |
per a les feines del cainp. —HÍVÍ
ELS LLOGUERS A LISBOA
(Lisboa. — Les Juntes (^rrwr,iai
de la capital s'han reunit per a 1*1
tar de la qüestió de l'tnqullínat, ac*.
dant invitar el poble de Lisboa •
acompanyar-les el dia que vagi" •'|
Parlament per a demanar qu*
plantegi i resolgui aquesta qüesS»!
que s agrava per moments. — HÍVII|
VIGILÀNCIA DELS EXPLOSIUS
lisboa. — S'han donat ordres f* 1
què en la Duana del port de I-ísWI
es realitzin actives i minucioses H
vestlgacloDS sobre l'entrada d'MP1*!
sins i matèries que serveixin P^M
la fabricació dels majteixos, amb í> 1
jecte d'esbrinar quins són els
nataris i saber a quins van a P3*!
successivament aqueixos expli'5'11'
1 les matèries per a elaborar-101També s'ha adoptat mesures p« | |
vigilar si els comerciants 1 indiuffl·j
que ees reben els fan servir per s11
que els reben els fan servir per a H
sonaL — Havas.
LES SESSIONS DEL PARLAMOT
Lisboa. E l — S'assegura que «s *
slons legislatives eran prorrog8^
fins a ftinals del me d'agost
vas.
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•ot el dia podran fer-bn. i a la tomv
que fou. faiwaWe «Is del F. T C l Es molt celebrat el servei extraor- , 1 semifinals dels W metres planí
en 2" 42" 2,3. mentre «te nostres fe- | dinarí d'anada i tomada de tramvies 1 Aquest programa acabarà a lès nou da. són nombrosos els que es dlrtgiran a la pista de Gavà a contemreo V « " 315. L'na ovació eixordado- i «atòmrHbus aqueete des de la Pla- en punt del mati
ra coronà el treball dels nedadors. | ça, de CatalWya. davant del Ctrc
A les «piatre de la tarda de 1 es- plar les importants carreres que ailt
On es posà de relleu de debò l'alt i Eqüestre fins a les mateixes portes del mentat dia i lloc: semifinals del.- 800 fc» correran a la tarda.
thir. divendres, a U veíïa, amb valer
metres; eliminatòries dels M0 metres;
nostres visitants fou en el Qub.
|n,fnlu d'inaOBurar-íie rt« concursos irs partit dels
semifinals dels 400 metres; Ídem dels
de
polo
final, «1 qual ens reI Racionals. ** féu, a la piscina del cordà els presencials
a Anvers en
Club Martllm 4» Barcelona. - Diu- 5.000 metres; idem dels salts dalçada;
lc y Bi^roeVona. una festa interès-. oeapió del» foca Olímpics,
car els menge vinent a les vuit del mall, j idem del Ihinçamenl del disc; ídem
I^flt.
el icónour» de Ferenovaroei hongaresos són realment de primera
continuaran les regates eliminatòries , det triple salt; Mem del llançament
ITOTTÍ» CHjf1. campi* d\Hongria
mundial, però els nostre» del flamplonat d'Espanya d'outriggers I del javelot i dels 200 metres.
I HÍ acudí una triada concurrència.. categoria
anat creixent i a base de con- a quatre i sklff que ve oejebrant el j Les proves començaran amb estricDcm i a les nou en punt del matt,
1. la qual abundaren les senyores han
l'homogefiitat de l'equip t«- Reial diib Marítim de Barcelona ta puntualitat, prescindipt-se dels que Undra UOC la quana tirada del Con*
L·jyinte, veient-se iot ple el local del servar
nen
un
valor
esportiu
molt
respecemb
el
fi
«
U
P
efaísiflear
als
equips
que
cuns regional, per a empleats de BanIciub. on ocupaven llotges distingides table. Així no és d'estranyar que el hauran de participar a les regates no ihi guin presents.
'Les proves finals tindran efecte el ca. Campionat Regional de tuselL
l / l senyor Bremon. en represculaUO partit fos dispuiadlssim i ple d'in- definitives afeciee al propi concurs.
dia 29, durant tot el dia. al camp peCondicions:
4a r.Vju^·ament; i el cons?' d'Hon- cidents emocionants que • públic seContendran els erpiips constituïts tit del F. C Barcelona.
vns. vfient-s'hi també delegats del guí atentament vibrant en cada moArma, fusell mosquetó o carrabina
en la forma que segueix:
tr/'mandam de Marina í altres autori- ment de la lluita.
màuser; distància, 200 metres; disBot •Ulises·, tripulat pels senyors
tat. El local, malgrat no «star llest
paris, 60 en sis sèries de deu; posiEls jugadors, ràpids, coneixedors a E. tPelhcw. I. pàmíea. Ml Ferrer,
tf^ to*. p*r causa de l-i darrera "vaCampionats de Catalunya de boxa ció, 20 en cada una de les regiaini·iica. qO' va inipedlT poíar la coberta fons del Joc 1 emprant iots els re- F. Berdugo i timoner, G. Atuèper afiaonaU. — Exuraondinària-- làries,' o sigui dret, egendliat o asseBot «Qui sap., tripulat pels senyors ment animals es veieren ei» quarts gut i estirat; htanc, circular de (¥80
presentava on bonic cop de cursos, portaren el partit a gran tren.
tasta amt> la munió de banderes que de» del començament, acabant la prt- J. Burgués, J. Coll. E, Barral. í. Coll, de final del Campionat lamateur* or- metres; matricula. 5 pessetes.
l adornaven, presidides per la de la taera part amb el resultat de 2 a 1 í timoner J. Godina.
ganitzat per la Fedtració als jardins
Prernis: Copa d'argent de la Reial
("/infederaoló,- 1 l'eaplèndtda UIUDIÍ- i a la segona, encara inlensiflcaren
A la tarda, del mateix dia a tes del Parc. la nit del dijous.
Associad ctóe Caçadors, niedallu d'or
L'entusiasme.
guanyant
finalment
el<
nació etèctrica que proporcionava a
S'SO tindrà lloc ima segona i última
Els aficionats, molt abans de l'Iio- 1 diploma de campió; 350 pesset-f tie1
Ja piscina, amb la seva aigua trans- estrangers per 6 a 3. entrats aquests prova entre les pròpies tripulacions ra fixada, estaven ja presents per a comte de Godó; 200 pessetes del <'.irdarrer per En IJ. Gibert, qui amb son canviant de bots.
tarent. un aspecte ben atractiu.
presenciar el sorteig dels combats, la col de l'Exèrcit i do l'Annadn; 100
Va començar la festa amb un partit germà i el porter foren els herois de
També es disputaran'1a representa- combinació dels quals íou : en él pee pessetes del marquès de Camps; £Ç
ke polo entr« els clubs de SabadolJ t la jornada.
ció en íes regates del Campionat de ploma Albiol-Tello i Fàbregas-Vila, pessetes de la Representació; 2:1 peafl C. N. B., representa's per Font.
Espanya de Skiff. els senyore Serra- qtledant Robles laalecolonat sense se tes de don Manuel Bofilll. i tres meEls equips eren:
itrauser. PlatxCl. ilaian. Gafíia. Vila.
C N. Barcelna: I . Cruells. Bas'.é. malera i Iiasplasas amb els bots combatre per a íes semifinals; en el dalles d'argent. Juoat: senyors de- la
íarfionrt. el primer, i Cruells. Borràs, Tusell. F. Gibert. Puig. LI. Gibert 1 •Buict» i cAmstel· respectivament.
pes lleuger quedaren combinats els Rúbia, Manzanares, Rotfllàn, Bona^s i
fealàl, Galttea, BrelrtS, Eetipé, tRebo- Fontanet.
combats Valien te-Cabal ló t Armengól· Almarcba,
|hi, el sagon. Anftdós Uuitaren amb
Ferrer, quedant eliminat Roca per
Ferencvarosi T. C: Hortvath. MaIntuslasme, 1 «Is de Sabadell, malgrat «íian. Na das. Keserú, Wenk, Fazemalaltia, igual que Montes, del pes
bo ésser tan ràpids, feren no sols kas i Wertessy.
welter; en el pes weller quedaren
hna brillant defensa, sinó que conirarcombinats, Belin-Soler l TrcnohsArbürà amb jjran energia i molt
festaren el Joc del B.. arribant a em- justament
L ' e s t i u e i g d e les n o i e s
En Ludwlg.
La Secció d'Excursionisme del Cen- Laniella.
kitar a dos go's, j eecoltant niol1«
La
festa,
celebrada
sense
intervals
tre
Autonomista
de
Dependents
del
El
resultat
tècnk
dels
combats
fou
[plaudlments. De l'equip :ccal es va
enutjosos i amb l'auxili d'un «spea- Comerç i de la Indústria, efeciuarà el següent: Armengol, Vallente i So- m a l a l t e s d e l s t r e b a l l a d o r s
pistingir eípeciahnent l'Estapé.
Començaren les carreres amb 200 ker», qui assabentava el públic de diumenge vinent, dia 22. una excur- ler, venceren per punts e Ferrer. Canetres de oraça de pit, on el nostre tots els detalls de les proves, fou on sió a Sant Boi. Colònia GUCll i Sant ballé 1 Balln respectivament; FàbreAl·locució
gas i Trenchs, venceren per abandó
losía (del Pop. de Badalona) .sostin- gros èxit pel C N. B., preludi d'un Ramon.
La Reial Associació del Sent Ange]
Reunió: Estació de Magòrie, a tres i a Vila i Laniella al primer 1 segon
|aé .ona aferrissada lluita, en tota la major encara a la festa' de demà
roimd respectivament i Telia vencé de la Guarda no és una institució més
arrerà amb En Wenk. el qual scls a la tarda, per la qual ja s'han ve- quarts de sis.
a Albioï per k. o. al stgon ·round>. de les moltes amb què compta la pie1 va poder avançar de dos 0 tres me- nut gairebé totes les entrades. .
tat barcelonesa. Es una obra que resal final, per la seva major pràcHa despertat gran interès entre els I L'arbitratge a càrrec dels senyors pon a una de les necessitats més inCORREDISSES
rtel nedar de piscina L'hongarès
amants de l escursionisme la notícia Múrrroh, Rizzo 1 Sabater: moh encer- dispensables i urgents de la no€erçà 3' V i el badaloní i3' ïe".
que per ad proper setembre i en com- tat, especialment Munich.' en la dl- tra ciutat: cuidar l atendre les
lent terrer En Balceil*, del c. N ©.
Matchs intarnacionais de natació,— memoració del V i l Amversarl de la recci ódel combat.
flaudiments.
El públic sortí satisfet dc la reunió, noies malaltes dels nostres obiciTots els comentaris de caràcter ttc- seva fundació, el Centri» Excursionisaquestes criatures que habiten aniiportiu giren aquests dies al voltant ta Rafel Casanova, organitza la IV fent-ee animats comentaris del. pro- A
habitacions, sense llum.
de les formidable» competències que Excursió CoUectlva de Catalunya, la grama de la pròxima vetllada, en la hlgièniquas
eguiren una munió de salts a 'les avui. divendres, a la nit, i diumenge, qual. patroemada per la. Lliga de So- qual s'efectuaren els combats de se- aire n l sol, manca moltes vegades a
ilanques. de tres, cinc i vuit metres a la tarda, s'entaularan entre cam- cietats Excursionistes i amb la rolla- mi-floral dels pesos mosca, ploma i llurs pares el necess·ari per tcin
taJçària, altérannt. P!S n-fef-es Tort, pions hongaresos i catalans en el for- boracíó (tel Grup E. Els Infatigables, welter. ultra un «ombat fle profesfcio- esmen* de llur salut, les porteju al
l·llavjsta 1 vailtree anfe els fanios'-f mós i ample ediflei-piscina que el de Sant Celoni, sr celebrarà el dia nald, per quedar iflnalrstes els atflcio- camp Ja fa anys. Heu's aquí la nostra
missió: socórrer aquestes noies erronNaats, B.v'.m. etc. els quals Club de Natació Barcelona posseeix 16 del proper setembre.
nató del pes Jleugor.
oant-les de les urpas de la tubeiVulosi
loí-seelxen, en géneral una puresa a l'escullera de llevant, essent de
Oportunament seran tramesos a l-.s
que sotgen ilurs tendres vides en flor,
l'estili I una elegàneir. verament re- creure que es veurà ple. donat l'énentitats, i s'avisarà per mitjà de la
voltant-les de totes les soHicituds que
aroables. i es feren aplaudir, tant msiasme i interès existents.
premsa, les dqde* 1 detalls necesllur família no pot tenir-los, i , quan
«Is salts clàssics de l'àngel, carpa,
equipiers del Ferencvorosi Tor- saris per al major èxit d'a<jucsta magl'estiu ens porta a las nostree cvlHes.
itera .oom en tl'home <le fusta», naElsQub,
objecte de grans svn na festa de l'excursionisme català.
i balnearis ens sentirem orgulloses
de peu a la lluna*, inortals de paties per són
de la Junta del Club
i satisfetes recordant que, com Ics
mena i aJtree, que feron passar de Natació part
Barcelona i dels elements
De l'Autòdrom. — La setmana pas- nostres filles, les noies malaltes dols
El C £. Rafel Cacanova ha organa bella estona a la concurrència.
esí»rtius
de
la
nostra
ciutat.
nitzat per » diumenge una excursió sada estigueren a Madrid el presl- nolres obrers estiuegen també rodeEls 100 metres, estil lliure, ror.:n
En llur viatge a Espanya i de pas col·lectiva a Montcada, Vallensana. deat ' vlee-president de l'Autòdrom jades de les nostres atencions, i que
avamact defensats per En Pinlilo,
|ui tingué el desventatge d'ensopegar per Suïssa, Itàlia i França, en tots Font de l'Artiller. Çont d'En Mora, àmb l'objecte de visitar el R<i acom- el nostre amor maternal, com a llaç
nb la corda que Iknitan'a el" sen els mate ha de water-polo jugats amb Sant Jeroni dé la Murtra (visitant-so panyats dels restants consellers resi- d'unió i d'amor, s'agermena amb el
mp, peró malgrat això, Véu un ho- els més renomenats equips de les di- l'antic claustre;. Torre Pallaresa, San- dents a la Cort. senyors comte de de llurs mares, donant-los el que
kie fina», en T 13, En Wenk fléu r H , tes nacions, els han guanyat per una ta Coloma i Sant M i i k . Reunió: A Velayos, vescomte de Bahia Honda i elles no poden donar-los, els mitjans
notable diferència de gols, la qual dos quarts de sis a rastàctó del Nord. comte de l a Florida, eixí com el se- necessaris per atendre llur salut i
I fon tercer m Ferrés, raé» enrera.
Duas siries íoren disputades «ttre cosa fa preveure fundada ment. el diLa Comissió de fotografies del Cen- nyor Carles Resines, com a secreta- complet restabliment.
leínicants, W metres, eseent un- dels fícil que haurà d'ésser per als nos- tre, fa avinent a tots els interessats r i del Reial Automòbil Olub d'EsCoin l'any paissat desitgem que
beótits ITiereu del gran Gaanper. <píi tres, sortir victorlasos del més senós que desitgin pçndre part en el Con- panya.
any, estiueigi la nostra colòlluita de valent. íent un ibeUl segon a contrincant que en la seva pròpia ca- curs Fotogràfic organitzat per la dita
L'audiència fou cordial, preguntant aquest
essent, tan nombrosa com siIs seva sèrie. (La classificació fou Sa- sa se'ls havia oposat,
entitat que s'apressin a trametre les el Rei què conté de notable la cè- nia,
al Convent de Mnre.·í
tata, 53 ". Conde, 53" 2/S, 1 Pinillo.
A l'equip hongarès de water-polo. proves, per ta! que. finit, «1 termini lebre Pista i observant, amb viva cu- gni possible, de
la propera vila de
ja donat a conèixer com a. definitiu, d'admissió el diai 15 d'agost, atxl riositat les fotografies que se 11 mos- Frandscaines
Tiana, on tením també una pcliia
oposaran els nostres el següent: facilitaran les tasques del Jurat d'ad- traren. Manifestà el seu decidit pro- colònia
(si així pot anomenar-se) d'IjiI l a oarrera d<f 250 metres relleus, per Cruells, porta; TifseJl 1 Bas té. defen- missió.
pòsit dí, venir a ^ Inauguració per- vern; però
ens fallen mitjans,,per a
finr. nedadors, culminà l'emoció de ses: Francesc Gibert, mig: líuis Gisonalment 1 acollf amb entusiasme fer ho. veient-nos
eu la necessitat de.
la veilla^ presentant-se els nostres Pi- bert. Puig 1 Fontanet (J.), davana
Idea
de
nomenar
padrins
dc
beiDiumcnge vinent, l'Agrupactó Exdemanar al públic en general que
W o , Roig, Trueta, Fàbregas i Pera- ters.
nedicció
eSs
reis
d'Anglaterra
i
d'Itàcursionista Júpiler farà una excursió
ens concedeixi algunes almoines que
f" jordi. de? c. •Ti. B.. contra els honEn els cent metres velocitat, seran famriHar a Comèllà, Sant Boi., ermita lia, per ésser els caps dels únics Es- podran remetre a les redaccions dels
garesos Wenll. Sereny. Homalih, .Ma- els nostres representants: Pinilln i dc Sent Ramon i Sant Climent.
tats que tenen autòdrom. Don Al- periòdics «Diario de Barcelona», .Van1 Keseni. vrt«nt-«e en els nos- Ferrés; en la braçada, el recordman
fons ordenà als visitants que en son
Sortida, estació de la Riera de Ma- nom traslladessin a les ambaixades guardía» i 'Noticiem», el Baiv de
Ires un braó,-acompanyat d'una per- Costa. Junt amb Laville i Balcells;
quo amablement s'ha ofon a
lecciA d'estil, que «Is fan dignes d'al- en l'emocionant competència de re- gòria, a les set.
d'aquells països i fessin l oferimtnt. Roma
recollir en dipòsit lee quantitau qtié
Vmar amb ela millors nedadors. La lleus i5 per 50) el nostre quintet seEn nom del Rei, doncs, fou o^ert cl se
l i remetin; i a la sacristia de Sénll'Jrta fou ferma en >rada moment, pe- rà Pinillo. Fàbregas. Roig, Trueta
padrinatge als sobirans estrangers,
''llAUíflr
rò els forasters prengueren lleuger i Peradejordi. comptant-ec per als
ambafxadors respectius, els quals ia Anna.
^• entatge en
viratges, i a'haver salts amb Tort. Nattte. Bellavlsta 1
essent molt ben acollida l'oftrta pels
Per l'amor de Jesús, i r v almoina
»!dut un del» nostres la línia recta, Broschm. davant l'inimitable Charles
van oferir traslladar-la ràpidament, per als fills del pobre
nbé va influir «n el resultat final. Nagy.
creient-se possible, per tant, que a
LaJunW
l l i Campionats «rAtietisme de Bar- lea festes d'Inauguració que «s precelona. — El pa^at dijous quedà de- paren amb tanta fastuositat hi asfinitivament
tancada l'admissió dc sisteixin prínceps estrang^.
concursants per als mu Campionats
P e r fi h a b a i x a t l a
L'Autòdrom do SitRes s'obrirà.
generala d'Atletisme do Barcelona
doncs,
and)
la
dignitat
que
méreíx
que organitza e| Comitè provincial
P O R C E L L A N A
de la Federació Catalana d'Atletisme tan monumental esforç.
per als dies 28 I 20 del corrent .
A més baix preu que
En l'ade de tancar-s* la inscripció,
abans de la guerra.
figuraven allistats 2!K concursants, la
Sola per sia dlea
qual cosa demostra l'interès existent
entre els atletes i Clubs inscrits .
Seguidament es procedí a formar
L'E. C. Badaloní I l'Autòdrom da
Tordre de les proves, les quals es SHgos, — Aquesta entitat cicHsta ha
portaran a terme de la següent ma- organitzat per a denA una visita
d c porcellanes alemanyes
nera:
oficial al que aviat serà el nostre
Dia 25. a dos quarts de vuit del ma- orgull, TAntòdrom de Sltgea.
Vaixelles, 78 peces . 160 Ptes.
ti en punt; camp de 1 Europa; elimiL1E. C B. fa públic el seu agraïJoc cafè. 12 tasses .
19 »
natòries dels MO metres plans; semi- ment envers aquella important entiTasses, dotzena . .
6 »
finals dels 5-000 metres, marxa atlè- tat per les facilitats qne ha trobat
tica, idem de lUuiç«inent del p m ; per a tal visita.
R a u p i c g ,
n."
3
i dem dels salts amb perxa; Wem dels
La sortida serà del Velòdrom, en. .
7 C A R R E R 7 salts de llargada: idem dels 1.500 tre dos quarts de sis l ais del mati
( E i t r e Fernando i Boqueria)
1 DELAYO a
jfeBto «D» itMttgln oaadKpaa • »^ges
480

Marítims

Barreja

Excursionisme

Motor

Atlètiques

Waler-closets
de tots

sistemes

Preus reduí'ls

JAUME S A U R E T

Ciclisme

Liquidació

Pag. S. — DíssalS&·, i ï 3* Juliol de ï l ^ S
La Seccl> Permanent, d'Organitea«tó 1 Treball del Centro Autonomisía
de Dependents del Comerç, i de U Indústria invita lots pis eetis »s&>
Cíats a la oonfertónrj» qu* «vm. rfisObservatori Bf e t e o r o l ò g l o de l a sslUe. donarà a ía «ml» d»» eonterènDniveraltat de Barcelona.—Dia 20 cies ed professor argent.) JEn Ddfl
de juliol de 1923.
Dalmau, desenrotllant el tema: «ttel
Hores d'observació: A les set, a les feudalisme per la democràcia al sotretze i a les divuit.
cialisma i de 1 impínalisme pel iwBaròmetre a 0ol al nivell de la mar; cionslisinip a riniírnacionalisme •
766-0. n r 5 . 7687.
Termòmetre sec 23,8, 24"8.
Termòmetre hamit: ^O'B, S l V 217.
Humitat (centèsimes de saturació).
75. 72, 7í».
Direcció del vent: E.. SSO.. SO.
Velocitat del vent en metres per segon: 3, lo, 6.
Estat del-cel: Serè. Qhasi serè.
Classe de núvols: K.. K.N.
Temperatures extremes a l'ombra:
Torpede, 7 places
màxima.·ij'·i; mínima. 207; mínima prop
del sol: ITC.
O m n i b u s , 16-24 p l a c e s
Oscil·lació termomètrlca: 5*3.
Camionetes
Temperatura mitja: 23 3.
Precipitació aquosa, des de les set
del matí del dia anterior a Ics set del
C a m i o n s LíliertF ü . S. i
dia de la data, O'O mm.
6 6 tones
Recorregut del vent en Igual període: 123 km.
Observacions particulars: No-cap.
Camions
• 4-6 tones
amb belqneta o sense
El «rector. B. Alcobé

L O C A L S

LANCIA

V a n o s

RBlBEgA A L ' A C T E
amb g a r a n t i a de tres mesos

C a r d ú s

ïflÍTOilo?
PORCELLANA
? uiluliuS J. Llorens. Rbla. Flors. 30.
Oos nois os van barallar el carrer
de ta Proclamaló. La mare d'un
-t'eüs i la germana de 1 "altre van
sortir sentint els crits i com cada
una íaeíiíioftva el seu parent, van
acabar com els nois, 1 van anar a
ptnyee, resultant una i alUra amb els
nassos aspetiteits I les pa&es Inflades,
havent de donar una passad» pel
dispensari de la Barceloneta,

-EL MILLOR OBSEQUI
per a les vacances As un aparell fotogràfic de la cttoa OUYAS. Portal
de l'Angel, CL

CrlAiUeries #.Uoreaf, H. F I M i ü
Ahir, a entrada de foec, va promoure certa alarma a la plaça de la
Untvereltaí veure que un home. pistola en mà, n'empeltava un altre.
Dna parella de aegrrretaS els d&
tingué 1 els conduí a l a delegació.
El perseguidor era un caïrabiner
qroe acara de paisà i creia que l'altre era un contrabandista que caUa' deteratr. Però l'aííre va justificar
que eia tm pacífic vel de Viladecans
i que no tenia res que veure amb
cl contraban nl amb els carmblaens.
I IW» VA MBBBT SÍS lUéS.

Acadèmia Pràctica
B i l b a o , 168, p r a l .
C O M E R Ç i

IDIOMES

- Sabó La Creo Blanca
Econòmic superior
Es yen a tot arreu
AH carrer de l'Orare, un carro TO
topar amb uns taulons que hi bavla
arresnbets n tma paret i un d'ellf va
OKura damunt de la nena Criíima
Ddefuente Núflei, d© eet anys, caus a n t i i oontosions a l'esquena que Q
van ésser cunadee aj dispensari de
Saai Andreu.

- Aparells fotogràfcis
gamntUzafts 1 «con&mice, «Is trobaren a la casa OUYA8, Portal de l'An9*, 11.
•JOIES

VILANOVA

Unf6,6.

E3 «íAmanari «ES Cine» pnMica en
d número corresponent a aquesta
Wtanana, amb un» portada en co.
Son:
«Ptmtos de vista»', per Joan Echo•fèrria; «Una enteevísta COT VÍTRÍOÍ»
Vaití., per S. A- d'Albendi; «Els tru<SDS co el cine»; «La geote de taaDro*,
per Josep Marta CasteiM l Ramon
Partueaoh; «Informacioaee pintoresoas. Una interviu con el enano rion
Paquito», per Ferran Bafrangó; «L»
aristocràcia del film» (vals fantasia),
per Jaume Planas; *Ei pobre», conte,
per Herri Bartruee, 1 una sèrie d t n formarions 1 fotografies relacionades
SKDb temes cmemalogràfles.

JUntich

T e l è f o n 517

La Secció d'Esports del Centra Moral Instructiu de Gràcia porterà »
cap d<mà. diumenge l'anunciada excursió a Bla/ncs I Santa Crlsüna, 1
pel nombre de famílies inscrites a
l'esmentada excursió permet suposar
i m èxit la visita a la beüa enconwada de la, Costa Brava.
— Banyeres, Wàters. Lavabas. eto.
S. Verdaguer. Ronda Universitat, 8-OEPILATORI BELLESA treu d'arrel
el pèl raoixí, pèl de la cars 1 braços.
Resultats pràctics. Venda en penf.
Demà els grups d'exploradors de
primera categoria que tormep la tropa de Barcelona es reuniran a tres
quarts de set
la Diagonal, xamfrà
Lliiria'. par a oir missa, i des «Talli
dingir-sf. al» campament de la- Font
de la Mina.
Grups úe\ segona categoria es reuniran a dos quarts de set all carrer d'Arlbau. xamfrà Mallorca, per
a dlrigir-se a les immediacions <u
l'ecmita del Cannel.
Gruips de terceira categoria destacarà dues patrulles que sortiran aquesta nit, a les vuit, amb material de
campament, per e pernoctar a la Colònia Floresta Peaxson, i la reste del
grup es reunirà demà, a tres quart 1
de sís. al carrer de la Diputació,
xamfrà Urgell, per e oir missa i dirigir-se després al campament de la
Floresta.
Grup de quarta calegorta es reuniran a dos quarts de sis a la paça
de Leséps, per a diriglr-s*i des d'allí
a continuar els treballs dél seu campament, permanent.

sari Mèdic gratuït, instaUat a la so•detat. el qual. d'irant l'aHiufit period» semestral, ban «MCorragut €57
malaití, havent** practicat 8.746 visites, ' i í . j f w i Í K e c
Ftoahnemf fou aprovada per unanimitat, une pmposwaó de la Itmta
Directiva a <avor de la cooflcialitat
de l'idioma català.

- Per a cines de família

F U N D I D O R S

no hi ha com la casa OUYAS, Portal de l'Angel. 11.
BeoMfloadons:
EI director de la cobla «La Princi
al», de Peralada, senyor J. Blanc
leynatt, ens eacrra negant que ba«i
ocupat mai el càrrec de fiscal provincial, nl tingut tractes o i peates elecisoraïs amb ei senyor maiquès d'Olèrdola a Figueres.
En J. Pérez iforb» ens escriu que
no el lliga cap mena de relació, sinó
tot e] contrari, amb la -Casa de Espana», de Paria

Visiten la nostra sala
exposició i podreu venrer funcionar màquines
d'emmotllar marca ame-

—
PREUS RECLAM
Llonganissa extra Sibèria, a pa»sotos l i quilo.
1
Foia Gras extra Sibèria, s ptsa. 0*90
llauna 1,8.
Mortadella extra SlfóHa a ptse. VS0
llauna ly».
Mantega de porc, purs, ptes. 3'90
la llauna d'un aulto,
Vicens Ferrer l Companyia, p, Os
talunya, 1». T. 1 « A,
Els pretidenis i diversos membres
de les Juntes Directives d'Associacions de Propietaris d'aqueeta ciutat,
han compliinenían. el eenyor governador civil 1 11 han pregaí. que. en relació amb la política econòmica que
segueix TAíuntatnent bancelbnl, influeixi perquè si eh orientades les seves resolucions s base de tributacions
sobre utilitat pública on renda, i que.
per tant, deixi d Imposar-se tanas
per cent sobre el capital. Aixímateix recomanaren la ràpida. 1 favorable resolució dels recursos que
té en curs la Cambra de ï a Propietat
Urbana.
Ha oMuigm la Wor Natural en els
Jocs Florals de Samta Eulàlia de VIlapiacina N"Alfons F, Burgas, qui ha
nomenat Reina de la Festa la íormosa damiseüe N'Ang*la VlllarlfSo
Guilló.
*
Així mateix sabem que ban oftat
presniato efls conegut» poetes Salom
Morera, Ayné Babell. Torres Rosill.
Nogueras CMIer, Ollé 1 Bertràn. Andreu Llobet i MUlà 1 altres. «
La festa tindrà lloc cl dia 29, a les
onze del maíí. en l'espadós shvtíat.

RelacW dels objectes trobats 1 (üposltalte a la Majordomta municipal:
Dos cupons de la Caiaiiana del Cas
I Electricitat. S. A.; una americana
dc gabàrdlna de cotó. amb una cígarrera do metall: una pulseia, que
spmWa d'or, amb perles; un carnet, a nom de Jaume Pla; una car
tera de cuiro, oontenínt documents a
nom de Joan FPrnàndez; tm matalàs
usat; tm paquet, conlmínt un pantaló, una americana i afcres peces de
robe: una cliaïu i un clauer amb dues
claus; Una brusa de creppé, color
b«ig8, per a senyora; una cartera do
pell. color marró, contenint fotogrames 1 notes amb al nom de Josep
—
Vins, marca Clariana
Fradera; una maleta moll deterioraXampanys, Licors. Btíla. Catalunya, 95 da, amb saque^s de borat de sosa; una
cíain un passaport a favor de ma/laPar a demà h<f organitzat al Cen- me Jambert.
tre Excursionista Rodamón una excursió « la Costa Brava, sota aquest
itinerari: Blanes, Castell dc Sant
Una dona que viu r^Jogada a una
Joan i Santa Cristina.
de lles barraques da] Cementiri Vell,
manifestà el propòsit de canviar de
— Suors Sastre i Marquà», especí- domiriM- La llogadona de la barraca
fic contra ehs cucs i purga als nens. va erigir-li abang que pagués «1 que
deu. Com que la primera feia l'orni,
(En. Ja darreca sessió ordinària de la segona va apalbsear-la. fent-li una
Junta general celebrada per l'Asso- pila da macadures, i donant lloc a
ciaoló de Viatjants dsl Comerç i de un gran escàndol, del qual a'he pasla Indústria dc Barcelona, sota la sat deniincèa al Jutjat.
presidència d'En Salvi Iborra. foren
aprovats per unannlmitat els estats
Al carrwr d<u Clot, un tramvia va
de comptés corresponents al primer topar amb un camió, 1 !a patMstgera
semestre de l'eny actual, dels quals del primer, Amàlia Borés Galindo. <ï«
e« dedueix que en cl dit període s'han 35 anye. varebre ooníusione al braç
salisfet. solament «n pagament de dret, que 11 l«reo curades a'l dlspensocors os, les següents auantitats: Pes sart de ^ant Martí.
malalties. 58.045 pessetes; per accidents 1 operacions quirúrgiques, 7.500;
home de so anys, veí del cairer
.per pensions vitalícies, 8.33S, i por deUnRobador,
es barallavB amb la sedefuncions. W-fiSO, O sigla un total vadons, que en
té 17. UP rellogat va
de 146.1S3 pessetes, superior en 20.000 posar-ae entrwnlg
per a dascomparpessetes «1 del semestre anterior.
lir-loa, 1 el marit, furiós qne el dasIgualment fou aprovada per una- torbesetn- en una t a * » tan intereenimitat la Memòria reglamentària en aant, s'abraonà «Í rellogat l 11 clavà
la qual s'Indica que en l'actualitat tan te cops de puny que el pobre haformen part de l'Associació els se- gué d'anar al dispensari amb una
güents associats: 44 d'honor; 884 pro. pila de contusians 1 amb el ferm
lectars: 4.688 de número: 44 col·labo- propòsit de ne intervenir mal més eo
radors de i a Caixa de Pamsinne per qüestiobs de marit l muller, així es
a la V«Ue.;a; 127 corresponsal» 1 HO trinxin.
cooperadors.
Entre les altnes dade? «ífue es deDec dal proprijnant t3 de ivMol i mtall er
dit doraimanl. són dignes gntet, tat» tHa dilluns, dlmeearcs i did'etmentar-so les ref«reme al Oispen- vendres, de nou s dau de la nit, al

ricana «OSBORN», amb
demostracions pràctiques per especialistes
de la mateixa Fabrica.

Allled Machinery C.0 SAE
Consell de Cant, 318 - BARCELONA
professorr N'Antoni Durà Martínez,
ensenyarà 1 Esperanto en ei local dei
Grup Esperantista «Barcelona Stelo».
Marquès del Duero." 101 (locaj de la
Fraiterniíat Republicana). Ca duració
del curs serà de tres mesos, gratuït
I per a ambdós sexes.

R E COU

a i r a i
es
HORA
EXACTA

tra Senyora de la Conaolada A ta ír. 1
missa -srtVf A l*t doue. missa i pc |
doctrioaL
Tarda, • ta ais. Rosari i vistes al SHJ
i\m i a la Verge.
— Parròquia de Santa Maria del f i Demà, diumease, la primera missa a 'e
quatre; la. tesona, a ta sis; ta alues, a
da mitia boto, i la darrera a dos qu.-j
d'ona. A Ics set, missa parroquial amb a
plicacid de l'Evangeli pel reveiead Bcteut
A les vuit. l'Anckcniraria d* Filta dc HM
ria Immaculada i Santa Teresa dc
j
tísdrt missa de comunió general reglsz
tAria després de la qual lli haurà adniit^ I
de ta ioves aspirants que ho soi-Uclú: i |
des quarts de deu. ris d'Hores Me: ;.Ofid Conveotuat Durant la missa '-• I
quart» d* do!te, lectura doctrioal
Tarda, a ta tres, CateclTOic; a dos «ima |
de sis. Rosari i Meditació
— pirrèqula, dels 5antt Just i PÍJIOT - I
L'Associació (fel Vsa-Cmcis rerpetn i Virol
instituïda en aquetta església ptrroqsul
es complau «a comunicar als seus eoci i |
fidels que el piadós exarcid dd VU-Crà
» practicarà en la forma acostumada dsct
diumeoge. a dos quarts de stt de la U-'J |
immediatament desprts de resar el Suit S»
tari.
— Església de lïostr» Senyora de l'Aj*
da- — Demà. d Venerable Terç Orfe «
Pare Sant Francesc celebrarà funció jncmal |
rígUmantària- A ta set dd matí hi bw*
missa de comunió amb plàlica qne fart •
reverend Pare Josep de Besald A les sis * |
la tarda, rosari, vesticjooa, coofereaeia
mateix Pare Dincaor 1 cant dd Irisar, i™
expwieió dc NoaraxoLa mi»» i comunió seràs aplic^ta eo
fragi dd germà tetciah difunt rrancw O
Bll« (A. C. 51

Els

Vida religiosa
Avui: Sant Daniel, profeta, i Santes
Prbxedes i Júlia, verges.—Demà: Santa Maria Magdalena, penitent, i Sant
Teòfil, màrtir.
Quaranta hores; Demà, a l'església
parroquial dc Santa Madrona. Hores
d'exposició: De dos quarts de set del
mati a dos quarts de vuit de la farda.
La missa de demà: Dominica IX després de Pentecostès, color vermell.
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
del Consol, a Sant Agustí, privilegiada.
Adoradó Nocturna: Demà, Tom del
Puríssim Cor de .Varia.
Vetlles en sufragi de les ànimes dsl
Purgatori: Avui, Torn de la \ erte ae
la netat, a la seva capella, Escorial,
155 (Ortds). — Demà. Torn l'Esperit
Sant, a la mateixa capella.
— p^jTÒquii de S«nt Agosti. — Demà.
«tjiüiaac ta diisn mliMí com de ««tuni,
•fes da lé» lú fas a dos qtuxtff d'uos A
Ics Tutt, miua oe comunió general de Nc*-

Serveis

Tècnics

d'Agricultura
La Mancomunitat de Oaíaíuw»'
preocupantee pel progrts de tó»'
les branques de la nostra agrien101'
ra en uxw darrera reunió <1«1. t®'
seíl Pí»manenT, acordà ewabl'f "'i
serveis de viniflcacló en ais
cooperaiius que ho loyicltin, «BCÍ
manant aquesta íeina als s*06 ^
veis Tècnics d'Agricultura
^
La condició per a obtenir
servei és l'abonameo» d'una •I·^''
mínima de 500 pessetes, sempre ^
l a quantitat dc raïms V1*' ^ïfiquin sigui ipíerior a LOfiO-'W 1 ^
en passar d'aquesia quantitat 5 a^
narà 0.05 pesseies per 100 l ^ 0 6 ^
Les Instàncies han d'anar dirúr0^
a l'Excm. senyor prasideol X.r^
Mancomunitat, acompanyades a, ,
pòlissa de l'OO pesseta ds Vs/waatta del mateix valor ds 3a ^ \
munitat. Bl termini da pr9ï«*w
finirà ei 20 d'agost.
»_^«.r«í
Per màs detalls poda» « ^ r í u ,
sQ Pervsl de .Viticuíbim, W**1'
Barcelona.

L A " VZIT

N O T I C I E S
Butlletí
21

de
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internacional
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r í J^ICIATIVA
AProvada P*1 gabinet de Londres, ha estat tramesa
.HITANICA
* ParíS' BruS5el·les' Rom*. Toquio i Washington
PR
la documentació que el Govern de la Gran Bretanya
çotmet a les que foren Potències aliades i associades amb l'objecte de
cercar una solució a la crisi europea, originada per l'aíer de les reparacions i agreujada per l'ocupació militar del Ruhr.
Aquests documents són : el projecte de resposta a la nota alemanya
del 7 de juny, una carta trametent aquest projecte i un memoràndum explicant-ne el contingut.
A l'hora d'escriure aquestes ratlles, desconeixem encara el text d'aquests documents, la importància dels quals esdevindrà històrica, i l'efecte que hagin produït als governs interessats. Es evident, paò, que
tl govern anglès ha volgut ometre-hi tota aparença de comminació ni
ultimàtum. Mr. Stanley Baldwin no presenta un projecte inflexible.
Admet tota mena d'observacions i possibilitats. Desitja que aquests documents, que han d'ésser estudiats en conjunt, com formant part integrant d'un tot harmònic, serveixin com a «base eficaç de converses
profitoses entre les Potències aliades i associades». L'objectiu essencial de la iniciativa britànica és fomentar, en les crítiques circumstàncies presents, negociacions generals sobre el problema fonamentalment
econòmic de les reparacions, sense l'adequada solució del qual creu que
no és possible una restauració efectiva de la pau i el comerç europeus.
Segons el pensament de l'opinió i del govern britànics, que recull
acuradament la premsa de Londres, la iniciativa de Mr. Stanley Baldwin, lluny de representar una temptativa de revisió del -Tractat de Versalles, significa tot el contrari. El goveru de Londres desitja restaurar
la lletra i l'esperit del Tractat de Versalles, sense eludir ni derogar, de
cap manera, les seves clàusules. Cal recordar que el Tractat de Versalles fon signat entre Alemanya i tics Potències aliades i associades».
Anglaterra veu en una acurada interpretació del Tractat de Versalles
la necessitat d'una actuació de conjunt entre els aliats. Ni la lletra ni
l'esperit del Tractat de Versalles justifiquen actuacions isolades com les
Ide França i Bèlgica al Ruhr, sense el consentiment, almenys tàcit, dels
\altres aliats.
Anglaterra deixà que França i Bèlgica ocupessin el Ruhr, per tal
|jue no restés inèdita aquesta provatura. Però el govern de Londres creu
Ique l'experiència d'aquests sis mesos ha estat definitiva i que aquesta situació no pot ésser prolongada sense posar en perill l'existència de la
mateixa Alemanya com a entitat responsable, i , amb ella, els interessas
de tots els aliats, començant per ia pròpia França.
L'esperit de concòrdia i harmonia amb què han estat concebuts
aquests documents i el sentit de la realitat que els ha inspirat fan preveure que hauran estat escrits en una forma que cap de les Potències
aliades podrà rebutjar sense un detingut examen i una atenta discussió. I si, com el govern de Londres desitja, són represes les converses
entre els aliats, interrompudes pel gener a Paris, la causa de la pacificació moral i de la restauració econòmica d'Europa haurà guanyat una
victòria decisiva.
La crisi política produïda a Filipines amb la dimissió
del Consell d'Estat i del Gabinet té una importància extraordinària, car posarà a prova la solidesa de les llibertats conquerides pel poble filipí i l'abast de la Uei orgànica que regula
l'autonomia del país.
El governador general Mr. Leonard Wood ba acceptat aquestes dimissions, declarant que l'actitud del gabinet significa una agressió deliberada' contra el representant del Poder sobirà. Afegeix que aquesta
actitud té un aspecte de desafiament i d'amenaça que és impossible amagar. Mr. Leonard Wood acusa els Ministres del gabinet (Secretaris dels
Departaments), d'haver abandonat llurs llocs, sense tenir dret a fer-ho,
en un temps de màxima responsabilitat, al-legant com a excusa fets
hipotètics, que la realitat no confirma i cap persona sensata podia admetre.
EI President del Senat de Filipines, En Manuel Quezon, cap de la
fracció més important de la majoria nacionalista parlamentària, ha telegrafiat per la seva banda al President Harding, acusant el governador
general Mr. Leonard Wood d'haver infringit sistemàticament la Uei orgànica de Filipines i causat el conflicte present. Surten de Manila cap
a Washington, immediatament, dos delegats filipins que exposaran en
forma oficial al President Harding els greuges que el país creu haver
rebut del governador general Mr. Leonard Wood. Els diputats (representants) i senadors adoptaran una actitud de no cooperació i de
resistència passiva al govern de Mr. Leonard Wood. Tota la premsa
filipina secunda l'actitud del seu govern. L'agitació política és molt intensa, i amb l'objecte d'evitar possibles desordres o declaracions que
agreugessin la situació, el President del Senat, Sr. Quezon, ha publicat una nota pregant que nc siguin realitzades manifestacions als carrers.
Mr. Wood, en l'informe que havia redactat en unió de l'ex-govcrnador general de Filipines, Mr. Cameron Forbes, havia proposat que el
càrrec de governador fos revestit de l'autoritat corresponent a la seva
responsabilitat. Però el Congrés dels Estats Units no ha volgut esmenar
la Uei orgànica de Filipines en aquest sentit. Ara, doncs, es planteja
aquest conflicte com un plet de sobirania. Tots fls nord-americans resi•íents a l'arxipèlag secunden l'actitud del governador Mr. Wood. Tots
els filipins aproven la conducta de Uur govern propi.
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L ' E S T R A N G E R

L ' o c u p a c i ó del R u h r
DusseWorf. 20. — Les autoritaía
d'ocupació ban adoptat mesures per
s que l'ordre no sia pertorbat.
A aquest efecte, han disposat la
prohibició en tota l'extensió dels territoris ocupats, de tot» mena de manifestacions polítiques sense dlstinçló de colors nl parüta
En conseqüència, no serà arutorKzada cap manifestació comunista,
com tampoc el Congrés Catòlic alemany, que havia de celebrar-se a
Colònia. — Havas.
Parts, 20. — Acaba d'entrar a ia
re Va torta de la sala del criminal
del Tribunal de Casació, «1 sumari
de recurs d'alçada Intetposat per
Krupp Von Bohlen, Bruhn, Cesterlo, Hartwhig 1 Schropler, directors
de les fàbriques Krupp. íTEssen, í
per Groes, cap dels aprenents, l Muller, membre del Consell d'obrers de
la mateixa fàbrica condemnats per
un consell de guerra.
ApeUen contra la sentència dictada
pel ConseU.
Serà designan d magistrat de dita
sala que ha d'Informar sobre el recurs, que es veurà davant el tribunal, en una data encara no fixada.
—Havas.
Paris, ai.—Ha sortit amb direcció
« la conca del Ruíhr el ministre de
Treballs (Públics senyor Le Troequer.
—Havas.
Londres, 3L—L'Agència Reuter sap.
segons noticies d'origen alemany,
que Alemanya no ha presentat cap
nova proposició mitjançant cl seu
ambaixador a Londres.
Al Forelgn Offlce s'ha rebut un telegrama oficial de Berlín en el qual
es diu que és completament imposible per el Reich acabar la resistència passiva a les tropes d'ocupació
al Ruhr sense tenir plenes garanties
de què França retirarà les tropes.
L'Agència Reuter creu saber que
Alemanya està disposada a contribuir a trobar una fórmula de solució a la qüestió de les reparacions,
amb la condició de què retiri les
seves tropes en tres etapes, per a
realitzar les quals ei Govern del
Reich donarà absolutes garanties.—
Haivas.
L a C o n f e r è n c i a de Sinaia
Bucarest. 20. — La premsa d'aquesta capital anuncia que el programa
de la projectada Conferència de Sinaia ha estat }a remès per al seu
coneixement s Praga i a Belgrad.
Aquesta conferència estudiarà especialment totes aquelles qüestions que
tinguin interès per a la Petit Entenia l també els problemes que afecten
a la posició de la Petita Enlente respecte a les qüestions sotmeses a la
Societat de Nacions. — Havas.
Els partits radicals
f r a n c e s o s es d i r i g e i x e n a
la d e m o c r à c i a europea
París. 20. — Els partits radical i radical sociahEta han publicat un extens document dirigit als partits democràtics de totes les altres nacions.
En el dit document s'excita a tots
els amics de la democràcia dels altres pobles a separar la diplomàcia
ideïs negocis, per ésser molt lamentable, diu, que els negocis segueixin encara passant abans que el Dret
En creix an vlbrats termes la solidaritat de tots els altres pobles en favor d« la Societat de Nacions, proclamant l'indiscutible dret de França a que siguin reparafs els d'anys
que ee 11 causaren durant la guerra
— Havas.
L'acció feixista
c o n t r a els c a t ò l i c s italians
Roma. 20. — e i cardenal Gasparrl
secretari d'Estat Pontlflcl, ha enviat
una carta a l'arquebisbe de Pisa, expressant-li el tíisgust amb que Sa
S ante tat ba sabut que un gran nombre de cercles catòlics d'Itàlia han
estat assaltats l saquejats.
En l'esmentada oarta. fa observar
Monsenyor Gasparrl que els culpables de tals atropells no han sofert
el usés petit càstig l afegeix que ASpera eo cas de reincidència que les
autoritats pendran les mesures severes que són de rigor.
Igualment invita a les autoritats
eclesiàstiques a demanar les repiracions dels danys causats. — Havas.
Per altra part; el Com«è italià
d'Acció Catòlica ha visittat al president del ConseU de ministres senyor
MussoUnà. protestant contra aqowto
incidents.
£1 senyor ^ w . l · m i decà tota mena

D E

L ^ O R J E N T

Les eleccions turques

E

i l'hel·lenisme.—La

pacificació

oriental.

S indubtablement un gran èxit el que ba aconseguit Mustafà Kemal en les últimes eleccions per a la renovació de la gran Assemblea d'Angora, cl veritable àrbitre de la pau o la guerra, la que
acceptarà o refusarà el tractat de Lausana, estigui signat o no. Aquestes
eleccions interessen tot el món, i d'una manera especial l'Orient europeu. La gestió turca a la Conferència podia quedar greument compromesa si els comissaris no haguessin obtingut la majoria. Ara ja no cal
témer. Les indecisions d'aquells no tenen el fonament en el dubte del
pronunciament popular. Com es preveia, Mustafà Kemal Patxà torna
a ésser elegit; i no solament eU, sinó quasi tots els candidats del partit de la Defensa dels Drets han estat elegits sense contrincants. Un cdp
signada la pau, el partit de majoria s'anomenarà partit popular.
Aquest èxit en tota la línia no deixa d'inquietar bona part de la
premsa turca. Un dels diaris oposidonistes de més circulació i autoritat es pregunta si és que a Turquia no h i ha un sol oposicionista. Donant per segur que n'hi ha, encara que com a tals no es moguin, excita el govern a una gestió tolerant i inofensiva mitjançant la qual podrà guanyar sinceres adhesions i amistats. Demés, el Govern ha de
procurar no ofegar-la, l'oposició: ben al revés, deixar-la manifestar Uiurement, prevenir que eUa es manifesti espontàniament dins d'una
t^semblea aparentment homogènia. Aquesta victòria tan esplendorosa pot incloure un senyal de feblesa momentània, i la reacció — tots els
esdeveniments polítics nacionals i estrangers tenen força d'exemplaritat — fóra terrible i annl-ladora de l'energia fàcilment esmerçada. Hom
recorda els èxits fàcils ja oblidats del partit Unió i Progrés.
Entre els grecs de Constantinoble, degut a la influència dels moviments polítics i els esdeveniments esdevinguts aquests últims temps,
ha esclatat un cisma molt difícilment solucionador. Sembla que els
grecs d'Asia Menor — anomenats turcs-ortodoxos — i una part dels que
viuen a la Turquia europea, a més a més de rebel-lar-se contra l'autoritat patriarcal de Meletios, no fent cas de l'anatema en què ela ha fet
incórrer el Sant Sínode, han tramès una memòria al vall de Constantinoble, demanant-li la substitució del Patriarca i la designació d'un
substitut. Els protestants es titulen parts integrants de la vella soca
imperial otomana, la qual tracta d'indisposar amb l'església grega l'antic metropolità d'Atenes, actual Patriarca ecumèènic Meletios. Es per
això que volen que se'l destitueixi, i per tirànic en sos procediments ;
continuar admetent l'autoritat d'un home semblant fóra ultratjar la divinitat. L'autoritat turca s'ha concretat a manifestar l a transmissió
telegràfica del document i la poca importància que l'assumpte l i mereix, puix ni Meletios és tingut per Patriarca oficial, ni hom sap res
de l'existència d'una «nació grega»; solament és tinguda en compte
l esquerpesa d'alguns hel-lens, entre els quals s'ha de comptar Meletios. L'opinió turca més aviat ha cregut que aquest moviment és una
maniobra, i alguns diaris afirmen la suposició i prediquen el boicot a
tots els productes grecs, puix la gent d'aquesta raça són tinguts per
traïdors.
No pot dir-se pas que els grecs frueixin de més o menys simpaties
que els turcs entre Uurs veïns. Aquests, si no indiferents, tampoc, no es
mostren apassionats per cap Solució en el plet turco-hel-lènic. Tothom
pensa en el que de més a prop l i interessa, i , fora els tractats comercials i ofensius-defensius, més aviat ha produït expectació l'ensorrada de
l'agrarisme búlgar i els efectes seguidors.
Quan arran de la mort de Stamboliski el ministre de Bulgària a
Praga, Raiko Daskaloff, i el cap de la delegació búlgara a Lausana.
Kosta Thodoroff, valent-se de l'autoritat de llurs càrrecs, començaren
ttna campanya insidiosa contra cl Govern de M. Tsankoff, lugocslàvia i
Romania sobretot adoptaren una posició preventiva i fins i tot deixaren entreveure la decisió de no deixar-se perdre cap dret que els
tiactats els atorgaven, n i que s'imposes uua manifestació de força. El
Govern coaligat, però, es donà pressa a esvair les temors, protestant
contra les imputacions dels dos diplomàtics i les asseveracions de Radoslavoff que des d'Alemanya titllava el ministeri de germanòfil. Oficialment fou desmentida la col·laboració dels comitadjis macedònies, als
quals no solament seran preses les armes, sinó reduïts, amb tota l'eficàcia que els mitjans de govern donen, a l'obediència i submissió legal. Demés, el Govern es fa una obligació primària el compliment de
totes les obligacions nacionals, amb major rapidesa, si és possible, que
el seu antecessor. Això vol dir també que procurarà obtenir les justes reivindicacions del poble. De dia en dia, s'accentua més la nota
pacífica a l'Orient, i és unànime la manifestació dels desigs de reconstitnció i normalització cconòmico-financiera.
J. M . CASAS
d'explicacions als seus vRltants. dientlos que havia donat ordres als prefectes perquè fessin respectar els tifebols 1 institucions de l'església catòlioa. — Havas.
C o n f e r è n c i a de
cotoners
WMhington, 80. — "En aquesta capital s'ha Teunit una Conferència amb
l'objecte d'establir els tipus del cotó
de dtveiw* categories per al mercat
mundial.
Ha acceptat parcialment les prop »BtrlóTis dels cotoners de Liverpool.
Immediatament os promulgaran les
modificacions irnn^irfifi <rue han d'en-

trar en vigor el primer d'agost de
l'any 19SV
Slba arríbai a un acord unànion, en
cl qual es refereix a Introduir determinades madiflcaCkms en quatre categories les quals conserven el seu nom
americà
(En aquesta confe rància h i ha aftsist;t representació de l'Associació Cotonera de Barcelona. — Havas.
Emprèstit argentí
Buenos Aires, » . — El Senat ha
aprovat una Uei per la qual s'autoritza 1 emissió d'un emprèstit, el qual
airtba 9. 1M mUlons de plaslres or.—
Havas.
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producció

' A molt pocs dies la Cambra Oficial
nota s e g ü e n t :

P a l l e j à

catalana
d'Indústria pnblicà la

L a Cambra Oficial d'Indústria lamenta l'absència fals diputats catalans, singularment els que representen la nostra ciutàt, en
els moments que s'aprova en votació ordinària la llei d'autoritzacions aranzelàries que posa a mans d'un Govern, que no pot inspirar la confiança dels productors espany/oh, la sort- d'impenlanti$$imes indústries nacionals i el treball de miters d'obrers.
La publicació d'aquesta nota constituïa un vot de censura
contra el senyor comte de Garalt, President de la Cambra d ' I n dústria, els correligionaris del qual, senyor Serradell i marquès
d'Olèrdola, votàvem a favor del govern, mentre el nostre il·lustre
amic el diputat nacionalista per Barcelona En Pere Rahola defensava amb eloqüència i decisió al Congrés els interessos de la producció catalana.
Com a conseqüència d'aquesta desautorització i d'aquesta incompatibilitat notòria entre la presidència de les entitàts econòmiques 'barcelonines j el servei de la política d'agressió constant a la
riquesa catalana, suposàvem que el senyor comte de Carall havia
presentat la seva dimissió de la Presidència de la Cambra d'Indústria.
Aquesta suposició nostra deu haver estat confirmada pels fets,
car el senyor comte de CaraVt, que és senador, no ha comparegut
a l'Alta Cambra per a defensar*els interessos que representa la
Cambra que presideix, interessos que posa en perill la gestió del
.seu cap polític, deixant a un altre iUustre amic nostre, el senador
nacionalista En L l u í s Ferrer-Vidal, gairebé sol en la defensa de la
producció catalana. Mentrestant, el senyor Serradell, correligionari d d senyor comte de Caralt, s'entreté al Congrés a atacar el
Sometent de Catalunya, coincidint amb la minoria socialista.
Malgrat, però, aquesta absència del President de la Cambra
d'Indústria, En L l u í s Ferrer-Vidal ha realitzat una brillantíssima
campanya parlamentària contra el projecte de Uei d'autoritzacions
aranzelàries, defensant-molt assenyadament. i molt encertadament
els interessos de la producció catalana i aconseguint que el govern
rectifiqués una sèrie de prejudicis i aclarís intencions i propòsits
no prou definits.
Gràcies a fesforç intefligent i amorosívol de les minories nacionalistes, els interessos de Catalun3'a han tingut a les Corts la defensa que calia. Ara el govern no podrà al·legar ni ignorància ni
assentiment. Ha estat dit tot el que convenia, i de la seva conducta ulterior el govern en serà l'únic responsable.
Si els governs de Madrid volen seguir empobrint i arruïnant
el país, continuant la sèrie de coses absurdes que
constitueix la història econòmica d'Espanya, fins que els catalans hi han
pogut intervenir una mica, els nostres parlamentaris no en tindran
cap responsabilitat. Si els governs de MIadrid volen seguir l l i u rant indefensa la producció del país a la competència estrangera,
mantenint una balança comercial enormement contrària i depreaant la pesseta, Catalunya, baldament en sigui la víctima, no en
tindrà cap culpa.
L'experiència ha demostrat que l'aranzel actual, que alguns
creien de bona fe massa proteccionista, no ho és prou, almenys en
certs aspectes. Si el govern no accepta aquestes lliçons de l'experiència, voldrà dir que la seva hostilitat a la riquesa catalana és
més gran i el seu sentit separatista és més v i u que el seu desig
de defensar els interessos generals de la producció espanyola.
iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
nlfestaclons de cultura « p i r i t o l I
social. — Lluís Millet, director 'Orfeó
CaíaJà: FiPaaicesc Pujcfl, director Orquestra «Amics de la Música«; Joan
Lloogneras, director Institut Català
de R Hm Ica i Pflàstica; Francesc BalUN TELEGRAMA DE PROTESTA
delló, prevere, mestre Capella de BetEJ Consell •Penmancnt de la Germà- lem: Joan Baícells, direcnor Orfed
hor deís Orfscne de Catalunya, ha Cracienc Joaquim Pecamíns. direcadreçat el siguem telegrama ai se- tor Escola ChoraJ de Terrassa; Clinyor Alba:
ment Lozano, director Orfeó Núria.
•Minis; re Eslart — Madrid. — En
nom de les vuitantvï tres entïtafc chorals que constitueixen te Germanor
dols Orfeons de Catalunya. pro«es*em
de l'atropell comès contra Orfeó GerCONFERENCIA AJORNADA
manor Eampordímesa. de Figueres,
privent-lo d'assisnr a « d e s organltHa estat ajornada la conferència
eòú per l'Aluntamenit de Tolosa, per que el doctor Emili Mira havia de
i solemoltzàr fcsià U juliol. Podrà ta! donar aquest vespre a la Unió Sociavegaida objectar-se. en justificació llísta de Catalunya sobre eJ 1*ma:
atropell, alpuna iníraoció disposicions •Organització socialista del treball»,
réhittvès pas fronaera. però aquesta primera del cicle que aquesta enticnificànda no esborrarà conscièn- tat ha organitzat
cia cateriana amarga indignació per
La nova data de la celebració de
f'vsecució d'aspecte sistcmàïíc coní s noetrcs més significatives ma- la conferència serà anunciada ppor- i
tunamem

L'ofensiva
contra Catalunya

Polítiques

Nit fosca, nit caaiada:
et*Uà d'enllà, del riu
talment una íaldada.
de lluminacs somriu
Es la petita vila
que brilla en la foscor
i costa amunt enfila
guspires de claror.
Diria's estelada
que n ha baixat dels cols
0 llac que ha reflexada
la glòria dels estels,..
Molins

de

Rei

Arriba a mes oreilés
com un brandar dt pms.
com d'un aixam d'abelles
entorn dels romanins...
1 enoès. espétegalre
amb rastre de dlaror
s'eníila enlaire, enlaire,
un coet volador.,.
I . de cop. pe rla plana .
S'escampa, corprenent,
el ritme encisador dè la sardana
que diu un plany d'anior i enyorament
POL
Dietari

històric

21 de juliol de 1453
ARRIBA A BARCELONA LA NOVA
D'HAVER ENTRAT ELS TURCS
A CONSTANTÍ NOBLE
SV» saòé ujuesta trànscendenlal nxtva, qru tancava un •període de la. hisMría de la- h-'imoMtat, per un correu
que vingut de Gknova, constanj, en
el Dietari de ta OmeTalitat la traició d'un cap genovès, que havia venut, la ciutat al Gran Turc.
Cinquanta dos dies trigà a venir
aipíí la núlícla. Els catalans -fc/ensaren la ctítíat des del castell de Biicàleon. conumats pel seu cònsol En Per.-, Julià, nl qual Bn Baltol/i (Frederic). aJribuétT la darrera defensa
Mohamed I I enuai la nuiat. vencent als genovesos, venecians, romanesos, chiotes i bizantins. El fanatisme, per una tanda, i la indecisió, per
Vil ira, portà a l'i gran. tragèdia, que
vn quedar famosa a la historia
Els tresors d'una civilització es dispersaren, i Alfons IV. de Catalunya,
aleshores a Nàpols, j'·fCOlUa savis i
uriisles, la iriflvèntia déls quals es va
ot&r en la nostri pàtria, ennoblint
•rUableMent el Renaixement que
s'iniciava, com albada de l'Edat Mo; derna.
i Ao mo.ncari·.n poetes qu* 'ei canvii dessin a reconquerir Constanttnoble.
En Francesc Janer el crida a aquesta
èpica, empresa, explicant el desastre,
l dientJi;

S

i «O twíunfanl. puf> aguís hona sort
! Ttey d'Aneó, en prenire tal regisme,
| com Nòpóls. ct Co*st4nUnople ptfrhísme,
| «i non v
hmriels ne gran tort.
i Car jamay io príncep a esta terra
J tan fort, potent, nt rey tan vtetoriós
tan valent, pro us ie fama. gloriós,
per tot Ic mon a ma dreta e esauerra.
O potent rey, en Franja n'Enelatern
may fe rey t u l qw de eUttat!, castels
ab /orsa tal subfugàs los rebéls
rompent Us Htists amb tota llur desterra.
A dones vullau. moll masnlluh senyor,
ab vostre sleit de naus è de galeras
personalment travessar lej costeras
per aiautrlr premt iran.ab honor.t

Alfons IV lluità amb els ftor'Mitins,
però no va anar a Orient Féu prou
de socórrer els fugitiu^ i va abandonar l'empresa, que sols podien haver
sentit en /iguelü •moments reis de roca catalana, que evoquessin tos homèriques campanyes dels almogàvers
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A posició de Catalunya en el món és la d'aquell que es troba catre dos focs. Aquest posició, qne en l'ordre econòmic és avui tan
palesa, no és pas menys sensible en tots els altres aspectes de la vida
nacional catalana.
Catalunya es troba, per una banda, amb el foc perennal d'un Estat
enrunat i corrupte, les cendres del qual follament transportades pel toth
d'un odi suïcida proven de colgar la nostra existència. Per l'altra banda, es troba amb l'abrandament del foc regenerador d'aquells pobles qu*
estan refent la vida Uur amb un sagrat egoisme, fent rompmdfe he
roiques, les fumeres de les quals es retorcen en l'aire com exhalacions de
les dolors passades.
Si Catalunya fos mestressa absoluta dels seus destins, la forta alenada d'un sagrat egoisme col-leetin, forjat en la fon^J de totes les g..
nerositats patriòtiques individuals, es desfermaria aoib sobirana embranzida, desviant prodigiosament les flames que avui ens amenacen.
Com que això dissortadament no és encara, cal que sapiguem sofrir
les cremades que plaguen avui la pell del nostre cos nacional, Sabír
sofrir vol dir contenir el crit de dolor, però, en canvi, aprofitar l'alliço
nament per a evitar noves ferides.
Els danys que entre aquells dos focs sofreix la riquesa nòstta,
l'economia genera! catalana, són molt greus. No són, però, absoluta
ment irreparables. Si pensem en la part de culpa que els catalans
tenim en els fets que lamentem, no trigarem a convèncer-nos que la reparació total o parcial la tenim en les nostres mans.
Es un fet que l'Estat espanyol ha merescut el menyspreu més vergonyós del món internacional. La política interior d'aquest Estat hj
ttanscendit escandalosament- en un desprestigi i en un afebliment' dels
quals els altres molt oportunament s'aprofiten. Aquest Estat que es
mostra tan gelós del més Ueu desmembrament de les seves prerrogatives teòriques, ía veure que no s'adona que l i manca la qualitat essència! de tot Estat, ço és : la sobirania. Espanya no és, ja fa molt temps,
un país independent.
Totes aquelles coses, que en el món internacional s'anòmenen relacions diplomàtiques, ço és, tracte entre les diverses potències, amb el
respecte, la dignitat i la reciprocitat consegüents, a Espanya es tradueixen en relacions entre amo i esclau, entre conquistador i vençut, amh
1 agreujant de què els amos són diversos i diverses també són les gradacions dels conquistadors. De se£uir així, cada dia seran més sensibles els efectes de la pèrdua de la independència d'Espanya.
Les rélacions diplomàtiques, qui sap si podrien ésser útils per dissimular un justificat despotisme dels conquistadors, quant als procediments per obtenir els fruits de la conquista. No fóra diplomàticament
recomanable una exhibició de força en un pais on fossin possibles eh
mateixos reèultats, emmanillant, per exemple, un ministre, amb una ca
dena àurea i refulgent.
Per altra banda, Catalunya, econòmicament considerada, — aquesta
consideració ea el món internacional d'avui és fonamental per o&tenv
totes les altres, — no pot despertar cap interès estranger que no signi
negatiu. La situació d'esclavatge en què1 viu Catalunya respecte de
l'Espanya, esclava a la vegada, en els moments actuals, aíàvoréix les
pretensions de les abrivades economies estràngeres.
En trobem, doncs, cal repetir-ho, entre dos focs.
De les flames que de ponent i de llevant ens cobreixen, en Sortirem
amb vida? No h i ha dubte que sf: Com?
Deixeu nos dir la nostra i que ens sigui perdonava la gosada immodèstia.
Atacant resóltament el foc que el vent de Ponent abranda, creiem
que faríem una doble feina. ' '
*
•
- Avui per avui, per la salut del nostre poble, no podem desentén
dre'ns de cap manera de les coses d'Espanya. L'Estat espanyol està
entestat a no tenir dignitat ni prestigi davant de! m ó n ; està absolutament decidit a no ésser independent. Doncs els catalans hem de vo1
ler que Espanya sigui independent. A l costat d'una Espanya, independent i dignificada, e! camí que portaria a! suprem idea! de Catalunya
fóra pla cóm el palmell de la mà.
Per això ca! que els qui facin fer la llei a Espanya, siguem nosaltres. Els països estrangers han de respectar Espanya, gràcies a Catalunya.
Recordem-nos, els catalans, que no tçnim dret a renunciar a l'imperialisme de! nostre nacionalisme, a aquell imperialisme somniat per
En Prat de la Riba.
O la vida de l'Estat espanyo! es dignifica, o mitjançant totes aquelles fecundés violències que els drets de ciutadania comporten, hem de
fer impossible la vida política dels que detenten els atributs del govern. Que això és cosa fàcil? Dificilissim; molt més difícil que la p«dicació de tots els radicalismes verbalistes, i que totes les tràgiques amenaces.
Si no sabem utilitzar — insistim — totes les armes que a la mà tenim, si no sabem ésser valents contra els nostres vids racials, sobretot
contra l'egoisme o indiferència interessada, malgrat totes les propagandes, no cal que ens fem il-lusions. Si no sabem, per covardia o p<r
incapacitat, fer-nos respectar per l'Espanya decrèpita, no serem mai respectats, ni s'interessaran mai per nosaltres, els Estats que reneixen ^
les cendres sagrades dels més alts heroismes.
Lluís VALERI

Inspecció als jutjats
de Barcelona
L'n setmanari looal. «La Protesta',
òrgan dels requeiès jaumins. ha formulat denúncies greus respecte de
radministració de justícia en el»
afers terroristes.
Ha vingut de Madrid el magistrat
del Suprem, senyor AbeQón, acompanyat d'un altra magistrat, el .'enyor
Delgado, en concepte de secretari.

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiim
amb la missió d'inspeccionar l'actuació dels jutges i tribunals de Barcelona '
m
Els dos magistrats van visitar ahir
a ïa tarda el governador, i «1 senyor
Portela, parlant amb els periodistes,
després de fer un elogi del zel i integritat d'el senyor Abellón — al qual
el Govern havia ofert «1 càrrec de
governador de Barcelona — va dir
que tosbom que tingués alguna cosa

que dir respecte d'aqueSt punt
cret de l'administració de Jus®'3;
pot dirigir-se al dit magistrat, en ^
oficines habilitades al Palau de
tícia, amb la seguretat d una reíe'
va absoluta
De la vinguda del senyor Abelionel governador civil en deduia — "
turalment — qu^ «el Govern es P1*"
ocupa de les coses de Barcelona'

'Assemblea de l a Mutualitat de Secretaris
i F u n c i o n a r i s M u n i c i p a l s de C a t a l u n y a
SESSIOH* PREPARATÒRIES
coafonnitat amb el programa
Xiectai. dijous, a les tres úe la
La, va tenir lloc a l'Escola (TAkft:=iMC!0 de la Mancomunitat la
í
de la Junta Directiva de la
U-anda: de Funcionaris d AdmiIrzció L£*«'. «Jespatxam-se els
Lnjptes pendents i canviant imLc óns sobre els punts que varen
tr objecte He deliberació a TAssemordinària, assenyalada per al
següent
j les cinc de la tarda, l amb molta
Irurrtncla. es celebrà l'AsSempreparat/iria per a la provisió
[Varre» de résmentada wnnaní de la Mutualitat d'e Secretaris
uncioharlf 'Municipals Vle. Catapresjdent de la Germanda'. -P
ír CasMills. donant per suposada
Necessitat que conOnul la Germanféu present el canvi d orí eni que la Mancomunitat Tia de penJ aittb motiu de la creació de la
lualital "de Secretaris i 'Funcionatluntci'pals de Catalunya,
fcenyala les dificultats amb les
L "toa lliíitat la Germandat per la
Ica d una Oficina que tingués cuiéh trebaais interns, -arribant a
tonclusió que és del tot ímpreslible l'organització daqueílla i la
Iss'.tat que funcioni amb caràcter
>anent en aquésfa ciutat,
eu -pertinent una renovació total
Directiva de la Germandat a fi
lionar ehtrada a nous elements
fins avui han estat al mar|e les responsabilitats del poder,
jefénts socis preséiitj demanen
[is aclarímenst 1 creuen que Iha
bntinnar la dita Junta.
né el senyor Baïdris susíentant
teri exposat pe'l president
orda en definitiva qup, sense
üei del qu» l'Assemblea genetegu; pcftinent fle fer. la Junta
^ ^ ^ k v a cuidi de preparar la renolà Oireotiva i pnrvisió de
:-^*'de la Mutualitat dè Secretaris
íBícionans Municipals de CataSESSIO INAUGURAL
tendres, a • la'iarda. va tenir
lal'. Saló. de Sessions de la
omnnitat l'Assemblea de consride- la Mutualitat de Secretaris
|ncionaris Municipals de Cata—
oomençar-se lacte el senyor
féu ús de la paraula expli-l acmacló de la Mancomunitat
la la ctóstitució d'aquesta Mu•u-que els voetres interessos —
K — són a l'ensems els nostres i
|el poble català, la nostra primeiítitnció 'política ha treballàt íeriament per : tal que el projecte
jiesta Mutualitat fos una realitat
acabar va ésser llargament
b •
|t seguit va parlar el president
a Manccsnünitat. senyor 'Puig i
tfaloh Començà cl seu parlament
Caní els assistents i tots els seIris .municipals de Catalunya,
lits en «questa Assemblea,
pesia Mutualitat — digué — serà
lassegurar l'esdevenidor dels eeIrt» i de llurs famílies, i al mar
1 temps curarà d'intensificar els
I estudis en bé dels Interessos de
postrés poblacions i de l'interès
pilssira de Catalunya.
|u de les .viles catalanes viles sal i industrials — afegí —, i dels
I ciutadans persones honrades I
I*:- Ca! que arribi un dia que
l·a vostra encertada actuació no
pbi una branca dolenta en l'aresplendorós de la vtda catalana
aba dient que tots els funcionaf avien de Veure en la MancomuF 'ma mare que estima 1 vol aju
la la prosperitat collecrtlva
I acabar va ésser aplaudit sorofm«nt.
ISTIUCIO DE LA MUTUALITAT
|?uidamenl e? discuteixen alguns
articles dels Estatuts, prenent
en ia discussió el secretari de
el de Tarragona, el de ManL,
s?nyor8 Estapé. Nogués i
i Pardo,
suspèn als pocs moments lasesIPer anar a l'elecció del Consell
h-mon de la Mulualirai
rpra-a la sessió, queden designats
f^yors següent;
ppresentants Me ia Mancomunitat:
for^ Bosch. Blasco. Riba. Estapé
Fp*s i Bonet. "
•
pnera categoria: Joan Roma. .An·v«s. Jaume PoNet. Earlç Xut.

L'alegre

B

recomençar

Comentari a l'acabament de la Vaga

AROELONA és la ciuUt dels bruits sens nombre, com la
Jnsef B'gia i Josep MaU Conseller: d'art de la funció, premià sèleíílo
mar d'Homér, quan brunzeixen tots els rnscos del treball.
Raíei iCanudas
nar el planter de fuhclótiar!>. al quél
Amb
el
retorn al treball de tots els oficis que vagaven, han tornat
Segona categoria: Ertrlc Sallés. Pe - efecte tendeixen diversos sistemés
re Julià, Teódor Aldomà. Joan Bap- que va desenrotfllar. o àla el del a la urbs els bruits dels molts eixams. I aquesta enorme i sorda
tista Izquicrdó. Jóan Vila, ^Pere Mo- ihol, el del concur». « epoílcló i al- remor és joiosa i triomfal com una música, i és embriagant com ei
ze Conseller: Josep Castells.
tres de mixtos combinats A pròpòTercera catégorià: Emili Tómer, slt del primer s'estén *6bre la bnll del vi novell.
Joan Pascual, Miquel Rome Cónse- creació i funcionament dé l'Escola
Él gran estrèpit del trànsit rddat escampa per les vies urbarecontméní establérta a Pàris. d AWs
Uer: Artur Baldris.
nes
un
alegre terratrèmol. Donant al vent joiós el drap bandereestudis
urbans.
A
propòsit
del
SisieQuarta categoria: Juli Baxauli 1
Conraj Tauler Conseller: Joan Pardo. ma de l'oposició d'examen s'estengué jant d'una cançç, els maçons se són tornats a enfilar al cim de les
sobre el sistema dé la •Cómissió de
CONFERENCIA DEL CONSELLER DE serveis ctvjls d'Anglaterra i Nord bastides a mig fer, que amb la cessació del treball tenien la tristor
LA MANCOMUNITAT SENYOR SAN- Amèrica, detenint-se, quartt a aque* de les ruïnes. I comencen els obrers del Metropolità d'entafuracTIAGO DE RIBA I ESPANA
fa larrera, en l'eStudi dé dife- se en cl negre cau, per fer llur obra de castors, mastegant fosca í
rénts programes d'examen, segons
AJiir, a les deu del vespre, el con- les
categories o càrrecs a próveir. En urbanitzant tenebres. Recomença l'epopeia del treball. Incoseller de la Mancomunitat, senyor quant
al sistema còmbinart va expli- rtincia la Vila ntwva. podem dir, amb les paraules gràvides ma»Santiago de Blba, va donar la seva car l'alemany
i el de la Méi de Baanunciada conferència sobre 'L'óbra ses espanyola, del
llevadés a la joventut del Dant.
de la Mancomunitat"- La sala de ses- que no es combina,2? de juliol d? 1918.
La Vaga no és mediterrània ; la Vaga no és nostrada. Totes
sions 'Je la Mancóniunitat es va véure
des de primera hora molt ••oncorreles vegades que aquest monstre escític treurà a la llum nostra la
En
tractar
d
aquest
próbiéma
a
Esguda
panya, desenrotllà él dèslg déls fun- Hetjor dels seus membres entnmits i baldats, Apollon Piti el matarl
El senyor de Riba féu una verita- cionaris municipal--, de rebre una
ble divulgació de tota l'actuació de tècnica inicial i aúipllar-la despiés. amb sa llança pura ; Apollon Piti o el ros cavaller Sant Jordi, jove
la Mancomunitart en els diversos rams En aquest sentit fa òbjécte de fe- i àgil com el foc, muntat sobre un cavall de flama infatigable. Fill
que li incumbeisea Creu també ne- vera critica, les còndusions 'del Con- i ' fruit de la nostra lluminosa mitologia, a la bella vora d'aquest mar
cessari 1 aprova, per consegüent. la grés i Assemblea de secrítarls recent
conducta de là iMancomunitat. d'e- ment celebrades a iMadrul. én lés lluent on l'Hefaistos homèric hi té ses fargues bategants i ses nevitar una excessiva publicitat dels quals va voler-se acoblar o cóiiflar in- gres i fumades oficines, serà, en tot cas, el Treball j
actes i discussions que allí es des- taliiienl aquests ensenyaflhenis als
enrotllen, tota vegada que seguint Instituts proyinéials, cósa què produiaquesta conducta s'evita 4ue es con- ria un augment de prefèssors de dubEl Treball, monstre gran, fill de la Terra,
verteixin en qüestió política aquelles tosa aptitud i sehde nilllorà per al
informe i núu de membres que retreu
actuacions que tenen un caràcter ^funcionari- consignà com a ideal,
eminentment administratiu
amb mires a Espanyà, la imiMantaquin ell s'eriça i se redreça en guerra,
cio de les Escolés de Funcionaris de
Va retre un homenatge a tòts l'esm·entada llei de bases, amb aplila vella faula del gegant Anteu.
aquells que en el moment d'e crear- cació a la prepàracló fle furtcionans
se la Mancomunitat regien les Dipu- municipals i amb preferénéía s la
Com ell cent braços i cent mans allarga
tacions. I els admira per l'esperit de mateixa, el desenròtllamatU i reforpatriotisme que demostraren quan la ma dé l'Escola d'Administració dé la
(cascuna mà coneix son propi afer)
creació de la Mancomunital fou un Mancomunitat, distinglnt-^e el títol
adés
ferotge com Vulcà a la farga
fet 1 any 1913, Ja que amb l'acobla- elemental del slipériór 1 éxigint en
ment de les quatre Diputacions en un I altre l'atíscrlpció d'un temps del
adés dolç, com Penélopc al teler.
una sola corporació administrativa, deixeble a"oficines municipals, rurals
renunciaren lés atribucions i servéií
que la IMi «Is teniareservats. en mi- 0 urbanes.
Així cantava jo l'altra tarda, que era pujat al Montjuich, l'esres al bé col·lectiu. No cal negar que
querp
turó de la calba testa i dels flancs boscosos i florits, per copOcupant-se dé l'aspecte dé la conels senyors diputati van sentir, per
aquest motiu, disminuir llur actua- ferència, referent a les aspiracions sar tot el rebombori difús i alegre del treball recomençat.
ció, dona* el règim especial i rigid dels funcionaris municipals, va ocuLa ciutat ronca i el mar quiet, aspirant la beatitud dispersa
al qual la Mancomunitat està sót- par-se esecialment dé les dues manifestacions de garantia én él càrrec, i d'un cap al tard ple de calma i de silenci daurat: només, per les
mesa
quantia i pagamént d*l Sou. fent un obertes platges, un trencar d'ones lentes, imperceptibles com una
.A. continuació fa un estudi molt petit estudi dels slStetóés esitrangers.
sintètic del func;onament de la Man 1 manifestant que iotes lés rétorties polsació ; i un florir d'escumes efímeres. Senglotaven els cloquers
comtinilai de Catalunya. Déraostra, a de caràcter executiu seran inúills si- de campanades, i senglotaven les xemeneis de fum. 1 en aquest
l'ensems, l'interès que la Mancomu- nó les empara una llei que prntegeíxi
nitat posa en tot ço que fa referèn- el funoionari i 11 garantitzi el sou 1 fum ennegreïe llurs ales- d'argent els Angelus bleixosos i descia a pólllica municipal. La prova la el seu pagament. Sols així peMén des- maiats.
tenim en In publicació d'una revista aparèixer totes les normes de jurisLLORENÇ R I B E R
tècnica que es traràel gratuïtament a prudència que vagin orientades genetots els funcioftarls municipals de ralment contra ei secretari Crèu oniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiíiiiin iriiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimi
Catalunya, a la creació de l'Oficina necessari la conveniència de consd'Orientació Municipal, i ültimament tituir Consélls de disciplina, seeretà- 3 de juny de 1921, relatiu a suspen- manar-li que estableixi aviat un siSi
de la Mutualitat de Secretaris i Fun- ríals. que són la garantia mes eficaç sió i separació de secretaris, sótme- j tema complet de pensions, de Jubilacionaris Municipals de Catalunya
dels tribunals dtionór i les Tunles tent-Ió al Parlament fins a convertir- , cions 1 víudedats i bonifiqui als fund'associació. Manifestà també la lo en llei i addlcionant-hi un . cionaris municipals en la mateixa
Examina els dtversós servèis de la gran
conveniència que él íecretartat precepte que asseguri els sécrétaris j proporció que els secretaris,
Mancomunitat i dedica unes breus s'assumeixi
al respecte, no per a crear ei.sou que no hagin percebut durant . Seiè. Fer present a la Mancomuparaules principalment a tots aquells Juntes de defensa,
nitat i a l'Escola d'Administració, la
per a fer una el icmps de separació iHegal,
serveis que més directament afecten Associació forta i slhó
podèrosa que déTercer Demanar als AJuhtartentf, 1 satisfacció amb que els Srecretaris de
als Municipis,
fensi els intéressós i drets dels séel R- D no hagi esdevingut i Catalunya han vist la publicació de
Compara la desproporció que exis- cretans, 1 que. com les artiica! frafi- j méntre
llei,
que
reglaments d'em- • la «Bftvista de la Vida Municipalt«x entre la tasca que s'hi fa I els cesés. sostingui la sàv» defensa i j pleats en establéixin
"Is
quals
es
consigní la ne- ' que sdls tramet gratuitament.
mitjans econòmics de què la Manco- protecció en iots els casos que es oessitat de formular èxpedient
previ
munitat dispósa per a portar a ter- requereixi.
a la separció i suspensió dels emme la seva actuació de bon govern
pleats municipals.
Té paraules d'elogi per als funcionaQuart ï'rocurar que en els reglaris de la Mancomunitat que coope- LES CONCLUSIONS
meis d'empleaits que es gestionarà
ren amb totes les energies 1 entusiasDE
L'
A
SSEMBLEA
que aprovin els Ajuntaments, segons
me en aquesta obra miraculosa que
exterioritza i posa a la pràctica la
Després de la conferència es reuní es diu en l'acórd tercer, s'hi conrNSTITCT DE FISIOLOGIA
Mancomunitat de Catalunya
novament l'Assembléa I després d'ha- signin com a basés fonamentals les
Han sorllti cap a Bdimburg el sotósegüents:
ver
intervingut
diversos
assembleisPer últim, prega als funcionaris tes, foren aprovades les conclusions
direator i el primer assistent de l'In».
a) Cóndicións mínimes de capací- titut
que es converteixin en vincles de di- proposa'des
de Fisiologia,, docftors J, M, Bevulgació d'e la tasca que realitza la següents: pel Cóngell i que són lés tat per categories de íunelónaris. Uldo i R, Carrasco-Fonmiguera. osultra les que exigeix la Hei muni- tentant el primer les ropresentajcions
Mancomunitat, i així la nostra nació
(Primer. Reiterar la, seva constant, cipal; b) sous mínims, per categories, de la Maacorounitai. i de la linivexs'assabentarà de com aquesta atén
tot «Ig serveis que 'són indispensa- aspiració que là funció secretarlal partint d* la bàse pèl que respecta eatut de Barcellona, per a pendre part
bles per a la cultura i prosperitat de HagUt tot el caràcter tècnic i la bella al secretari dels establerts en cl B D en l'onzò Congrés Internacional da
espinlualitat que li són Irfdispensa- de 3 de juny de 121 i disposicions Fisiologia, que ba de reunàr-se a la
la nostra Patriablés, mitjançant la creació d'Escoles posteriors, c) entrada p:r concurs juE! seny«r de Riba va veure coro- professionals que. com la que sos- dicat pér tribunal integral per regi- vella capital escocesa, del 23 al 20 de)
ge d'aplaudiments, dels quals es Céu sosté la Mancémunitat anys ha, pre- dors i tècdnics de la deguda propor- mes iue som, presentant-bí comunicacions dels doctors August Pi i Sumereixedor
parin i produeixin el personal que ció; dl drets i deures dels secretaris
1 Josep Puohe, i pròpies. DuEls funcionaris municipals foren s'ha de posar al servei administratiu i dels altres funcionaris i empleats, nyer
ram «1 viatge de tomadia visitaran
després obsequiats amb un luntíh que dels Ajuntaments, les Diputacions i cpnsignant-se ben clarament la inde- lles
de Cambridge i d'Oxels- va oferir la IMancomunitat, vi- la Mancomunitat, declarant-se per pendència del primer per a dirigir ela ford,Universitats
1 les inslltuoiona biològlquaB
sitant després totes les dependèn- tant: a) que d'ací endavant sols trebaills d'oficina:'e) llicències; i ) ju- londinenques.
cies de la dita corporació. instaUades tinguin accés als càrrécs de l'a^Wn bilació 1 pensions o cooperació ecoal Palau de la Generalitat,
nistració pública de Catalunya les nòmica de l'Alujntament, -a la que
CONFERENCIA
persones que posseeixin un títol uni- estableixi la Mufualttat de SecretaAquesrt man', el president accideno professional adequat, els ris i Funcionaris iMunicipals de la ta1! de la Diputació, En Joaquim BorD'EN JOSEP OLAVERIA versitari
llicenclaits de 1 Escola d'Admimstra- Mancomunitat; g) mamobilltaft per a ràs, ha fet un merescut elogi d'una
Avui, a les deu, el professor de ció de la 'Mancomunitat o «Is actuals tots els •funcionaris i empleats, amb bella enquadernació efectuada en els
I Escola de Funcionaris, senyor Jo- secretaris: b) que la Mancomunitat, les garanties mínimes que estableix tallers de la Casa Provincial de Ca
sep ICUvena Echavé. donà la seva assessorada pels organismes que cre- el R, D. de 3 de juny de 1921 pels niat. que dóna una idea ju.íe dà
annnlada conferència sobre el tema gui convenient, estudií la manera secretaris; h'l correccions disciplinà- l'altura en què es troben en aquesi
•Preparació 1 aspiracions dels Fun- d'establir 1 expedir títols semblants ries, també segons determina el re- ram,
cionaris municipals».
als que atorga als seus alumnes, als ferit R, D li garanties d'impartíaliH llibre enquadernat. ^ el prima
Exposa l'àgraunent de l'Escola per secretaris de Catalunya que comptin lat en la instrucció dels expedients volum de la col·lecció Bernat Metg»,
haver-Il encarregat aquesta conferèn- amb determinat nombre d'anys de de suspensió o destitució.
Te aquesta enquadernació im« pi%
cia, ja que «n l'Escola sent com a serveis en el càrrec, establint la masemacao tan* acabada i formosa cow
nera
més
fàcil
d'obtenir-los.
atenent
propis els próblémes dels funcionaCinquè Demanar que la Manco- puguin tenir les que surten dols nu
que la llarga possieísió del càrrec munitat
ris municipals
de Catalunya presti tot l'apol Uors lallars de l'estangar.
els
fa
mereixedors
i
ete
capacita
per
Seguidament, desenrotlla el tema ostentar el títól de funcionari de l'ad- als presents acords
L'esmentat exemplar és doMJoal A
de la conferència, establint la divisió ministració local.
Sisè. (Felicitar i agrair a la Man- Mecenes de la fundació. En Francesa
dels funcionaris en aficionats o polícomunitat l'haver establert la Mutua- Cambó,
tics i professionals o tècnics Manilitat de Secretaris i Funcionaris Mufestà qbe, encara que la tècnica no
Segon. Dirigir-se al Govern d "Es- nicipals, la qual respon a una neHa w»ita* al senyor Borràs N'Antooi
s aaqTiireix sinó amb i'exercici panya perquè mantingui ei R D del oessitat ben sentida de la classe i deBusquets j Punset
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( D i s c u r s p r o n u n c i a t a l C o n g r é s p e l d i p u t a t n a c i o n a l i s t a N ' A n t o n i M a r t í n e z D o m i n g o e l d i a 1 ^ d e j u l i o l d e 1923)
Cl seflor MABTP4EZ DOMINGO: Se- que el Poder publico en Espafla es caldia de Barcelona, y lo saben los
Qoree dipuiados: dlrectatnente aludido lnneceearlo.es indtll. puede suprlmir- sefiores que han sido concejales coopor el seflor Sftborit, me Jvabéis de sa como un organiemo que eotorbs, mlgo. nunca be rebuido mten'enlr.
permetir que dlga cuatro palabras. pues nl siquiera le es dado cumpllr ni aun en momentos de peligro, en
y aun éstas, mal dichas, porxjue, a la su funclón primària y escncial que todos los confllctos sociales; y màs
verdad, yo no venia preparado para es el troperio d ela ley, el Iroperío de iba a decir: que be visto foluclonar
hablar de eete asunto. y forzosamente la Justícia; es reoonocer paladma- muchas huelgas. a cuya soluciòn yo
babri de pac«r cuanto dtga de cierta mente que, como en los poeblos de ! he coadyuvado. cuando la autoridad
Incoherència, de cierto desorden, que rudimentària cultura, no slrve mas I gubernatlva ha tenldo una visiïSn
una pr©pareol6n adecuada liublara que para recaudar tributos. y aua ': clara de la naturalesa del conflicto,
pivitado, y con ello ja molèstia que a eso con las Impcríecclones. las defl- i de sus posibles derivaclones. de la
vosotros ha de cauaaros; pcro « n a clencias y los abusos que son cerac- l razón que aslstia a cada una de las
aluslón tan directa me obliga a ba- terlstlcos y tradicional*» en la Ad- i partes. y ha sabido Imponer a todos
blitr; callar podria iparecer íalta de mlnistractón espafiola. Impera ndo el : una soluclón Justa, obllgàndoles a
cortceia. y un dlputado por Barce- : terrorismo, no es poslble la llbertad ; sacrificar sus partlculares y egolstas
lona, que ba desempefiado reclenle- I del trabajo, que es otro dereoho que Intereses cuando se liadlaban en conmente la Alcaldia, pudiera inteipre- < ha de garanlizar el Poder público, ; tradicción con cl bien del público.
tarse como aJgo peor, Ya dije yo el i nl el libre y normal desenvolmiento • Oulaàs se excedRera algo fen sus
otro dia que hace mucho Üempo que I de las Aeoclaclones obreras. para que j atribuciones. però a falta de una lepn Barcelona M practica cl terror con : se organicen dentro de oquellas con- : glslaclún que regule estos casos, a
distintes flnalidades y que eao no de- diciones que crean m&s adecuadas ! íalta de Tribunales arbitrales que los
bia pasar n i tolerarse en iin Estado para cumpllr sus fines propios. Ho 1 resuelvan, sl la autoridad se Inhlbe,
iivllizado. Yo no puedo creer, eeflo- puede forzarse, sertones dlputados, a ! los confllctos se extlenden. se agrares dkputados. que el Poder publico no los obre ros a que se inscriban en esta 1 van. sobreviene la violència y, como
tenga manera de reatablecer el Im- j o en la otra Asoclación, en este o ena sucede siempre en Espafla, necesarlaparlo de la ley, el Ixnperlo de la Jtis. I el otro Slndicato. y si esto no puede' I mente todo acaba por la suspenelfln
ticie. acaibajído con un eetado de 0 0 j bacer el Estado. sino de aquella ma- de garantias, por la declaracióu del
eas que es una vergüenza, que «e una | nera indirecta por la que a los «so- estado de guerra, y termlnado ésle.
deshonra paxa una nación ctvlllzlda. I clados concede deteralnadas venta- I que no puede ser Indeflnldo. por que
Si yo bubiera tenldo tiempo para re- ja* menos puede admitirse que da I iss cosas slgan igual o peor que
cogcr algo ml tsplritu y ee Irattura coacción. ni aun moral, paria de este ' antes.
ohora de un debaté deienido sobre la o del otro Slndicato. Por eso. sefiores,
Perdonad. sefiores dlputados, esta
sítuaclón de Barcelona, y no eetuvleae no hay que confundlr, cemo muchas dlgresión,
quieàs poco congruente con
limltado por «1 Beglamenlo. que me veces se hace, la tuèstión social con ei asunto que
ahora se discut*. pero
obliga a no bacer màe que' explicar el terrorismo.
yo queria advertir al Gobiemo y a
mi voto, yo ex pondria ante el CongreSon dos cosas distlntas, aunque al- los sefiores dlputados que las causas
go ouales eon, a m l julclo, las nuinfluyen: en los llamados delitós
merosas y complejae caueas que han gunes veces se enlacen por la» deri- que
en el terrorismo, son muy
contrifuído a infiltrar el terrorismo vaciones delictlvas que las pasiones sociales.
bondas, no pueden desaparecer radien Barcelona, o, mejor dicho, que desencadenades dan a la lucha so- calmente
ni aun reducirse cn sus tehan preparado el terreno pera que cial en sus momentos de mayor in- rribles efectes
medldas tan llmiel lerroriemo arralgue en Barcelona. teneidad cuando parece que los hom- tadns como lascon
que se propouen en
OEi seflor Besteiro: Oigalo S. S.; se- bres. arrastrados por el odio, olvidan el proyecto de ley
que ahora se disria muy curloso.) Otro dia serà. (El y rompen todos los lazos de solida- cute, sino que es necesario
que vaseflor Besteiro: Es neceaario. para ridad humana. Mlslòn del Poder pu- yan acompsúadas de una'egislaciòn
el exacte conocitniento del problema.) blico es evitar que se llegue a tan social, de una acoiòn de Gobiemo
Os hablarla eefiores, del espiritu de lamentahles extremos, y difícilmente serena, enèrgica. Justa, perseverante.
violència que ha ürformada allí eiem- se llegaria a ellos si el Estado, cons- que imponga a todos el cuinpllmlenpre las luohas soc tales, porque la vio- ciente de su deber. cuidara de que to de la ley. y que esta acclón de
lència se ha predlcado siempre al bubiera màs Justícia social, màs Jusno se reallzarà nunca sl
pueblo destruyendo todoa los princi- tícia penal y mós justicia gubernatl- Gobiemo
servicios de policia 110 se prestan
ptos de espirltualidad que consagren va. Nada parecldo a esto. selíores. los
es debido, s l los Tribunales de
la inviolabilidad de la vida humana; se ha tratado casi nunca de aplicar como
porque la fuena. einónimo de violèn- a los confllctos sociales de Barcelona Justícia no cumplen con su deber.
cia, ba sido casi el únioo ideal de cuando estallan con brutal rudeza,
Yo, sln embargo, sefiores, voterú el
clertas CIBMS socielee. de los Go- sino que se les ha dejado crecer, proyecto de ley que presenta el Goabandonades
a
ei
mlsmos,
basta
que
Memoe. para oponerso a los avances
biemo, en el caso de que el Goblerd«i proJetariado; pomiue la violència el hambre, el cansanclo, los perjui- no declare que neceslta este proyecto
cios
materiales
han
rendido
a
los
conarmoniza con la contextura heteropara acabar con el terrorismo o al
génea de la dase obrera de Barcelo- tendientes, y entonces se ha reanu- meuos disminuir sus eíectos. (El sedado
el
trabajo
sln
cordialidad,
sin
na, que .mdudeblemente, se bubiera
flor minisiro de InstrucciAn pública
dlsgregado, según afirman algunos, Tfconciltarse (los adversàries, sepa- y Bellas Artés: Para contribuir a esa
ei «1 temor no la bubiete mantenido rades por .un abismo de odiós que di- obra; lo ha declarado.l Si el Gobierunida, elendo, por tan to, récll presa fícilmente se borran jamàs. y el odio no declara esto yo votaré el proyecto
de la codicia sin freno, que es el explica también muchas oosas.
de ley porque 110 podemos exigir resal ma de la concurrència econòmica
a los Poderes püblicos
El seflor V1CBPRESIDF.NTE (Conde ponsablüdades
cuando se aus en tan de ella todoe
si
les
nega
mos
los medlos que ellos
de 1 Pe (Va iBamlro): Seflor Martínez creeu indispensables
los factores moral es.
para cumplir
Domingo, la Presidència se permite sus
deberes.
llamar la atenclím de S. S. sobre que
la explicacKSn del
Ahora. he de hacer una advertènY para mantener «ele temor, que el no es loprecisamente
que estA haciendo. Està ex- cia ai Gobiemo: que mire la grave
principio eólo tné preciso en casos volo
poniendo asuntos interesamisimos: responsabilldad que contraerà si al
excepcional, se prodigo la amenaza; però
que tan vez no sean de este mo- aplicar esta ley resulta en la pràctiempezaron a cumplirse las amenazae; mento.
ca que no se desarma màs que a los
se generallzc el sistema y se ha proEl seflor SAÒORIT: Muy Interesan- hombres honrades y se dejan la.s ardigado la muerte de eaa manera que
mas en miinos de los asesiuos. (El
espanta, .porque revela tina perver- tes.
6i6n inconcebible de la conciencia.
El seflor VICEPRESIDENTE (Conde seflor Saborlt: iMe permite S. S. una
y al terror, seftores diputades, se lie de Pefla Bamlro): Interesnntlsimos. int«rrupcirtn? Su sefloríd que conoce
que ri do responder con el terror y
El senor BESTE1B0: Y muy con- tanto Barcelona, uiionp la bondad de
hemoa visto a la policia mezclada en gruentes con la cuestión de que se declrme sl seria partidario de desarmar al Somatén?) Yo. sefiores, no me
estàs sangrlentae contiendas-. hemos traïa.
puedo asoclar a Ins censuras que
oido preconlzar el crlmen como susEl
seflor
MARTÍNEZ
DOMINGO:
tltuttvo de la Justícia; hemos visto a Ya sabé el seflor President* que ha- aquí se han dlrigido al Somatèn, porque todas las censures que se dirila autoridad. bemos visto a la cludad, blo forzado por una eluslòn.
gen a una colectividad, sin disilnclocontemplar tmpasibles verdaderas heEl
senor
VICEPRESIDENTE
(Conde
nes, sin reservas. con caràcter de
catombes humà nas; que así se quede
Pefta
Bamiro):
Es
una
simple
obgeneralMad. nunca eon (justae. Sl
branta la sensihilidad de los pueblos
y los que tenlamos conciencia deli- servación que me he ipermltldo ha- ha habido abusos por pane del Somatén, serto algunes de sus indivicada hemos eentido un horror tan cer a S. S.
El seflor MARTÍNEZ DOMINGO: dus loe que los bayan cometldo. y
grande, que ba Uegado un momento
en que dudàbamos sí estóbamos lo- Pues yo decia que muchas de estàs sl se cree que se han de dictar medicos, o eran locoa los que nos rodea- buelgas se bubleran fécilmente solu- das para remedlar estos abusos, e ml
cionado «n sus comienzos, sl la au- me parecerà muy bien. Pere han de
ban.
toridad gubematlva se hubiera pene- tener en ouenta los sefiores diputa^
fero dejemos estàs conslderaciones. trado bien de la gravis i ma responsa- dos. que el Somatén esià mandado
que me llevarlan muy lejos, hablemos bllidad en que incurria con su negli- por un general y por jeies y oficiad ela sítuaclón de Bancelona, domi- gència, porque en estos tiempo» difí- les del EJércite. Claro està que esta
nada por un terrorismo que, como elles hay que excederse en el cum- inslituciún no se concibe en un pals
decía yo la otra nodhe. no puede en- plimiento del deber poniendo en él donde el Poder pilblico sca luerte.
vanecemos a loe ciudadanos de Bar- todas las energias. (El seflor Abril y donde la acción del Poder público se
celona y reatanente es un baldón de Ochoa: iQué hlzo S. S. cuando fué deje sentir con la eficàcia precisa
ignomínia para los Podares póbllcos alcalde de Barcelona?) Eso es lo que para deíeuder la vida y la llbertad
que lo consienten o no acierten a yo hlce_ intervenir en los confllctos. de los ciudadanos; pero en uua cludomlnarlo. Esto no puede ocurrir, ne- (El seflor Abril y Ochoa: Esta ha- dad como Barcelona, que ha estado
flores dlputados, en tia pals donde blando S. S. de las faltas que come- abandonada a toda la anarquia del
baya Gobi ema. en on pels donde tien las autorldades gubematlvas y desordeu y a todos los desmanes de
exlsta una policia experta, dlligente, S. S. ha sido alcalde de Barcelona. los ascsinos, es natural que ja falta
consciente de eu deber, y Trlbunales Seria màs convenlenle que explicase de eficàcia en la Autoridad seu aupllda — porque sln Autoridad no se puede Justícia que apliquen inexorable- qué ha sido lo que ha hecho con
mente con valor, «m parcialidades. respecto a eeos partlculares queodo de vlvir —por otros pederes que ya
actúan legalmente 0 ya viven fuera
los preceptes de la ley. Y no se ale- f-ué alcalde de Barcelona.)
de la normalidad legal.
pue. como se ba hecho tantas veces,
El seflor VICEPRESIDENTE (Conde
las dificultades que la realidad oírece pera que esta .policia y estos t r i - de de Pefla Ramiro): Seflor Abril y
bunales funcionen con la debida efl- Oohoa, no seria oongruente larapoco
Esta es una cuesti6n que debe precacia. porque si «PVo declara lun con la explioaclón del voto.
cisaria el Gobiemo. y por eso hay
El
seflor
MARTÍNEZ
DOMINGO:
Gobiemo. es coníesar su impotència
una enmienda presentada que, a m i
para cumpMr los fines màs fundamen- „Como voy a contestar a todas estàs Juiclo. es una prohlbición indirecta,
alusiones?
Lo
que
yo
puedo
deolr
es
del EMado; as la «fimacidn de
de soslayo...
que cuaado he deeempaflado la AlE l seflor MfgP.RF.SIDENTE (Conde

de Pefia Ramiro): La enmienda se
discutirà en su momento oportuno;
ahora no podemos anticipar su discustún. (Rumores.)
El sefior MARTÍNEZ DOMINGO:
Cemprendo que tlene muchlslma razón el seflor Preeldente, y despuàs
de estàs ebservacíones que yo he
hecho, observaclones llgertslmas, porque no era el momento oportuno para
daries mayor amplltad, he de manifestar que. como yo estoy dlspuesto
e votar el proyecto den Gobiemo. en
el caso de que éste lo considere indispensable para mantener el orden
púhllco y para disminuir el terrorismo también he de votar en contra
del voto particular.

La situació a Barcelona
DETALLS D'U HA DETENCIÓ
La detenció del sindicalista Joan
Martorell, reclamat per l'autoritat militar que el té condemnat en rebeldla.
com Ja diguérem, fou efectuada en
virtut de telegrama rebut de la direcció general d'Ordre püblio.
Sabent que habitava dl carrer de
Magallanes. 19, els agents de policia
encarregets de la capiura hl anaren
1 hagueren de trucar repetides vegades a la porta del pis. que finalment
s'obri, sortint una dona que va dur
que el Martorell no hi era.
Els agents, acompanyats del se ren o,
van fer un registre mmucióe en cl
pis sentre trobar el qui cercaven, i
havent examinat la gaiena. de moment 110 vac veure ningd, però després, gràcies el fanal del sereuo. van
trobar el Martorell, el qual estava
penjat a la part de fora de la barana, arrapat als ferros.
Van haver d'opuntar-ll una pistola
per a oblJgar-lo a pujar i fou detingut
i portal a Ja inspecció general.
ATRACAMENT
Es presentà «1 dispensari del carrer kle Sepúlveda Eduard Ramon
Fortuny, de 23 anys, dependent de
comerç, perquè l i curessin una contusió al costat dret, qualificada de
pronòstic reservat.
Declarà que passant per •Can Campana (barriada de Galvany). a les
vuit del vespre, l'havien atracat tjua»
tre o cinc homes 1 l i havien pres la
cartera que contenia papers de cap
importància 1 un idéclm de la rifa.
EL PREU DE LA CARN
S'ha reunit al Govern Civil, sota la
presidència del governador, la «-omissió encarregada d'estudiar el problema del preu de la carn.
Per Ja Junta de Proveïments hi
van anar els senyors Nadal I Pau. I
per l'AJuntanaent, els senyors Maynee
i Pla ja.
Uillims tomaran a «unir-se.
PREMIS
La Cambra Mercantil ba posat en
mans del governaido'i· dos rellotges
d'or, quatre d'argent I sis rellotgesbraçalet d'argent, destinats a premiar
serveis notables dels agents de l'autoritat.
PER LA MORAUTAT
El governador ha imposat multes
de 500 pessetes a tres casinos de Sabadell per Jugar als prohibits. 1 al
mateix temps ha suspès d'empleu i
sou l'agent de policia encarregat
de la vigilància d'aquelles societats.
El senyor Portela ha reiterat le.5
ordres referents aJs espectacles obscens i ba fet saber que l'establiment
que sigui multat tres vegades serà
tancat.
DETINGUTS
Els agents que feien escorcollaraents durant la nit dafrera detingueren, en diferents llocs: a Antoni
Cortès, que duia una pistola; Francesc Moreno, un revòlver; France>c
Santiago, un altre revòlver, i Emili
Velàzques, una clan anglesa, la procedència de la qual no va saber explicar.
To;s aquests pereonatges són indomlciliats.
ELS PRESOS
La «Solidaridad Obrera» ba assegurat que els presos que el jutge militar posa en llibertat, resten detinguts a disposloió del governador.
El governador ha manifestat que
els presos alliberats pe] jutge militar són: Joaquim Pons, el qual quedà
Ulure a la mateixa presó militar; Juli

Giner, Rafel Martínez, Salvador saíI.
I Gonçal Soler, els quals foren •,3.
duits a la inspecció general el du ^1
per si estaven reclamats, 1 no estegl
ho, foren deixats anar tot seguit f
Màrius Akón, que fou poaat a .
posició del jutgis del Sud que el
reclamat per coaccions.
Posteriorment ha estat aUlbera., j j
jutge militar Josep Grau.
• !
LA PERSECUCIÓ DELS BANDOLt»
A MANRESA
A tes vuit dle vespre l'akal^
Manresa va telefonar al governa,
que hl havia confidències que
bandolers eren a una casa de
1 que havia soitit força de l a '
dia civil i del sometent cap aí|
indicat.
L'HORA D'ENTRADA
DELS OARRET&
El governador va tenir eamem ^
a primera hora del matí es farmtH
llargues cues de carros a les poiy
de les estacions per taJ d'ésser
primers a caregar així que fos1
de començar el treball.
Sabut és que l'hora d'entrada«)
quadra va ésser el punt insolutlí 1
va perllongar llastimosament la m
de transports. I com que alxo
voler carregar aviat és causa qvtnj
patrons—0 certs' patrons — o t i i
als carreters a anar molt dejorn %k
quadres a fi de poder pendw
av:at, el govamador, considerant
això perjudica els obrers, ha cria
que es prohibeixi la íormacií
cúes i , a 1 efecte, els agents de : i
toritat impediran que s'estacion: j
carro a les portes de les esucu
aban« de les set del mati.
ELS BANCS
Una comissió de banquers VJI
tar ahir al vespre al govern
j
va cridar T'atencló del. goven
respecte d'unes fulles que corre:
les quals, amb l'excusa de partuí
la vaga. es fan apreciacions * |
mants respecte de les acr, :>
(betermlnais bancs, aconeefll&l
accionistes que se'n desfacin
E I senyor Poncla deia que d|
blic de Barcelona ha reaccionin
blement i rebutja els alar
creient, en conseqüència, que eií«
cionistes faran tot el contrari í i i
aconsellen les fulles.
Després, els banquers van
festar al» periodistes que. mtif
notícies tendencioses que circulA|
treballa normalment a tots eli M
PER AMENACES
Ahir al vespre va ésser defmgíj
una confiteria del carrer del C«f
de Cent. 322. l'obrer Antoni Cdi
Planas, que amenaçava de tnortl
me, perquè I havia despatxat
EL BOICOT
La «Coníederacio Nacional 4el'
ball. ha fet públic el que MBH'^J
«Als Sindicats 1 Comitès d'aJt
a la Confederació Nacional iW
ball que en? pregunten per carai
na actitud han d'observar rç-r*^J
boicot a les mercaderies cWJ|r
havem de manifestar-los que.
da la vaga del transport. » ^
entén que queda sen=e efecte
tat boicot»
ELS PALETES
La Junt* del Sindicat <3íl W
Construcció ha posat en COEÍ-3^
de tots els seus adherents qu* *
nin crèdit al rumor que tan
ment ha estat propalat que e-'»1
tes tinguessin acordat declarar*]
vaga.
EN LLIBERTAT
Ha estat posat en HiW13'
Cervera Martínez al qual ««V,,
d'haver pre» part cn l airacan* ,
mès dimarts al vespre a!
VHemarl. £ h a comprova', "r*
tingué cap panicipació en ei
A LA PRESÓ
Han estat conduïts a 1* P j ,
romanès Albert Ainescan, sap c|tor de l atracament í 0 ® 8 ! ^ »
de Vilamarí a un cobrador
via; Antoni Garcia P ^ ^ i j " . *
Rius Perei i Francesc
acusa» de l'atracament co»
Joieria 0» Gràcia.
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ha paass l'àpooa M e orteoo·*.

fujM !'AflUini
BagordoM no en»
a a t n n w d'aquestes paraules
Coneguda J "íntima cowttitakfTíri sen earàct«r. premlMe màxia te qu*l
precís referir totes
seves dites, trobdtn la condasid
iflcade i no el podem blasmar de
de les manares. No te dia avui
a perdre'm en «evaies dlsqulsi[AOS sobre !a vida i miracles del
amic, ni d'aprofundir, mal sia
una' égH llambregada, el seu
ter. Oie» qnedan per a aquesta
I per aJtras no menys Interesnts. Deixem cada cosa en son lloc,
aval tinc el temps jmt, i per s
^ríar de l'Orfeó de Sabadell, que és
m» em proposo, oel una mica de
^roa i un cert recolliment eepirlai. que no dubto perillaria, sl les
Laàfttes divagacions sobre *1 meu
me, p«r Iftglques que fc·ssin.'
peiimeleu, carísetto Begoidnsa. que
oposi » ta vostra dita'una altra
i permeteu, tamM. que 1» hl
amb la conflanc» que vàe, ço4sent-me com em coneixeu a ml, la
nbareu lògica de la mateixa manera
ke jo be trobat lògica la vostra pel
i fet de contoar-vo* el caràcter —
ise pedanteria — pam a pam. 'Ja
acabai l'època del» orfewis». em
beu. Ja fa algun» dies. •L'època
|l5 orfeons toijust ha començat», us
jonc ara lo amb 3a pretensió d'ósuna m!oa més exacte. T suposo
vós sabreu toterpretar aquestes
aules meves de la mateixa manel qne Jo «é Interpretar les vostres

(enneten ara que deixi per un mol t aquest tema ner dir una cosa
fa temps que em tortura una
Abans de dír-ho. però. haig
als nostres ciutadans més
e mec is que no s'encengui n d'una
— per altra pan Jo la creuria
— que podria posar de
(nlfest el seu violent coratge agresEs una opinió, més que opinió
sensació meva 1 com a tal la
no. Molies vegades be cregut que
I Sabadell sóm una colla de des\claie sense bruc ni suc — la sinpiat amb que lo em poso a primera
si votat, entre ele sabedellencs.
servir-me d'atenuant en les conscies més arboredes —. i els que
frivigj — això ia ós més veritat, i
.dono, no com a sensació, sin^
a opinió r- ©1» que «fem coses»
-iimany» un grup ttoportantissim.
èricunent, d'aquests dels quals
| accepto el primer lloc per no fer
onar Ja gent — una colla de po
olles, sense bruc nl suo també. I
més Ínfules que un general. Pesempre, sempre que be pensat
i t per mée anhel destructiu que
pívwsés en l'anilisl. sempre, dic.
conclòs que a Sabadell hl ba una
que, per desgraciats que fóaetm,
redimiria. I «ebeu qutna era
coeaí Donoe és el nostre Or«nyom, senyors! Això ]a
ona
seriosa, qne dina En Miquel
-ra». Això éa una oosa serloea, i
1 paríar-ne amb serietat, L'Orfeó
Sabadell ée un orfeó de debò. La
Pa -rae més ba servit per a fer
moriame al* escriptors tètrics, ha
ai allò que en dinen bareelonlsme.
**BOÍ» úoea. ei volem dir la verjnan «stat als orfeons. Val a dir,
rò. que alguns se l'han guanyat
oerta manera aquest Hoc, l nomé»
aani atribuir a « . m a l a voluntat o
* ineompreireló del* esorlptore e».
Tate a fet que no hagin ocupat
pr-ner. Però. l'Orfeó da Sabadell
fs per flamant de tot Mxò, 1, sl en
'"al ha d'ocupar un primer lloe.
f « r à mal aquest cl que esperi,
çmpre qua he senuí cantar els
« i oríeonletes - 1 constí que hl
^IUM noies ous em penso que
•"viten soles, els rossinyols
saatlf una carta qirimcra amis~ he aentU una 'uena de ven»
que em burxaiva endln». endins,
m treta la poís del tedi 1 em feia
R*!' l'ànima com gi l'hagués po^
"Z * "PWIM1. 1 ai no Iii» perquè ele
ocerts qve dóna el nosire Orfeó
l ^npre plens 1 plens de gent, |
fempre té por dei què diran,
in» POMI * eaniar com unxim• Perquè el nostre f4 venir gana»
-«i*» a i ^ 4 i'Acadèmla C4tàUoa.
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fer*» on nooeerfs Mar* do Déul bertat l'Andreu Marty. algun» dies
veterà escrtptoT | flitntoT En Josep
qne sempre més h« de recnrdar-me*n. abans que sTgui signat el «ecret preBarga i Boada, professor de dubuú
ÀHÓ sl qne era cantar. Llàstima, UAS- Bideocial de grada, com a conseqüènds Pfiscota de B^Dee Arts d'aqufilie
tima que ara tardarem una pila d» cia de l'estat greu de la seva mare.
poblaoió.
temps a tomar-lo a sentir. Allò que Aquesta decisió no trigarà a ésser conAquesta mort serà molt sentida pela
(Conreréncfa de let 9 30 da ia nit)
diuen "del bo, amb una mica n'hi ha firmada.
que salben la tasca fructífera que va
proa», pot ser veritat Parò, va]al Sl
fer en pro del Renaixement de Catajo trobés vint homes de bona volunEl canvi del rellotge
lunya. (A. (C. S.).
Werthar a A.nMla dels Bany». — AI
tat — ja sé que a Sabadell n'hi ba
A l'.Ajuntamcnt-han celebrat una
Altre» noves
més de cent — sabeu què faria? Aca- teatre de la Natura. deU. Banys d'A reunió
canonges senyora'Herràn i
S'està organitzant la feala major de
taria aquests homes. Aniríem a casa mèlia, serà donada diumenge una Iglesias,elsamb
1 alcalde l els regidors Btpodl, la qual se «elebrarà, el« dies
dçí director de l'Orfeó. 1, sl ta o no gran represeu a d ó a l'aire lliure de senyors Quintana
l Rahola, per a •1. j , 6 i 7 de' vinent, mes d'agost, enfa. l i diia aquesw* paraules: —«Se- Werther, del ti.eetre Maasenet, amb ei tractar del canvi del
rellotge ds la tre altres coses, td haunà: Cooouir.
nyór Plana»: havem senUt cantar el concurs dc ta cèlebre Lyse Chamy, Catedral, per inservible.
<fc sardanes, festival esçKirttu, ofici
seu Orfeó. Ho fan anarmolt bé, l com de l » p e r a Còmica de Paris, l del teConvlngueren en comprar-ne un de íQlemne, cantant la mtsaa d'Angels,
.
,
que a nosaltres, sap. ens agraden nor SaWou.
nou.
pagant
les
desposos
per
meitat
de MayraJ, l'Odfeó do Ripoll, dlrtgtt
aquestes ooaes, venim a demanar-li
el Capítol i l'AjJafltaineat.
pel mestre Ramon Serrat, «tc.
que, comptant sempre amb la nostra
Pel
Monument
a
«Un
lat».
—
Les
més fervorosa adbeeló. 1 ne cal dir subscripcions, pel monument que e's , Demà faran una altra reurtó a la
que amb la més fervorosa adhesió de fMülmij del Roselló volen alçar a a ' Catedral, amb fy**«tèncta deis tem tos
de l'Ajuniament, i «xamlnaran tes
tots als altres ssbadeUencs ens val- i memòria
de poeta Ahert Satseat. arri-1 ofertes d'algunes cases constructores.
gui ler eL favor d'estudiar ía manera : ben nombroses;
Ja
s'han
recolHt
quan.
que l'Orfeó, qne tan dignament diri- dtats Imporunts. El» Cantaires Cata- j
O'un Infanticidi
geix vostè, pagui donar cada mes un Uns. han promès llur concurs pe' :
Amb motiu de les dtVtgjínctee maconcert d'aquells que quan vol sap 1| un
conocri í els aleaventa pafmlars nades pel jutge de Plassà. relacionafer. Ja sabem que amb aquests con- ! donen
al Comitè la seva ajuda pro des amb l'infanOetdi del quad Ja n t n L'aplec automobilista de Montalscerts, el nostre — perquè, és nostre, fltosa. Com
és el primer poeta ros- 1vern donat compte, el oaporal de la gre. organitzat por a festejar Sant
— Orfeó no hi faria la primera pes- sellonès de llengua
catalana
que
es
seta, però. nacal dir que tots nosal- glorifica, l entaelasnie v« creixent; per , oandla c i i i l de La Pera, va sentir Cristòfol patró dels motortstas, tintres treballarem perquè no n'hi perdi altra banda era molt popular Albert
ir q·ue una- noia soltera 'haivia Ungut dré lloc diumenge vinent »egulnt-ee
cap. Pasel-ho bé. senyor Planas.*
criatura, i va aconseguir que la si següent programa:
Salsset t havia guanyat la simpatia {una
(Ban de l'esmentada noia es confessés
Matt—A les deu, solemne mtesa a
general
Què bé que e'bi estaria aleshores •
autora d un tníaotícídl.
la capella do la Cònrerla. fent al paSabadeïu
Poden éeser enviades les eubseripAra manca osfcrinar s tes tracta dal negíric del Sant el Rnd. rector de
Sant Post de CsipocntaUee. Mn. Saíwakckms sigui al tresorer, senyor Muls de na»»à o bé d'im aàtre de nou.
WHITE
dor Piberr.at.
Barricre. carrer dels Tres Bels. imLe» conferències de l'Alenw
premta del Coq Ca talar», signi al seA tog onss, Benedicció de cotxes
rrelar; del Comitè, senyor Carles
Ai saló de l'A^m'ament ba donat dins del claustre de l'ex-convent ba
Grando, Aauaflns 37. a Perpinyà.
usa eoníertneia — darrera de les or- Conferia.
ganitzades per l'Ateneu de Girona — A les dotse. Uevaal dc tatda per la
el senyor Rovira 1 Virgili, tractant fenomenada banda «La Marina* d«
Verne» del» Banya^etlueig. - A la | de «Les causes de la decadència de Barcelona.
, magnínca estació del Vemet h»n es- Catalunya». £1 selecte auditori aplauTarda.—A les quatre, ooncen po'
Ea alliberat En Marty. — L'ex-oficial tat oberts els establiments del Parc. dí fervorosament la outta dissertaoló. i« dita 'banda al Bosc de l'Alzina.
de marina Marty, natural de Perpi- del Portugal. Ibrahim - Pacba. Mer-1
A les conc, benedicció dels ootxea
Incendia
nyà I , que era detingut a la presí- cader etr.. S organitter partits m-1
a ia, Font de Sant Cdetòfol db la
do.Clarvaux (Sana", com a conseqüèn- temacionals de tennis per l'agost i
Síba caJat ^ K a la muntanya. «Pe- Colònla^osc.
cia de la seva actitud al Mar Ne un coneui^ lupic. Al Cesino s'anun I rafita- de! terme de Sant Llorenç de
A les sis, balls 1 sardanes al passeig
gre, acaba d'ésser alliberat i ba ar- eia Madelena Roch de la Comèdia la Muga, propietat de Pilar Momter.
ribat a la nostra ciutat el dimecras francesa pel dia 14 d'agost, amb l'e- I rremant^e bosc per vitóua de 1-OOn de les Ave-Martes.
Tant l'Aplec autoBnobiMstH com la
18 del present a les tres de la ma- min en t 'artista Joubé l el poeta Albert pessetes: .
benedicció que es celebrarà a la Font
tinada
Bausil.
Al garatge de l'H-otel Teiaietre, de de
Sant Cristòfol de la Colón la-Bosc
Han arribat per «tniajar les faml- I Pulgcardà. s'hi ha calat foc. L'atudB de Montalegre. seran Intnreemnte mi
L esperava a i'estació una gran multitud. Pf-ró la policia havia rebut or- lies Obertbor. Labussière. Auriol. 4. | immediat lels veíns aconseguí salvar tings "perquè els amiea do l'entomodres decretes d'anar a cercar'o - Marty. Eugeni Pam». Lesir^, A Ra- i dos cavalls,, tres autos i quatre cot- hjlieme. en excursió xaanoea. glorifixes, aixi coín aülar <& foc, ewltant que quin, llur patró i a t'ensema frueixi"
veau. C Grando. Ay, «tc.
Narbona. en automòbil.
Al xalet «Les Bibes> srtn eslatjate es cremessin els edifici* veto*.
No res menys una manifestació de
d'un Jorn passat entre boscos, voítats
tes pèrdues arriben a •zn.OQO
simpatia H fou feta a! sen domicili els grans artistes parisenca Ivotmc
de paisatges «notsadom. nafait el
tes. E i d'.n que eslava assegun
de ía plaça Aragó, on l'esperaven ta Pnntemps t Saciía Gnítnr.
mar. i sentint l'emergància del v«mare. greument malalta 1 els t-eus
Le Bargy. de la Comèdia francesa
llès. tancat pel Tibidabo, Montserrat,
Mori
d'En
Berga
i
Boada
germans.
ha anunciat la seva pr'Mfím· arribaSant Uoeenc· Tagamanent, MontU Sant Feliu de Guíxols ha mort «1 seny...
I Diuen que ha estat posat, en III- da. — C 6.
La Comissió organitzadora d'aquest
apler. ens prega qu eteon oentar que.
per endarreriment Involuntaris, serà possible que no Cotes les invitacibofi trameses als aotoinobiliistes
barcelonins siguin rebudes a temps
oportú, l per a esmenar aquesta deflolència. vol que aqoadcs Itmleí
serveixin d'iovttacló a lesmeniada
festa que a honor de Sant Crletófol
tindrà lloo a Montalegre demà,
diumenge, dia 82. Ea de desitjar
que als aUtomofttliates barcelonins
seapongidn a aquesta invitació per
ajudar a l'estabUitzacló de ta simpàtica llesta, >a que. ezistetx el feotn pro
pdsit, de part dels orgaaxttzadors d'aquesta, de cekbrar-la cada any al
diumenge següent de Sant Crfetòfol-
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Per ampliació del local I Importants reformes es
liquiden totes les existències amb
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Visitar aquesta casa és aprofitar el t e m p s
i estalviar

diners

Nota: No confondre's, núm. 35, davant del carrer del Duc de la Victòria

Pla de B a g e s
MAcVHBSA. — A l'eagMraa del om^
'nat d« les BH M-M. Beparadoree. e%t
« l e b r à la eolemniíafl testa rallgíoaa
amb jnotlo de vestir lIMbtt de la Comunitat, la modesta 1 rrrtnosa damifieUa Anna Serra 1 Boada, flilta del
nostre bon amto i company En fere
Serra 1 iPuíguriguer, conegut, hulnstrtel de la botiga A A FirovMàneku.
del carrer de la Cucuníla, dc Barcelona.
l a novdlla monja, va donar-fae «I
nom de Maria da Nostra Ssn-wxra de
U Oul*.
En el commovedor acte de vemBr
] hàibit. va oftetar 1 «a pronnociar fa
plàtica sobre l'estat reiigtós, el reverend P. Calasanz Barallat, S. S. C C
Que la santa pan regni ner a aemprt an l'esperit de la FÍBa del Senyor.
S e g a ir r a
FIGUEROL/t — Pells preparsOoR
tpte es vénen fent, fa preveure que
serà molt UuWa, aquest, any. la fes»
major, que celebrem e1s dies ï4, i/ff S6
l 27 de juilol. tenint contractade» la
eobla-orquestra «La Principal del
Camp- l «ELs Fatxendes», de Sabadell
t dos magníflos envelats. Ee nialment
ndlús l'entusiasme que va despert-se en resperit catalanesc. Figura «n el programa de festee ona ba
Dada de sardanes, tocades per «La
Principal d«l Camp», V» quafs seran
ballaries amb fe I entusiasme, donant
«ixi i la fesU un caràcuir purament
català.
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La carrera Barceiona-Sant Stfcastià
» ffuartf de dotze, Tian anübat «"Is
m«?íorisTes que prenen part a la curn Barctíona-Sant Sebaíiià, reiventfcs ais Camps Ellsis els controladore
ttnyoTf, Vilaplana. Rcn>v i Monlull,
| molta gent.
Han posat als anotos i side-cars, al
garatge Fort
A les tres han emprès novament la
fUia per a anar a dormir a Osca.
Festa pomallistica
Iiprltats eW. .Poinenis de Btfllputg.
diumenge aniran a fer una Visita a
a històrica vila els iPomalls de l;!eyda. Marlona i Patriòtics, amb el Grup
Èxcuréionista.
A tes >t«d»l Vnati, a n * "bandera sorriran de Lleyda per a arribar a Bellnulg a dos quarts de vuit. on cantaran una ml-ssa, A les deu visiïtaxan «Qs
innnuments artístics de la vila. 1 a lee
••!ot/p seran obsequiat» amb un dinar
,1 a.mp. ipels poméll-isles de Bellpuig.
\ la taixla, hi haurà una vetllada.
*]i !a qual parlaran e-leroents de BèaibUig, el conseller dels Pomelfc de
la, N'Antoni BergAS, «3 president
En Josep T>íxWó, 1 ea president del
Grup Extursioniata, N'Antoni Virgili,
'
Sardanes
.Avui, dissaj>te. fomençaran unes aué i t i m s de sardanes afl Cafè d'Espanya, les quals aliemaran amb audicions d'altra música que dóna un
qfflníet.
Altres noves
Han-ent de començar demà l'Assémhiea dél Magisteri de. Olrona, aquesta
ni' marxen cap aquella ciutat, molts
rftèsü-es lleydaiU.Tis.
—ÍMumenge jugaran al Camp d'Eeporís. eà Joventut i l'Hostatfranahs.
ija .Secretaria de la IWgwjtació ha
iraiuès la reJaíüó dels acoids de la
Comissió fToiiritíal que ihan d'éssef
iaiiflca's en les sessions del vinent
•nee d'agost.
—4a Consefll de Foment ha adquirit
•.,ar, ^uifalariors per a combatre els
. uos que slhan presentat contra les
[••'antacions de l'horta.
^
— Bemà, començarà a tocar als
Camps Eili«i«, una banda militar, de
'C: dues que hi iha a lleydaL a
Costa
SA.VT POI- DE MAR. — Un xic apnf\ rpada la virudència terrorista de la
rapMal, els nostres estiiieiams que
en llur majoria en són veïns, àonèn

ur
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Prooeidors de la Reial Casa
' •-.Is-

a la seva
dístíngída clientela que durant el
present mes tots
els vestits models
sobrers de les
dues col·leccions
presentades en
l'actual fempora. da, els venem a
Avisa

preus
molt
econòmics
27,rueNaplcs,París
6-8,Port. de l'Àngel
BARCELONA

a l'encis·ra po^laiMó una nota ben
agradosa d a n i n m à ó i ciu'ad^nia.
EU banys, el cinema, e2s balls I
unlop», curiflVen llurs locaís d'una
••oncnrrència bigarrada, on' franquegen l'home de ciència, d liMyai, l'arUsía 1 e! negoc»nt, Ulurèn de les
prevencions ciutadanes.
No citarem noms pfer a no ^xpfrsaTnos a omissions involuníàrtee. íjarém
constar, però, que enguany la colhqia
ós molt més nombrosa que l'any passat,
jte
—Amb motiu dels exàmens 1 exposició escolar, celebrats darreramènt
per les alumnAs del CoHègí Nacional
que dirigeix donya Carme Domèneth
cs palesaren el grau d'avençameal
de les nenes i la importància que Icsmeolada professora dóna a 1 rnsenyatoent de la llengua roaeirrna. A toies
la nostra enhorabona,
—la crisi indusiriafl, general a tot
Catalunya, per manca de proteccionisme dels que ens desgovernen, es
deixa sentir a Si, Pol amb oerlaIntensitat. Hi ha fàbriques pagades i al• res que treballen amb reducció d horarl. Es de desitjar que cessí aquesta
situació anòmala que tant perjudica
fabríoanis I treiballadors.
—Per diimteiló de l^alcalde don Sebastià Vila, fundada en terar l'edal
mgtementàrra, i renúncia det terci-tf
tinent que havia de substituirJlo. ha
estat eiegM. per a pressdir el Municipi, don Josep Coll.
Comprenent ed senyor Coll que l i
em indispensaible la cooperació de la
tninoria necionaJista, la condicionà
a 1B seva acceptació, Don Sebastià
FuJquiA. en nom d'ella, manifestà
que tindria amb el nou batlle toies
les atencions que havia tingut amb
pl dirnissionari, sempre que la seva
nrt nació fos enilairada i beneficiosa
per à la població. Féu, també, una
breu però enèrgica i encertada exposició de la marxa política de VAjuniiameíii. que va quedor sense resposta
—üls organítzadore de la festa major, que s'escau per Sant Jaume, han
confeccionat un prognama foçça
atractiu, que s'ha repartit imprès en
llengua nostrada.
Illtra els actes religiosos i profans
dTiabiiud, hi haurà un Rrnndióe parut de. fuíbol a benefici ^ded . defensa
de'l primer equip diel F.:C..$Ï. En Jo:
sep Rovira, lesionat en pujar B un
autòmnlbus. que és d'esperar serà
roncnrregiidi^iin. donada !a caritativa flnalltait dels organitzadors. Jugaran dos Clubs d'anomenada, els
noms «tels quals encara no s'han fel
públics.
Ca funció teatral a l'enyela», consufludinària·ment de Teaíire Catí|.là,
íerà nnsiiany d'obres espanyoles: "La
Moníeria», i «Ei puiUao de rosas», per
la companyia del TfvoH. Perquè no
es va triar «Don Joan de SerraÚongB»
tenint entre nosàHres el sçn eminent
autor, espill de bons catalans, el'mestre Enric Morera? Aque«a preírufira
l'havem sentida formular a moBa
gent que també es dol que s'hàirin
fet «Is programes (te «La Morttèria»
en un idioma que no és pas el dels
eantpolencs.
La part musical de totes les funcions i espectacles que en réquer^xen, a càrrec de la cobla "Barcirio».
Aquest nom és per si sol una garantia.

GRANOLLERS
El«. Pomells d« la bonica ciutat del
Vailès. l'única entre les resiant-, hotmesa encara al caciquisme més dWpòtic. celebraren el diumenge passat
una gran diada pomellfeia, amb'motiu
de la benedicció dç llur bandera,
A lés set del matí, a l'església parroquial, hi hagué mi~>a de Comunió,
amb plàtiea preparatòria,, pel doofqr
mossèn Francesc de P. Fradera, prevere. EI chor de Filles de Maria, çanU motets encarlsiics, practicant-se durant la missa, la-Visita tEapiTitual *
Nostra Dona de Montserrat
El temple senyal per complet,
acompanyant als pòmellMstcs el diputa*, de la Mancomunitat, En Jaume de
Rijba.
\ 1 res quàris de deu, arribà l'automòbil que conduïa aV fundador dels
Pomells de jQvenlui. En J.-wep Maria
Folch i Torres, essent, retout anVh vi\-es mostres d entusiasme.
%fés tard arribarei'i ahiíb tren. En
Josop Maria Trias de Bes i la seva
distingida osposa, 1 al reverend Pare
SacàTiés de Llorens, conseller dels
Pomoillf d'Arenys de Mar.
Ocs de molt abans de les deu, l'esgléMa es torn^ a \?eiirc plena de gmn
a gòm. •
'
A l'hora anunciada, es comença l'ofici, heneint-ee «trtperò albans,' U formosa bandera <feVs Pomtílls de Granollers. El color blau oel, sarveix de
fons. travesíwnt diagonalment les quatre barres, al m i g de !•» qual* hi ha
ricament brodada Madona Bruna del
Montserrat, a-i «'•munt de leseut de
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Granr^lera Sarvelx de cúnal al i>al,
una artJstktj créu. Fou «padrinada
Pfr la sànyorata Na MontseI,^a, Bo^rg de Villar Dadhs. 1 pel jove En Josep Brustenga i OUer.
L'oRc-í 'fcij solemnfsíun. raniant-se
per e!«nenis pcmaRetès, al óbor I a
la nau, la Sfiasa de la Mare de Déu
de VirM. de mossèn Bfmeu.
Digué tX- çertnó. ntolt eloquentissan
per cert. «1 Pare Saàaries de .Llorens,
caputxi.
En flnaUtxar, •:>- «antà el VirolaL
Després de 'fr unes íoicgrafle», ete
senyors Fòlch. èL.Pare Sacaries de
Llorens, els nédrins. i el senyar Serra
Dachs. entuStasià president del direclori dels Pr-mclls d* Granoaiew. visítarèn al sènyor re-tor
Malgrat les prohibicions que han
hagut de sofrir diverses vegades els
nacionalistes de Granollers de poder
dansar ben lliurement la nostra'dansa nacional, diumenge aquesta sïïóS
norà d'una lialsó-ben remarcable a
la placa de l'Esglteia, sense cap entorpiment.
Hí hagueren aiidieioas a les dotze
del migdia i-a les tres de la tarda.
Eren ptintejades 'es sardanes amb
molt d'entustesve ptfa valents pomelllsies i per altres que sense ésserho semen í aprteien 1 totee les coses
nostres.
A la una de la larda. al restaurant
Etiropa. tingué lloc un àpat de germanor, que tou presidit pels senyors
Folch i Torres, , Padrins, Trias de
Bes. Jan 1 me dç Ri}». 1 pels pares
Sacaries, Serra, Dachs. efc. Transcorregué amb molta companyonia,
fent*se v « s pel iriwnf de la nostra
causa.
A la saSa del Gwitre Catòlic es celebrà, a les einv. !a vetljada poroellista. essent presuida per les esméiflades personalitats.
Després d'éiser'cantat l'himne dels
pnmel·ls de Gra'noIIí·i's. peís pomellïçtes. En Josep Font de Falpàs, conseller dél P.'de J. Les Ou.iíre Barres
I secretari rlei directori local, llepi
un vibràm parlament que fou molt
aplaudí! •
Prengueren a més part en la festa
les senyonetes Lldófna Mopas I Mer0* Marquès, el jove Antoni Cot 1 els
nens S. Masjean i J. Cunill. J. Moret i R. iPral. r-ls quals recitaren unes
poesies i diàlegs; essent força ceflebrals.
Ei chor de pomclltstes cantà la bonica sardana d'Eh Josep Maria Ruera. «La Ginesta» i l'^Hímne do' la
Joventut» d'En Marian Mayral. Els
acompanyà a piano el senyor Ruera.
rebem moltes felicitacions.
-LÀ petitos pomellistes del P. de-J.
Vol- d'orenptes de Montmeló, dirigides' per la seva consollera. Na Josepa Vallés, executaren unei cançons amb gestos, fenl les delícies de
la confeclle'ra del P. de J. fòpigues
Daurada, senyoreta Na Manuela
Serra, pel çeii, bonl<; j»arlàmeiil i per,
ésser una de -lés que més s'han distingit pç1! millor èxit de la fésta.
EI senyor Jaume Serra. 1 Dachs,
presideixi, dei directori dels P. de .T.
de Grannllere. i anuna Ue la festa,
digué un iterlament rublert. de bells"
mots J d'èntusiaara patriotisme.
Parlaren després, el senyor Josep
Mana de Bes. cl senjçor Jaume de
Riba. çoalilrit amb termes força ercomiàstlcs robra i la- tasca dels Pomélls de .lovpntnt de Catalunya': Farep intèrromputs dlíerouis vegades
pels aplaiidimenu- de la concurrènr ir>.
Abans del senyor Riba_ parlà el P.
Sacàri^s dc Llorens, el qual. en vibrants pafaules àssacioll·ídes de doctrina poméllisia, i que h.iurien t e serris- ^l'exeniple, ,1 molts, «tragué a
1^ conciirrèpeia, essént ovacionat.
l^òvació. és perllongà en disposarse a partar'el sényr>r Folch 1 Torres.
Començà saludant ï felicitant als pomeTlif4c4 perla festa que esfaven realitzant. Parlà llargament, referent *
ITiostUitàt de qiié é* objecte a' Ora
nóllers tot ço ^òe fa referència a la
deslliura/Mó íel noffré Poble.
Amb bÈÜlants paràurífs sovint aplaudits per Penojrme cjoncurrència. fou
brillantment l'apologia dels Pome1'.i féu uns comentaris a là vaga que
durant dps niesos ha paralitzat la
vida de Barcelona, aflr.mànt que no
han estat els g^v^r-iant qui l'han
.>tabada, sinó l'esperit del Poble. Dt-s
prés d'altres belles'paraules, acabà
el seu discurs, coronat per una llarga i entusiajta ovació.
Tot seguit sortí de la sali», acomià'
danl-se'l, antl" tholts aplaudiments, e
mig de visques i "strítes de mans.
«Com acabament dè la festa es representà, el bonic quodre religiós patriòtic «Poipell de Joventut, original
de! P. Tomàs de éorcelona. caputxí. Fou r^prescntït pels elements
pomelliàtes.
C a s a
B e e t h o v e n
Tenim un gran asçortit d'òperes antigues i madernes. d'ecasiò, que reaittofm m «reus sumainent econòmica.

Es cantaren l'Himne dels Pomeils
1 « S s SegsuiOTfie·.
A la nit a ^fce nou es dansaíren
novameni skrifSnB a !a p l ^ a que
tamfté foren ttwlt concorregudes
Amb el tren de dos quarts de deu,
retornaren a Barceló a. el pare Sacaries de Llorens. <il senyor Trias de. Bes
i llur esposa, i el redactor d' Àmfora». En Bassas, essent acomiadats
per alguns pomellistes 1 pel senyor
Serra Dach.
Aquesta festa en una lliçó pels que
amb un evjdem despit. s'oposçn al
moviment nacioaaUstes a Js ciutat
de Granollers.

TARRAGONA
(Crmferincia de les 9 i e Ut nll)
Maniobres caciquistes
Ha esta' suspès d empleu i sou, el
digne secretari de l'Ajuntiamebl de
Coriera d'Etore. Scnïbla que aquesta
gesta de l'alcalde de Corbera' està
íiR.tfgi»da\pels element» caciquiàtes de
Gantlesa que han vist que no els reeíxla la destitució del secretari de la
c3.pital del tfetrfcte, don Tconàs AJcoverto i la persecució- contra els elements sans de Gandesa.
Es de .recordar que l'AloaMe de Corbera, és d'aqueíú q-u» procura fer
vots. no Inscrivint al cèns els que suposa que no votarien per éll. coéa que
Ujin(>oc l i íià reeixit, car t'Audlència
Territorial de Barcelona, acaba de fallar en contre d'ell, el recurs d'uns
ve i as dp Corbera, perjudicats per les
tramoies de l'esmeriiat alcailde.Nova cobla de sardanes
A Reus s'eslà organitzant una cobla de sardanes, la qual Tarà la presentació al públic, el dia de Sant Jaume, donant un concert a la Plaça d'En
Pririí.
Això evidencia l'increment que pren
en les nostres comarques la dansa .catalana per excel·lència.
Millores ai Port
lLa Companyia del Nord, cooperant
16= mtiUores que es ifan al port de la
nostra ciutat, installarà dues bàscules 3 l'entrada de l'Estarió. les quals
podran pesar flnt 30.000 quilos.
lt :i Comissió de Foment ha acordat
adóqulnar IlVvinguda del iPort.
Altres noves
L'esposa del nostre company i amic
N'Arnoni Tprrpflles. corresponsal admmihiratiu de L·K VEU a Espluga de
Francolí, ha infamat amb tota felicitat uaa xamosa nena
—Ahir estigueren a Tarragona els
nostres volguts rfmlcs don Miquel Manyà i don Tomo* Ailcoverro, alcalde l
secretart de Gandesa. (
'-Avui han estat en'la. nostra ciutat
els aluinnes de l'Escolà de F^camoisons, arompanyats del jove i intel·ligent mestre don J. Màrius Bru. visitant, , els 'npnuments arqueològics 1
alguns vaixells ancorats al Port.
—Diumenge -s'inauguTaran dos Pomflls de Jen'èntut a Montroig. Al matí
hi haurà missa de Comunió, fesles
populars, i a la tarda, una vetllada
literària.

— EI cardenal arqnebislie de Tarragó I
Arlor Vidal i Barraquer. ha cotpenat ^ I
ri' de la w A t i n i * Í>»W ffí·Wsc- S
quella ciutat a don Josep Mor. i de U £
Aqnia de Mqrttl el doctor don Ramon rZ
tana.
I
— Ha estat portat a aquesta clau. MI
doctoral de la Metropolitana de T»-,, " I
doetòr doq Uorenç VjrgUi, am^ ròbl^^?-1
praclkar-h una delicada operació. '
*•
— Han sortit: cap a CoUsabadell r\
tor de fiçnt Pere de les Puel-Ie» dea i *
n ü t Majol. i C<T a Vallfogona l'eco,* i
de Sant Josep de Gràcia, dón Àngel 5
— Ha estat elegit Prior "del Convcs- ^ 1
Dominics de Barcelona el P. Hatcfa 7,1'I
lar, O. P.
^ '
— En aquesta Secretaria de Cambra 1 r
vern .s'han als
rebut
de famolenca
don J. B. de500RÚM..
destinades
nois
— Al Col-Jegi Màiim de Sarrià ha n ^ ' .
virtuós jesuïta P. Wuls Baylina,'
' I
— El bisbe de Vkb, doctor Mnfior
I
Manresa per a presidir unes festes rel-»-' I
res que te celebraran als templea íamSí I
ciutat
'• ^S·l
— Al convent dels PP. Paüls, dé' Belio,^ I
tindran lloc ducs tandes d'exercicis f: "^ I
ttiat1* per a senyors sacerdotsf
La primera tanda començarà cl dia ' | .
propvinent mes d'octnbre, j ]«.' segocj i
dia 15 del referit mes.

Obituarí
ENTERRAMENTS
Va Maria Uuisa Herrera Heni^l
de:. Oemd, a fes onze. Caaa moniAl
r a. Balmes, 28.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ I
.Va Maria ite Mola i &.4Uabàs jj
JfuisfGft, Enterrada amuesta tarda f
. iN Antònia Bertran i Llúcia, vídudal
pjrimerai noces d?En Baldir, Pifai]
cn segones d'En Josop Mcrala. Eniftl
rada aquest matí, al Cementiri j .
Sant GÉrvasi.
El ii£n Pere Giménez i Card

Dels afores

S a n t Andreu
Continuen arrtb extraordinària a*!
macló les baUadas de sardanes, qb|
tols elç dimecrae. a la nit, ge cefel
bren, en els Janlins dol Centre M
pular Cafa-lanista.
Durant les dues primeres ballat I
han eítat estrenades duesfaellessa;,
daneí», qiie porten per nom «Bao^i·
re* andreuen^os» i «Tríria», composi j
pel nest-re dlleete amic En Josep S I
ria Cortada, obtenint tant, la uaa.im I
l'altra tm èxit ben fraiie ! essen1* I
li-Hat eíush'aimen+. el «eu autor çtrl
pan de la nombrosa oonourrèndi I
que va assistir a les tmïfades
.I
— Ha començat amb gran aMiviSl|
l'empedrament del Paseeiír de Fainj
i Puig, una de las rafoitmes mésiBl
ponanis ' i deeinjades de la 'barriaAl
—CAgímpacló iFofogTà!rie.a Satíi 1*1
iar està .prepaiwnt una exposició,,li I
bertura de la qqa>l s'escaorà «1181111
el mes d'agost.
I

La crisi vitícola

Presidint don Fausil Simó .-elebrtl
sessió el Consell directiu de la
federac-ió Agrícola Unió de Viucrfl
tors dc Catalunya, havent-se cni*!
de dinrersos assumptes que afecten *|
l'ordre interior de l'entítat.
Objecte" primordial de les
— Ha celebrat les '6*ves bodes de plata
la religiosa danjra Dolorf Riera. O, S. B., nacions fou la critica i greu situat» I
del Wcmpstir dc Bcnt-dictincs dc Mataró.
qiie itroveaeq els viiicultors, actfl
Començà cl solemne .Oficf en «jú* la rede conformitat amb la .•api·l
Iluiosa féu la renovació dc la seva profes- dant-se.
sió, ' i predicà les sflòrïes de la vida monàs- panya que esta portant a. caip la CaC-l
tora Agrícola de Falset, concorri »!
tica cl Knd. P.-«lagi Ballbé. escolapi.
' En acte lan solemae fou apadrinada per la grandiosa assemblea que en »l
la .moll, il-la«trc senyora donya Maria de la plaça püMica de dita ciutat tínortl
Kncarnació. dc Serra 'de Cuadrada, ahades5a
lloc el dinmcnge, dia 5 dei pràB""!
d'aquell monestir.
— El> marmessots del difunt doctor ilat- unes d'agost, íniciant-sc í'enèrgií»1!
riira, rec<br- aue fou de •fe^tlfeia de Bet- excepcional actuació que 1*5 C"' I
lem, d'aquesta ciutat, complint els desig» cumstàncies requereixen.
'I
del final, han regalat a !a parròquia de Nostra Srtyora del Carme un artístic Via-Crucis '1 Qual fou inaupirat el dia de la seva
festiTit^t.
— A la parròquia del Sant Esperit, de
A u t o m ò b i l s
Terrassa s'està Irçbillani amb gran activitat en ta construcció del cambril dc Nostra
Senyora dé Montserrat.
— El Bullici 1 Oficial BclesiAstic del bisbal
dX^rsell publicà el sesflent a^'fct:
«Havent de proveir-se, a l'església de Pons
cl benefici amb càrrec d'organista, fundaí
F o r t , resistent i eoònòinlo
per don Pere Riu i Caspi, vacant per Ira»
Uacio del Rnd. don Jaume Llinàs, es cita
tots e}* parents del fundador que cregucain
reunir les condicions necessàries, perquè per
tçt el corrent juliol ' presentin llur instància
cn aquesta Secretaria de Cambra, en cas que
vulguin usar el dret' preferint que per a
obtenir el' benefici els concedeix el funda
i dor >
. — Demà, diumenge, emetia els seus vots
| a la Congregació Çalesiaaa dc Sarrià el Jíve
don Climent Rodergas i Sunyer""
'
I i— Ha celebrat )a s^va primera oüssa a
' l'csglísia dc Sànt Francesc "de Vicií el nou
Model 1923
' sacerdot don Camil,-Sanfelio.'
— En aquesta Secretaíia de Cambra i GoTcr»''5'him rebut dèls hereus <kl oue va
Nous preus de propà
ésser rector de la'Merci d'aquesta ciutat,
doctor don Ramon Valls, Hefóg pestes
pér' al Diner de Sant Pere.
Exposició i venda:
Han tomat de Madrid els reverends dos
Alfons Cafeïna i don Llals Carreras, bravDiputació,
4 5 - T e l 833"'
fiçiaís de la parròquia de Santa " Madrona
P d'aquesta ciutat.
Barcelona
— Demà diumenge predicat* en a(joe*ta
| Catedral el P. càndid Bnrça, t M.

Bisbat

Dodge Brothers
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V I D A MARÍTIMA I C O M E R C I A L
MOVIMENT DEL PORT

Divendres, dia so.

IAIXEIXS EIÍTRATS:
fç
estanyol cTrim», dc MTÜCU». amb
Itiram ga>«»J ' 3 P··s·tscí».
I \ívor espany»1 «Tinioiíi, d'AloGant, tab
L-reB» gO"***1 i
patsfltsers.
Iv'M·K italii «Sant Agostino», de Gènova,
LJh cirresa general.
[vapor danès cjtjoliair», de Rcykavik. amb
ç^ot estanyol «Balear,, de MahA, amb
hBTtía eenctal !• 32 pasaatgers.
VAPOT «panyol cMabda», d'EiTissa, amb
Lrrcïà general 1 16 pBKaisers.
R'apor espanyol dofanta Isabel de Borbón»,
' Bueno» Aires i escales, amb cifrega ge-1 j 551 jaísatiers.
N iafiul espanyol «San Antonio», d'Alacant,
Lob peix.
[ïipor espanyol «C·ulTera·, dc Gandia, amb
Uneía scactal i 19 t^satgeis.
[vipac espanyol «Florinda», de Cíuii-, amb
L-resa general.
IAIXELI-S DESPATXATS ;
1 Teler italià «Dédalo·, en llast, cap a Pia1 vder italià «Octavia», en llakt, cap a

TATTBU.S SORTITS:
Vapor espanyol «fiarcclonaj, amb càrrega
general, cap a Havana i escales.
Yappor eypaayol «Guadiaro», amb càrrega, general, cap a Bueno» Aires i escales.
Vapor espan>x»l «Sanlamafia», en llast, cap
a Hacl». '
Vapor espanyol «Mabòn». aab càrrega general, cap.a Eivissa.
Vapor holandès «Leonora», de trànsit, cap
a València.
Vapor espanyol «Piílago», amb càrrega
general, cap a Càdit i escalf.
Vapor italià Sant Agostino», aínb cèfrega
general i tfànsit, cap a Oporto i escales.
Vapor espanyol «Rey Jaimc I», amb càrrega
general, cap a Palma.
LA CAMBRA MERCANTIL
Dilçus passat cetebrà aquesta enti·
tat sota la presidència d'En Josep
Cabré reàiüó general de socis, convocada principalment per a la reloana dels seus Estatuts. El projecte presentat per la Junta Directiva fou
aprovdt per unanimitat dels presents,
després d,iuiies explicacions de la presidència.

EJ propi senyar ITeéident aprofità
la reuruú general p*r a iunàr compte de l'actuacie dina a tertue per la
Junta Directiva dürahl el període da
anormalitat que s'iuicià· -'™*> e! plantejajnent de la A g a de transporls,
havenf-se apíovat les ^eétlohs fe'f *
pel retorn a la pau de la ertitat, amb
un vot de gràciés a la JUJi'.a i especlalilient al president ^éhyet Càbré
Aquee>t. després «Jfejqjressar «1 seu
agraïment, digué que la ^uota Directiva estava esludtant la inlUcir manera de premi aí les pínsgues que haguessin exoeHlt «1 complituent del
«eu. deure duwini là vaga, lt»vent-se
atotgat un vol de connam.a a la Directiva i a la Presidència perquè complimentessin atjuest aceid de la manera . que creguesslií- iiués encertada
i per a cntlnuar treballant des de la
direcció de l entltat amb l«t el que
poguessin per la pau 1 la prosperitat
de Bareelona.

Es proveiren les vacants regla menlàíles de les Juntes Directiva i Consultiva4 les quals lian quedat ara
cousiltuWes de la íuahera següent;
Jimfa Directiva: preteiàeiit, Josep
Cabré; ^iice-presidfents, Joaquim Boig.
Josep Olivella i . Francesc Vilardell-,
I
mrOBUAOIÓ TBLEOBlnOA
trésorer. Josep .Mariíoon; comptador,
Enric Morell; bibliole^art, Pere Piug;
TELEGRAMES OFICIALS DEL DIA D'AVUI
coiiser\'adür, Agustí Hernàndez; seciétarr, Carles Vendre; Mice-secrelan,
Bcgoa
Ofarlmeat
Taroar 1 Quart
TMMCM Francesc Casas; l vocals. P. Andreu
ftVnJ tal H i i — Ulegraa· l·lag
Liverpool
Alsina, Josep' Pantaleoni, Jacint Carbonell, Joart Niiguerà, 3o?ep Vallhon15.58
15.49
0O.CO
00.00
00.00 rat, Gsleve .'Jala. Joaquim Vellvé, Pere
binoiilble . i .
Cusollba, Uucià Cünlll. Joan- Grau,
Futur»:
14.84
14.94
00.00
N.
Artur Biera 1 Josep Canet.,
14.88
13.17
13.22
00.00
13.18
lò.!3
Junta Consultiva: Eduard Carreres,
1 w '
12.61
12.67
00. co
12.63
1161
Juan CAIS, Josep Bertrau, Ricard Con• • • 12.49
12.54
0O.ÜO
N.
12.48 de. H. ítlanco Balieres. pagès, i Roca12.37
12.42
00.00
•12.38
N.
lalg. . , . .
ford, Tomàs Bonet. Eduard Schilling,
Mataeàs i Ca, Jorba l Ca. Uuís San»,
Manuel Serra, Baniet Genhatts, Salvador Sindreu, Henneuegild Marsal.
Taaaa ObrlmaM
Uuis Ballà, Magatzems D:i.mieiis,
Ootnbro
Uexandria
Agoat
Jumel antariai
TAJfCA Lluís
aval
Musriera, Pere Comalat, Magí
Pallarols. Ultere 1 S«rra i Jaunïe
26.9?
29.20
Ashmouni
Coma.
luliol.
00,00
14-43
00.0è
ïíoT«nibr6 N b r é .
00.00
oaoo
JnUol
14.88
AL FOMENT DEL TREBALL NAB9.6G
-31.23
I» SskeKaridis
CIONAL
A les" oficines del Foment del Tte• •gen M a s r a M TAXCA
ball Nacional es troba a disposició
de quantes persones desitgin considoo.to
oaoo
Üibfe. .
00.00
27.35
larJo, un projecte de Taníía especiai
7utur8:
de bunifleacró P. V. num. * « , (1*^1
00.0)
26.35
26.50
iiiiol. . . .
26.58
de la Companyia del Ferrocarril do
00.00
23.75
23.76
Ictubre. . •
23.86
Madrid a Arag<>. {ier al transport de
23.28
23.31
lesembre. ,
23,40
00.00
llenyes i fusta ordinària sense polir.
2303
23.05
|ener . . ,
23-12
00.00
23.04
00.00
23.15
COLONIALS
rç, :, . .
000.0
ÍDKI 21 d» auüol de 1963.
Sucres. — Degut al volum de les
operacions que (W Wa pénidents, 6s
les expaflieioos I arribades annb
lovi Orleans Taaaa ••Wrtar Obrbaaat aval Segoa IsUgram* TASCA fan
drfiouliaiè, qur pen-orbeu &1 comerç
26.00
00.00
00.00 de 1 dit article.
lüHionible. , .
00.00
Els prea» s^guefc(«n amb poca va| Futura:
tíacid, cotttiaçt-se «wh segueix:
CO-00
oaoo
26,48
00.00
"liol. . . . .
23-(fi
OU.Ou
CO.00
Ma. de 16a u 165 peseete* els 100
00-00
ubre . . . .
22.89
00.00
quilos.
00.00
00.00
lesembre . , .
22.88
Ü0.C0
Terciat. de ITC a 1T8 pessetes.
00.00
[eoer . . . .
oaoo
22.à8
00.00
Centrtifuga de remulalxu, de 173 a
00.00
WÇ- . • . .
175 pessetes.
Quebral <-lar, de 177 a 1TO pessetes.
Elançutllee. ;de 178 a UO 'pessetes.
Barcelona, 20 4e juliol de 1923

lentre C o t o n e r de B a r c e l o n a

focs F l o r a l s
S a d u r n í

d e

d e S a n t
N o y a

Drsraniuats pel Foment Comercial i InptrUl, i patrocinats per i'AJonlament amb
Moveradó de totes les auloritats i entia polítiques, agrícoles i recreative».
f-^tóradors amb motiu dc les Fires i Fesd'aquesta vila. el dia 9 de setembre, ü
"oc de la tarda, a la Sala d'actes del
fotre Agrícola.
PHEM1S ORDTJJAWS
!« nataral. Premi d'honor. — Ofert per
>-oiais5i6 Organitsadora: A la miUor
de tema lliure (amb preferència a
Que canti l'amer). v"*»^
lEnslitina. — Premi ofert per l'Ajuntai™t: A la millor poesia patriòtica• Mola - Premi ofert pel reverend senj·f
r , 001 ' senyors Vicaris de la Parròquia :
I la millor oda a la Verge Bruna, patrona
f» catalana.
PREMIS EXTSAORDINAKIS
\},'
Excel-lcntlasima Diputació de BarfSS.1 ?ol>*,;i6 dXWB«j .Comjrtetes We
J^-sJa Çinlo Verdaguer, a una poesia de
I™» Uinre.
LV.~ Enric Ràfols, diputat a Corts: Joo
pwes, a una poesia de tema Uinre.
I " i — Rotsend Pich i Pon, diputat de
-naocomuniut: 100 pessetes, a una poeide tema lUnrel„
J"ep Marí, diputat de la Mancofeca. ' 0°>t,:w d'Art, al miUor treball en
~V W estudií les solucions eeonòmiiiata c·r*ter Pràctic i d'implantació imse» a remeiar la crisi vinícola ac1 mnül.i0*0 Cosanoïas, diputat de la Maa«- •ai: 100 pessetes a una poesia de
|Vl
c •
|tss«_ ^Hncnl Comercial 1 Industrial: 100
IVÍi ' V mil10' Himne al trebalL
l-*<at«a Agrícola i Caixa Kural del

Granets superiors, de 18U a ISB pes- rior, .a S'SO peissetes els 100 quilos.
sete>>.
Destil-lats, a 400 pessetes.
Slarres de primera raflnats, de 183
MERCAT DE FIGUERES
a V& pessttes.
Terròs P. G. dVArogó. de 190 a 192
Figueres, 19 de Juliol do julíolpessetes.
Otdi, de ITSO a 19'75 pesstíei Th^-Terrós P- G. d'Andalusia, de ÏOO a totitre.
8QS pessetes.
Civada, de
a IZ'Sü pessetes
Pilons, de SCO a 806 pessetes
l'hect'olilre.
Tattlat, de 818 a 221 çessetetí.
iMoresc, de SSTS a 30 pessetes l"hecCd/è*. — Contin ou el mercat nor- tclltre.
N·
t n à de 3"esrmemat gra, sense ^tans
Mongetes, de 75 a 81 "25 pessetes l'hec•La baixa de preus que havien -ay tolltre.
arribades.
Faves, de 26 a 26·25 pesseter rheo
fert, ha quedat continguda degut els tolUre.
tlevaíS eonivls que regeixen, haventVeces, de 37"60 a SS^ó pessetes l ihecse dadquirir tol aquest grà a i'es- tolltre.
tranger, i pa<íar-se els drets de DuaPatates, de W a 1T50 pessetes el
na amb or.
quintà mètric.
Es cotitzen com segueix
Userda, de 4 a 0 pessetes el qulntà.
' ^ o k a legítim, de 6(6 a 615 pessetes
Civada granada, de 4 a 5 pessete?
els li» quilos.
ei quintà.
Semi L\luka Harrar i africans, de
Paíla, de 3'30 a 375 peissetes el quin
580 a 590 pessetes.
tà mètric
Puerto Rico 'CaracolUlo, de 605 a
Alls, de 1 a 2 pessetes el forc. 1
615 pessetes.
De ceves s'eeten esperant '.es noves
Puerto Rico Yauco especial, de 600
Olis, de 177'íO a 185'*) pessetes
a 610 pessetes.
l'hectolltre.
Puerto Rico Yauco superior, de 580 •> Aviram. — Gailliïnea, de 15 a 17 pesa S90 pessetes.
setes el pareil: pollastres, de 10 a 13
Puerto Rico Hisenda, de 545 a 555 pessetes eJ píreai; conills, de 7 a 9
pessetes «fl paredl; étiees, de 11 a 13
pessetes.
Caracas desceretat i slmilazrs. de pessetes el parell-; oques, de 11 a 13
pessetes una: ous, de a'5Ò a à'55 pes550 a 50) pessetes.
Tríllats extra, de 515 a 525 pessetes. setes la dotzena; 30 ditzenes d'ous,
Puerto' Calbello i corrents, de 510 a de 75 a Te tes^tesFruMes. — Mtencat assortit, però ca580 pessetes.
res.
Palellibarg, de 41X1 a 480 pessetes
Veodures 1 hortalisses. — Mcltes piPasHlcs, de 455 a 465 pessetes.
Cacaus. — Haivent augmentat quel- les, però mlés aviat «.ares.
Planter. - Mollta oferta, I en baixa
com els preus del cacau estranger per
Bona wuourrència, espe'.·ialment en
a importar-se, i avai'oada la cúllita del
cacau de Pem&udo Póo. es va mos- la seoclf, d'aviram.
trant la teadèhcla a la puja. que probaiWament s'accentuarà passades les
tortes calors que coniea-ín l'elaboraotd dè xacoBata.
De memouet podem Indicar per al
consum els següents preos:
Guayaquil Arriba, de 380 .a 390 pessetes els 100 qdll09MERCAT LLIURE DE VALORS
Guayaquil Balao, de 355 a 365 pes21 <te Juliol de 1923.
setes.
Avui. com tots els dissabtes d'aFernando Póo de primera, de 3i)5 a
quest estiu, no hi ha sessió oflclal
3Í5 pessetes.
Fernando Póo de segona, d? 895 a de Borsa. Únicament ha tingut lloo
aquest matí l'acostumada sessió d'o305 pessetes.
Fernando Póo de tercera, de 285 a peracions de valors a terme, al Casino Mercantil. ,
295 pessetes.
S'ha íet, de Nords, do 67'55 a Si'm
Fernando Póo de quarta, de 275 a
i a 67'55, Alacants a 67'45, 1 Colo 285 pessetes.
Caracas de primera, de 483 a 495 nial, a 67'0O.
Fels canvis anotats, es veu la daspessetes.
Caracas de segona, de 4&> a 430 aniíiiació d'aquests dies, en el negoçi
de les acoions a terme, puix cal tepessetes.
Canyelles. — Ceilan extra, a 7-75 nir en compte que som davant l'aproximi tat d'ans dies festius.
pessetes el quilo.
Cellun núme.ro 1, a 675 pessetes.
Ceilan número 2, a «"SS pessetes.
Ceilan número 3. a SVi asseies
B a n c a T u s q u e t s , S . A .
CeÜan mimero 4. a
pessetes.
CANVI — VALORS — CUPONS
Rasures de Cells-n, a 4'40 pessetes.
Rambla del Centra, número 9
Pebres. — Slngapore blanc, a 665
pessetes els 100 quilos.
Slngapore negre, a. 590 pessetes
Penang 1 TeQÍloherri, a 580 pessetes.
•
Tabase o Jamaica, a 555 pessetes.
OAMVI — VALORS — CUPONS
Clavells espècies. — Classe supeRambla del Centre. IS

Borsa de Barcelona

Nonell Germans

Noya: looapèssetes, a les millors rimes can- de l'esport, com enfortidor de la ra.;a
sionistes amb les seves famílies, es
tant un conreu i amb preferència la vinyaXXV. — Jaume Torras. — Objecte d'Art,
A p l e c
c a t ò l i c
trobaren reunits, a i'hora del dinar,
VBL — Atenen Agrícola: 75 pessetes a a Ics millors rimes bottienatjant algun home
de 175 a 200 comensals.
una poesia de tema lliure.
il·lustre dc la vila.
IX. — Manuel Raventós : JOO pessetes, a
XXIV. — Josep Planas: pbjecte d'Art,
A les quatre h i hagué a l'església
C o l ò n i a
G ü e l l
la millor Uctra per a uha ennió pròpia per a la mUlor poesia al-lusiva al *cma : «Viu- a l a
una solemne íuiipió religiosa, 1 a les
a ésser cantada per les ctrtles de ' verema- re ès triomlar».
dac, a l teatre del Patrwwiit, curull de
dors
XXVII- — Antoni -Rovira : Objecte d'Art,
gam a gom de selecta concurrència
'X- —
' Josep Rovira Santacana : 100 pesse- a la millor poesia o prosa de ictaa Uinre.
El diumenge passat, dia 15 del cor- entre ila qual hi veiérem totes les distes ni millor Himne a la Vellesa.
XXVIII. — Josep Baqtrós, fabricant de mis[ XI. — FabKcant del xampany Rigol: tejes : Objcijle d'Art, a la millor poesia al rent, tingué lloc a la pintoresca Co- tingides famílies de Sant Andreu qu»
Objecte d'Art,- a una poesia dc tema Uinre. lema : «Cant a la Vinya».
lònia Güell de Santa Coloma de CerXTJ. — •Pere Mir i Ràfols : 100 pAfeics al XXIX. — Francesc Kigol, fabricant de velló, un aplec força simpàtic, amb s'havien sumat a l'excursió, l'Eteoc
millor Cant a la Pau. •
misteles : 50 pessetes,: a la miUor poesia o
Arttstio de l'Ateneu va posar en esceXI11- —: Fabricant del xampany Treixe- | prosa al tema: «L'orrire, base fonamental imollu d'ésser enguany el lloc iriat na, amb tot acurament, el drama eu
net : 100 pessetes al millor sonet al-legòric de la Societat».
per l Ate-neu il Sant Lluís Gonçaga de tres actes «La Creu de la Masia».
al xampany,
Nota, — Estan gctlionant-se alguns al- Sant Andreu de Palomar per a efeoXIV - Josep Maria Bofill: Objecte d'Att, tre» premis que aniran publicats oportuna- tuar-lii l'excursió general i aplec que
En acabat, al Jardí del Patronat, el
ment en cartell suplementari.
a una poèíia de tema llinre.
invent va puntejar ui<es sardanes,
anualment celebra aquesta entitat.
XV. — Fabricant del xampany Cúlixlua.;
CuNDIClONS
ompílnt, amb els seus riures, d'amor
Objecte d'Aít, a la millor poesia al-lusiva
En el tren de les vuit del mati, a Déu i a la>Pàtria l'oreig dfe la tarda.
a l'ole^rift produkla pel xampany.
Totes les composicions ban d'ésser origisortiren de l'estació de Magòrla ae
XVI. — Rnul M- Mir: too pc<5eles, als nals, inèdites i-escrites en català.
Eli retorn va eíectuar-se amb el i r t n
milirjn ÓoigS a la Verge de la Font Santa.
Fi-.- treballs, amb Uctra ben clara, es re- Barcelona els excursionistes en nomXVII. — Jaume Raventós, fabricant de metran al secretari del Jurat, En Josep Va- bre que ivo baixava de 150. Foren de les 8'6 del vespre, essent els exxampany : una caixa de ditze ampolles de ria», Arrabal, 31, Sant Sodutni <lc Noyà, rebuts a l'estació de Santa Colomà per oursionlstes acomiadats a •l'estació pel
xampany, a la millor poesia enaltiu* la abans del migdia del dia 3« del vinent
Rector de la (Colònia i per una
nostra vila,, com a productora de xampany agost, juntament amb un plec clos que con- l'amable senyor Bector de la Colònia enyor
tingui cl hom dc l'autor i dugui escrits | mossèn Gaspar VWarubias i per una gran gentadanacional.
Xvm. — Josep dc Ca^aa: 50 pessetes, a clarament el tttel i tema dc la composició. , nodridíssima comissió del Patron-it
La festa haurà deixat un bon reIn millot prosa de tema lliure.
Kls premis .seran retirats ímprescindible- Catòlic.
cord entre els veïns de la Colònia
XIX. — Casa J- Montaner Oller. Vins Es- mcàt en la festa, pels propis am·rs.
No es partirà cap premienmofos i exportació de Vins Jel Noya:
A les deu. en l'artística església Güell. Taimtoé el servaiaii', sens dubte,
La Comissió organitzador* es' reserva el Gaudinlana plena de fidels fins a tots els andreuencs que tingueren la
Objecte d'Art, a la millor poesia cloSSant
dret dc publicació des trcbaUs premiats.
els vins del Noya.'
feliç avinentesa de poder assistir a
Els nb .premiats podran éuer retirats pels vessar 1 'beltaiaent engalauad^, va l'excursió.
XX. — Jcan Vidal Ferrer: Flegonllssima
oelebrar-s'hi un ofici solemníssïim, que
escrivania a ona poe-ia o prosa dc tema respectius autors si així ho desitgen.
lliure
El Jurat podrà deixar de concedir premi fou curosament cantat pel Cfaur de
X.XI. — Joan Miró, fabricant de xi-iniany : sobre aquell tema al qual no s'hagin prefen;Ü pessetes a una poesia o orcsa dc tema ttt treballs, a son judici, mereixedors dc re- l'Ateneu de Sant Lluís.
compensa.
lliure-* ïf*
A dos quarts de dues de la tarda,
. XXil — Joan Bosch ! 50 tessetes al miLa publicació total o parcial de qualscvnlla la Fonda de la Colònia va servir en
D e
S o c i e t a t
llor treball tècnic al tema : tEs rx muncrador de les Obres premiades, abans de la festa, ple bosc i sota el fresqulvoJ dosser
j Ha retornat de París 1 Londres el
el ailtiu del blat on es cultiva la vinya?» implica la renúncia al premi.
Jurat Qualilicadur. — Jaume Raventós Do- • de l'arbreda, un suculent dinar. Com nostre distingit amic don Eusebi Bona
XXUI. — Nardí Viader: objecte d'Art,
al millor treball que damostri com l'ús de mènech, presidem; Josep Paradeda, prevere, que, a més dels que Ja eren a la Co- i Puig. catedràtic de l'Escola d'Arvice-pre-Udent; R. Suriaadh Senties i Josep lònia des del matí. havien anat nrl'alcohol no ès nociu a la salut.
quitectes d'aquesta ciutat.
XXIV — Josep Planas: Obijecle d Art, Mnr:a Folch 1 Torres, vocals; Josep Va| ribant, amh altres trens, més excur- ,
a la .oeua qac millor canti els avantatges rias, secretari
FIVE

P à g . 14. — Dissabte, 21 de j u l i o l de
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Musicals

Espectacles

Cn Pau Casals m Paria

Tl VO L I

Acaba de tornar de l a capltej de
França el nostre «aiml artista En
Pau Casals, daeprea du: dooar-bi alguns concerta de vlalooc«d uiob orquestra 1 de musica de «caiuexa» amb
els seus cèlebres companys de Uio.
En Conot 1 Eo Tbibaul.
La preui sa pari^ncu prodiga, cuiu
setopre, les més entusiastes Uo&nces
a l'art incomparable dej gran artista
català, del qual sembla que born na
sap ja què dir. XrailuUu, com a mostra la criiica que de tan ernineat
paraonalitat la uua de les més importants revistes professionals, . 1 * Mundà Musical·;
.Caldria inventar un nou vocabular i per a parlar d'En Pau Cabals, car
cada vegada que el sentim eia ioíon
uua ànima nova. EU ens absuau de
la noetra condició bumaoa, ens fa
conèixer un món .liMowpItat. ens enlaira, ens transporta a un pa radis
on no éA troben sinó veritats, on tot :
(s fraternal, on bcra es nodreix de I
Uum, 00 les roses no es maroulxti |
mai, oy^f^ Hp^ffp^c ft^mlHfm germà- i

Companyia

de vodevil i grans
espectacles
£ A M P C R £ - BcòRúES
Primera actriu ASSUMPCIÓ CASALS
Mit. a les deu. Sl divertit entremès.
LA PRIMERA, 1 •
ASTBOiA d(d vodevil en tres actes, de M Louls Verneull. iraducco
LA POMA

VEU

DZ

CATALUNYÜ

més: CANÇÓ DE TAVERNA. d'ApeBes
Mestre», i l'anà de i'obra PEL TEC
AMOR. Gran eurdàna final, formant
part de l'orqueetra «1 notabia professor d* tenora Albert Martí. fiEL DECORACIONS d« CASTEULS i FEB
NANDEZ, BL'USENA ' i ÜIRBAL i
JOAN MORAI.ES: PEL-LICÜLA de
STÜDIO FILMS; VESTUARI NOU de
la CASA PERIS GERMANS. — Demà,
d.umengn, a la Mrda. DA012 Y VELARIffi. DE .MIRAFLORES Y . A
PBLEBA, i BARCELONA SE DIV1ERTE. Nit: OAOU Y VELARDE, .LA
REU, GANA i BARCELONA SE DL
VIERTE, prenent-hi part EMILI
VENDRELL

per tota la oompaayia Decorat ex
profés. Gran presentació. — Oemàdiumenge, a la tarda; EL POBLE Aviü, dlesabte. dl-a Sl de Juliol, nit. a
Eà MESTRE DEL REI i LA POMA. dos quarts de deu. LA BODA DE
Nit. LA POMA. — Odl'jne. a la tar- LUIS ALONSO, 1 la farsa lírica-en
da. Popular: PETIT I PATAVT. Nit: tres actes, lAVE CESAALA POMA.
Es despatxa a Comptadurla.

TKATRK

! Teatre Novetats

Gran Teatre

CÒMIC

L'ASSEGURANÇA DE VIDA. MARY
GASTA UNA BROMA, còmica de gran
broma. — Demà. diumenge, gr&as
sessions a la tarda. A la nit, augment
de progmma 1 estrena de la setena
Jornada de la siiper-sèrife STANIEY
A L'AFRKA DflSXPLORADA.

T E A T R E QOYA

{^^^RHM^H

Teatre Barcelona

ELDORADO

PA L A C E C I N E

' Esports I atraccioits
Avui, diasabta a i»
1
concert per 1» Banda ^
Vengaia.

Saló Catalunya

PISTA DE GEll

EJ local, més fresc Ot Barcelona
Avui. dissabte escoUd programa:
EL TUTOR DE LALRA. estrena del
Programa Ajúria. per «Enrüd Bannett. EL POSTOR MES BO, per
'Nladge Kenedy». EL CAMÍ DE L'ESPEHANÇA. L'ESPORT DELS PATINS
còmica —Demà. diumenge, a la nit,
estrena: ELS TREBALLS D'ANABELA, Programa AJürla per' •BiJIie BorHe». — OUluns, la tan desitjada reestrena. L'èxit més gren de V. Blasco
Ibàhcz.- EI.S QUATRE GENETS DE
LAPOCALIPSI

Espanyol

Avui. dissabte, vespre, a les deu.
BL' GRAN RAYMOND — Demà. diu£1 Cine dc la Sort
menge, tarda i nit: EL GRAN RAYAvui, a les deu de la nit. Quarta iot- MOND.
nada de l'emocionant sèrie en quatre jornades, basada en un cèlebre
prooés parisenc SOMM 0 REALITAT?
L'emocionant peUIcula D'HOME A
Companyia DÍAZ - ARTIGAS
HOME. interpretada per Cayena. La
ALTA COMÈDIA
"*»....
. 1 'fer
diverUdUsima peUIcula còmica ELS
LLTB1< DIES
En Casals és l'únic artista dej món 5<»LNtS DE CÜGAT. — Cada dia
A^Tïl, tót, a les K». TSL CEaiEXARIO
del qual hom p'A dir que rüagú dis* repartiment del sobre de la sort, te- — Demà diumenge, tarda 1 alt.- EL
citíetx les aeves laMi^tíétodons i que,, galant un bitllet de
CENTENÀRIO.
per tant. aquesiee sún deflnitlves.
VINT·I·CINC P E S S E T E S
I lom pot discutir un •Padereuwskl,
Pren dnic de l'entrada. 50 cèntims
un Busoni, un Isaye un Enesco: però (Inclosos els impostos). Totes Jes loEn Casals és ell. Es l'Evangeli. Es. eo caflitats regalades. Cada dia sessions Coliseu de vartelaie. • TelMon 51* A
mrtsica. Ja Qeutst suprema
de dos quarts de cinc de la tarda, a 10 úniques sessions populars, 10.
Executar després d'ell una «Suile» les vuit, i de deu a una de la nií. Preus ecoaòmlcs. Butaca d'anflteatre,
de Bach — ens deia En Josep SalPer 50 cèntims, diversió, comoditat 1 circulars primera (Ua. l pesseta.
mon (cèlebre vldonceUlaía). — és, 0
Nit a les deu. Projecció de notables
bé Incansdànola o bé pretensió des- 1 25 pessetes que us poden tocar. AI pelUcules. Exlt de la famosa TROUNovetats. Ai cinema de la sort...I
nuamraila. Es forçós renunciar-hi.
PE PORTUGALIA, canta populars, faLa grandesa d'En Casals Unpresslodos lusitans. Succés del celebrar «sina, ten; més per anar acompanyada
iuetista» JOHANXYS. Grandiós èxit
d'ona mena d'hurnílltat de tota la sede la eminent i formoslssima cançoCompanyia
cómlco-Urlca
va persona. Res no M ha en aquesta
netista CONSOL HIDALGO. Nou. sePRADO-CHICOTE
que enlluerni ni trasbalsi els cors felecte i exclusiu repertori Fastuosa
Temporada
popular.
Preus
econòmics
menins. Partani d ell. hom no parla
presentació.
Avui,
dissabte,
dia
31
de
Juliol,
a
les
dels seus cabells, ni dels seus ulls, ni
deu
de
la
nií.
El
formós
entremès
de
'Jei seu mig riure. Acl el teniu, com
un humil, cloent els ulls a tot ço que Daniel Poveda, música del^ mestres
uugui enfosquir els raigs de llum de Qtiislant i Badia. DAOIZ 1 VELAR DE.
La seva pensa I benelm el cel per El sainet en « n acte, d'A. Ramos
Gran Saló de Moda
Manin. LA REAL GANA. 19 i 30 rehaver donet a la música aital geni.
Avui, dUsabte. ve9pre. Prograpresentació de l'extraordinàriament mes
sorprenents. Cinc estrenes. Les
12 ppograana de l'audidó Casals aplaudida fantasia còtnlco-Urlca en
conten ia elg tres Coneerts de Bocbe- un pròleg un solt. 5 inauguracions, dlvenldes peUicuies: A COR VALENT
rínl. Uaydn 1 Schumann, molt ben una peUícula 9 ndlofototelegrames 1 RES LI FA POR 1 ANASTAS1 I AN.VSacompanyats per l'orquestra Lamo- un lilmne, en prosa i vers, original TASI. EI cinedrama LA DíNOCENCL*
reux. soia la direcció del ajestre d'Eínlli G del Castillo música del D'UN BANDOLER. La fina comèdia
Paül Paray. Més de vint-1-cinc vega» meçtre A'oneo. BARCELONA SE DI- CORS BUHLATS, i l'Interessant film
das fou crida; a l'escena durant la VIERTE. Èxit eorollós 1 drflnltla. LA DOLOROSA.
vetlla, i . acabat el con ceri, las so- GRANS OVACIONS. A la tarda 1 a
rollcoes ovacions es prolongaren més ia ntt. hi pendrt part l'emirtent
de deu minuts. En Casals es veié. a la tenor de les OVACIONS DELIRANTS
fi. obligat a pendre altra vegada «1 EIMIU VENDRELL per al qual. el
Programa per a avttl: PER COMvioloncel i fer-nos sentir eJ «Preludi» nieslre Alonso Jia compost el formós PLAURE l ' W DONA. superproducció
•te ia tercera «SuUe» en do major, de HINPCE DE L'EXPOSICIÓ en BARCE- del Programa Ajúria. STANLEY A
J.'S. Roch. Hauríem passat tota la LONA SE OIVÜERTE cantant, de- L'AFRICA
INEXPLORADA, sisena
nit eíjcol'ant-tol.
Jornada LA NOIA DEL RAVAL.

PARC

Cine

D'onze * una. ILço^ ^
patlnaiga De sl» a .-^
SESSIÓ TE. De «Jeu « ^
quart d'una de l a mi,
natge 1 exhibicions,
Band Verdtna. Acurat tç. 1
vel de Catò-Hastauraïu,
Nota: El propvlnent ^ 1
jous, BOXA seml-Qnals ^
Campionat Amateurs.

Princesa

Granvia Layetana. - Telèfon 1371#
Tocant a la Plaça ds l'Àngel
EL LOCAL MES FRESC I CÒMODE
Avui, dissabte, grans èxits. STAN
LEY A L'AFRICA INEXPLORADA,
setena Jornada LA VERITAT. POESIES I PÈSOLS Ajúria). MENYSPREANT ELS ALTRES i L'ASSEGURANÇA DE VIDA. peflícuJa còmica.
— Demà, diumenge, a la nit, estrena
de la vuitena jornada de STANLEY
A L'AFRICA INEXPLORADA. — Dilluns, estrena de RÓSA BLANCA.

Frontó Principal Palace

Aivui. dissabte, dia « de 1923. Nit,
a un quart d'onze. Grandiós pariit de
pilota a cistella. OSCAR i URQUIDI
contra ARGOITIA i GOITI. Després
es jugarft. un segon partit per aplaudits pelotaris.

N A T A C I Ó
Piscina del Club de Natació Barcelona
EsciMUTa rf* Llevant >{BaTC«l<meta)
Demà, diumenge, SZ, a les cinc de
la tarda. Segon Festival, repetició de
l'èxit de divendres.
Primers maioiïs internacional^ de la
temporada en

Guises í Water-Polo
• emootonant competència

Ferencvarosi Torna Club
campió d'Hongria
contra

Club Natació

Barcelona

campió de Catalunya i Kspnuya
Servei extraordinari ds -tramvies i
autonmHjus. a<ïue6tó des de la Plaçn
de Catalunya, davant del (Clrcol
Eqüestre.

TURúl
PAPK

PABO D E M00l
: Immensos jardins 11
Grans atraccions
Avui, nit, debut de l'emoció |
cionant espectacle

El Bòlid Humà

que es deixa aqpr des ^
W metres d'altura.
Concert per ia Banda de Oaçadon
de P l a s è n c i a . Cafè-Restaurant íi
primer ordre.

A L CIM D E L

T I B I D A B O

Cinquena revetlla dels dissaUa
Sardanes des de les den, .per lar»|
nomenada cobla

CATHALONIA

Esplèndida iHumlnacló de l'AT* I
LAL\ i de tot al cim. BeOsclor ell;
tric.

Talaia, Ferrocarril aeri,
Museu de guerra, etc.
Funcionaran totes les atneeix
Servei fins a la una da la ma:.;...
M O N T

A L E G R Í

Conreria, Colònia Beso, Font Monp 1

Deanà. diumenge, dia 22, ,U APLÏ
AUTOMOBaiLISTA. amb servei dl»
lòmnlibus des de Badalona, a '. |
bada dels trens de Barcelona.
Servei diari d'autòinnïbos. d « te \
BadíaJona. Horaris i detalls' Te'. U

C u r a d a p e r BO pessetes
Extermina instantàniament T O T S E L S XKBBOTEB: S I N X E S ,
F O R M I G U E S , P U C E B , P O L L S , E S C A R A B A T S , KOBQUXTB,

TBüQETEfl,
OAZM0ftO3>

Aquest S X T E B W X H A O O H és completament sa; s'usa amb èxit als hospitals
civils I militars i als instituts de França, puix els ordenances han tramès a l'interventor certificats molt elogiosos. Es un líquid que desallotja els insectes, f i l Iram-se per tot i desnaturalitzant-los. al davant vostre. M A T A T O D O no crema ni taca. S'aplica sobre el cap dels nois que tinguin polls, igual que els que
abunden en les gallines i les seves races, 1'50 pessetes.

Mitjançant cl pot amb manxa "MATATODO* penetra per tot arreu

mitjançant el nou • • D C D C U Í ^ T * '
Aquest címcíf I
beadatje americà
* L , IV 1 U, V •
p r à c tle span*
eüatic. sense ressort, que s'ainottla al cos com on guant, no aiiol^lxflf
defectes Jels siBteiues ftancegog. «nperani-loí en qualitat, conii>dl:»tie
els resultats posiüun de <üUtonci6 1 cumciò radical de l'hèrnl» 1 tr»» I
dura}. 5JJU0 pessetes es regalan al qol demostri el contrari. Doosooní··
dels fracassats imitadora. No comprar cap altre bouJatje nl liruuír,
senseabansVeurelassajar aquest meravellés aparell- Assaltn gratis: - De9s 1 IdaSa?. Ctf
PALAU, caner Ample, número U (jont a Pesgl^ia de la Mercè).

XALET

A la Bonsnava per estrenar, a quatre rentt. envoltat de jfc.'dt. prop tramvia.
Fknta baixa i dos PUOÍ.
Calefacctó central. Lliure
de zravamen. Facilitats paeamoni- l'reu. IH-'M dorosTsiubé canvio net cau antiga o solar eixampla- R.
matels propleiari. Portal
de l'Antul- 12- principal,
B-'.deea 9. T'jlèfón 44S8 A.

Aneiií general per a Espanya: Eugeni Sarrà. Rooia Sait Pare. 7. Apartat 239 • Barceloí
— U E VKMDA EN TOTE8 LK3 PERFUMERIES, DROGUERIES, FARMÀCIES 1 FF.KKETER1ES
DELEGATS: Barceluna: 11. CMmella», E«!rnah, 3c Msdrld: Wflre Servan. Diví Pastor. 8-, VslèneU: Molins i Baizanll, (iran Tia itermaniaí, 71: WelIlJa.- Josep Zurnotaco U«D<>rS> Cfaacel, 83; Cadlz: Amoni Candun. Santa Aguir,
AlauaBi; Rluard Latorre; Sosllla. Eobòit Mesa: Màla^B: Aotell Lechoga; Canta. Alfred Herrero.

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes Vendes
Tot el qne's necessita per a fer-les
* a t l g a Casa T. C O S T AS. Palla, 18 i 16, p r a l

CADENES

« T I T A N »

Tapissos pintats

La essa mat important d'E»
panya. Especialiuu en tapi»
ra relürlosos. Exposició permanent da qosdruc a l'oli, pra•st», vleosr-inra, et*. Fabricació ds marcí. EuicuUiures. Xo
compreu üf-oie visitar aqaeias

Pianos n u í ' u p r e u / l i ^ ^
n.» 78, ootressol. C. HIKOkB

Comandes

AHÍNCÍAB
en els" periòdics aervint-se del'EMPRESÀ
I D E A L D'INORMACIO estalviareu temps
molèssties i diner. 16,
.Rambla deies Flors, 16
baixos. Telèfon 4 » 3 A

impressors, editor»
Màqnlnes de oompoBdi^lJ
gran rendiment, podem Tstfq
a empresa editorial «jos n j »
umlopllcar la sers produe»»
prens boraussims- Jí'M bàn
un bastant bon ssWqa»*T
Quirint·lfiíloial·ïíaiurí
TEC, núm-leW.
_

Dispeses
Esplèndida hflbiiacií

per a 1 o 8 amics ambpw*1
A7iny«, Sl. Ler, S-*

Anuncis

GANGA

Torre per vendre, P<*
• t a t r i & s on «niant
t r a m v i a de BadsW*
&ooo perns de tamay t . l · t
dMcaeiii). amb aigua, í*1-

Jove

desitja col·locació amb peques
dretensions, sabent llegir, esprlure 1 compte», per a mosso
ce magauem. ajuoaut camió o
Senyor
'taten M i
cosa anAloga. bones teferèn admeto el panyo p*r u ,
confecclus.
Esc
«
U
,
Emi
ELECXaOQOÏMICa
Ideal , donar el seu traloo abric,
liamF . XOMTFAL·COV
dlnformaeló. Kamb sa
Flors, 16 I bla Flota, 3S. pritaer. SastreBoblnars - Instariacions
i.anancig).
Reparacions
•
Borerd, 4. final tortatarrijua
Moqnlnàrla Eléotrioa, 8, a
i Antics taller» líalcells)
Corts Catalanes, 416, T. aa H Mosonerlayeoía íe plàtans
oportunitat
es neceaslta per a magatzem
Eafatoi 1 twvtda da plata, a
Important, molt entès rendà de
Per hsrerfi·alhJny·f-0*'^
RSi^rf^fi
^
M E D I C A M E N T S platann. Precisi indiqui cases
en que hagi treballat, referèn- Comptador ex paí i amb dotze
químicament
purs,
winrlfiïs
•aBbta «alei IteaSA
cies
I
pretensions.
Escriure
396.
anys
de
prictlcs
«n
tots
els
ïarmaceutlcs i aigües minerals,
rams de Kanc.i 1 alguns comerç s e ^ q n ^ p r o d u e ^ ^
reben directamen: deu psaa Rambla Estadis, 0, Anuncis.
Canl«n«l CMaúaa, S as
aonuüsnt ."aagli-·· cueicumde
d'origen. Fannie Is ie Bot ta 1
íranctf». dn.U'ar a iloc de perBallaRambla
de
CataiunTa.
Piano d'ocasió nrtm. x. cantonada TfofiiFi ds is PnfasoMegla&ol:
T«tlr. Immillorables referèn- gnent atendre slnj» " J S »
«e* professional». IDlrlgln·To·
Cotdan,».]
».4<La VKC». iaúm. H»,

Joies d'ocasió

P«I a TOTA MABCA d Antocamlon· de QUALSEVOL
TONELLATGE d'acer cromo-Jtíqnel garanUtiat
PBX.ATO, 16.
EWTBESOL

SX·XOTSOXOTOXS
I Diaauoa

—

Cíoguers

Avisos

Ofertes
ANUNCI

Magnífic*

Ï&

8 B A N S

VEÜ D E CATALUNYA
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H A 0 A T Z E M S

E L

A B U I L A

Plaça Seial, 13

BARCELONA

Telèfon 2014-A

S U C U R S A L S : Madrid, Alacant, Almeria, Bilbao, Càdiz, Cartagena,
Gijón, Granada, Màlaga, Palma de Mallorca, Santander,
Sevilla, València, Valladolid, Saragossa

/estits de popelme,
respó, etc, en negre,
lau ! color, adornos
rodats, a pies. X30

Vestits sastre, de gabardína, sarja anglesa,
etc, adornos brodats,
en negre, blau i colors
moda,
a ptes. 115

Paletots de punt de seda, dibuixos novetat,
a pies. 90

Bobes

Boas, Camiseria,
Gèneres de punt,
Corbateria,
Quanteria,
Barreteria,
Sabateria,
Paraigües,
Bastons,
Ombrel·les i
Articles de viatge

confeccionades
per a
senyor, senyora,
estils voíle. adors calats, per a
nes de4a 9 anys
de ptes. 15 a 18

(

jien i nena

Abrics de gabanlina anglesa inipermeabiiii.ada,
en negre, blau i color.
a ptes. 130

Bates de crespo estampat brotxe d'adorno,
a ptes. 35

Demaneu el catàleg general
Preu fix

PER

Vendes al comptat
Rés mó» liltl 1 prActle que
uns biuocle» Ue campauya. T i u bluocle* són el
més fidel company per a
tota clawM; <l txcunluus,
és l'iinle que pot portarnos ou nl la vi,tu ni i,...
comes poUcn arribar, i
quan rvnnuix les condicions d* perfecció i bsratura «s fa iinasl iudbpen•able. AUo oíarati

La boca es conserva forta!
•ana amb l'os continuat de

9

Aigua
Oxigeoadà
VOLCAM

La Òptica Medioal
un binocle «tonrista» estol; cuiro corrotja per a
posar eu bandolera i amb
nu aucmenc Ue
6 vegades
pel limitat preu de

35
Caries

Davantals d'elaral,
colors moda, adornos brodats, per a
nenes de 4 a 6 anys
de pts. S'60 a S 60

A Zi'ISTïU

i

PESSb-TES
Tuiusaus - Fabricant

B O Q U E R I A , 22 - B A R C E L O N A

L a Puda de Banyoles
Oberta dea del primer de maig a l 30 d'ootnbre
Les seves ai-ües constitueixen un tipus ünic a Eu*
ropa Per als herpètics, escrofulosos, pretuberculosos,
artritics. catarrosos i avarlòsics no tenen rival, essent,
en aquest últim sentit, substitutives de les d'Arcbena.

LS

Vestits de voile, dibuixos
moda. adornos pUsats,
brotxes fantasia,
aptes. 62

Vestits de tricot de seda, en negre, blau i colors moda, adornos
brodats e mà,
e ptes. 125

les delícies del ben
menjar PER TENIR
MALA DENTADURA
és una d'aquelles
petites penes que
ens fan estar molt

L'oxigen que des
prèn al posar-se en
contacte amb lc.
dent» i genives, destrueix totalment ei'
microbis que corquen la dentadura

sovint consirosot

r a a M A C i » PSINCIPAU

No poder assaborir

Olpo.ltarls , 1. URIACM I C*

BrU0Ü,4tf

NENS D E PIT A L'ESTIU
E S L'ESTACIÓ E S L A Q U A L £ 8 P O S A A P B O V A L A S E V A RESISTÈNCIA

es mares que crieu amb GLAXO
Acudiu al G L A X O les qui els crieu d'altra manera quan
'teu la diarrea, puix sols amb aixó evitareu tots els perills, perquè
fa veritables miracles, i a això és deguda la fama
iversal i el que cada dia siguin més els mils de nens que es crien
apanya amb el G L A X O .
Un sol pot és suficient per a convèncer-se'n.
H??- ; M"rer» ' Santamana, Hofplul,
^«JeCent. JU: Farmàcia Tairét, Carme

(que és la millor llet de vaca apropiada a l'estómac humà) no heu de tenir por de res, perquè Das;en l'estiu sans el mateix que l'hivern, sense diarrees ni molèsties de la dentició.
Per a malalts, convalescents, vellets i embarassades, és insubstituïble. I a les mares que crien els augmenta la llet i la tenen més
nodritiva si prenen un vas de G L A X O mitja hora abans de donar el pit al nen.
Useu el biberó G L A X O , amb gomes esterilitzades. Demaneu el G L A X O en farmàcies, drogueries i tendes de comestibles

fA
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DARRERES

VEU DE CATALUNYA

INFORMACIONS

cocs dica pobticar* l'«rt» deits.
]«cte d'annçs curlesT
Ponseti i BaAoa. cònsol honorari de servei extraortlnan de vigilància en I: tre
acabat d puiode voluolttí de rwsptj" . * |
la frontera francesa en la forma i ordenarà
—Això no. però repeteixo que el Xile a Mahú.
es dooi cumcav^jnrn t i » ^ 7 * . 11
amb el personal de classes l individus i Best > la recaptsciA pei Tia d'asroa ^ '
Govern creu que avui poijrà auattarL
E
S
EXPORTACIONS
O
E
L
RHUR
del
resguard
que
proposa
la
DirecdO
ae tot
E L S JtESTRBS OS CATALUNYA
CONSELL DC MINISTRES
Madrid, 21, V16 tarda. general de Carrahlnere.
Quan ha sortit el ministre de FoVISITEN L E S ESCot,
Al
ministeri
d'Estat
han
facilitat
AlaUrld. a. 2 tarda ment
Ela mestres i mestresse* de Cataliui),
Haial Ordre del ministeri de la Goconitrmai que s'havien aproUn xic després de dos quarts d"on- vat tots els expedients. Inc^úg el de una nota oficiosa dient que l'ambai- vernació, disposant que per a peu- has vi as ui a fiaxcelosa aisb motiu de .^a
xador d'Espanya a Paris ha assenya- dre part en els exercicis d'oposició $ «mblea convocada per la CsiA de x-l.*1
ze del maU s'íian reunit a la Presi- dragat del port de Sevilla.'
bas visitat la majoria Í'ÍL·SÜ:^'
lat repetidament al ministre d'Estat ingrés en ei cos d'inapectors provin- Joves,
dència els ministres, per a celebtmr
d'esíesyament creades i aostisfades >' M
—d
del
Mfirocí
ha
preguntat
un
la convecuéneia que les persones i en- c l ü s de Sanitat hauran de ceinr els juata-nrnt. havent fet srass elofiis
Consell
\
periodista.
bor cultural que realitza la corporal.. ,
IEJ duc d Almodóvar tia tomat a j - « 1 ; «is ministres d'Estat i Guerra titats <fue han «levat a l'Alta Comis- 'aspirants més de 25 anys i 00 excedir BimpaL
òesmentir que íos exaote la suposada han donat compte 0« llurs notícies. saria interallada uels territoris renans de 40.
ocupats. Instàncies soUlcitant que
devenc)6 de tres IndivWue sospitosos i —•Bones impressions?
JOSTIPltECLACIO D'ONA PDiCA
Una altra, circular, modificant les
se'ls concedeixin permisos d'exportaAl despatx de l'Alcaldia ha estat
a Torrelodones.
-•Bastant bones.
ció de mercaderies autoritzades amb regles referent a la venda i exporta- la fulla de Jnstspr<ciBci6 de la fisca ;
£1 «Mtnjuès d'AUbucemas ha dit que | També stia parlat de Barcelona, signatures alemanyes abans de la ció a l'estranger d"armes de foc.
123 del Parc de Mootjuicb. propietat .-(.T'l
era Inexacte la noticia que s'ha pu- | pero poc, perquè aïlli no passa res data de l'ocupació de ja ona del Ruhr
"«I
Avfc d'Estat, participant que la So- Jban Viusa.
bllcat M>hre ki combinació militar, üe particular.
designin una persona encarregada màlia ttallAna i la Reptiblioa de Li- P R E S E N T D E L C E R A X I S T A 1 Vffiln, I
essent també fals que vagi destinat a | El ministre de la Governació ha ma- derepresentar-les i realitzar totes les tuània s'han unit a la Unió TelegràS i COL A L'ALCALDIA
' I
i'A-trica un tinent general
nifestat que segons l i comunicava el gestions precises referents al servei fica IntemacionaJ
Ha visitat l'alcalde l'il-lnstre
£1 ministre de Flmiuces portava al ' director d'Ordre públic, el succés des- de llicències
Josep M Gyl, el qual fou pessienat ^.''1
L'ACTITUD D E L S S O C I A L I S T E S
Mancomunitat de Catalunya per a
Consedl alguns expedients.
enrosliai aquest mati al carrer d'HorMadrid,
21,
515
tarda
Aquestes
persones
s'eo
carregaran
estudia sobre vidneria artística, fer.;
Ha anunciat que «J dimarts acaba- . talesa ha tingut caràcter passional
mesa de dos formosos got» esmaluà. *
de
procedir
a
I
embarcament
de
les
El
diputat
socialista
senyor
Besteirà al tàenat la UiscuAiió de l'auwni- 1 Ca nota del ConseUl diu aixi:
esmentades mrecaderies i realitzar ia ro ba manifestat aquesta tarda als
HOCIO
zaçl6 aranzelària.
«El Consell comença les seves dell- gestió de tots
requistu que sien passadissos del Congrés que els soDavant la Comissió d'Aixampla has
1.1 de Marina portava un passaport - h« racions amb l'acostumat canvi necessaris.
cialistes demanaran el .quòrum» per lat uncions els regidors senyora Sajuai
per a l'estranger.
•i impressions respecte el curs dels deM a s » : i Escolà, interessant la an^.
El muriisíre d'Estat ho fa saber als a >a votació del projecte sobre tenen- de
necessària, des '1:.
Q ministre de la Guerra ha dit que bats parlamentaris.
ça d'armes i per a l'aprovació del merola :0cíl-luminadò
interessats
en
aquest»
qüesno
per
tal
del carrer dels Almosàvcti s-. ,1
havia llegit ais periòdics la combinaEVs ministres d'Estat i Guerra in- , que els sigui posslhke utilitzar ïes la- dictamen de la comissió mixta, si el de Luxana, es aquest darrer des de d ! |
ció mllrTar 1 que tia via de pregar als formaren el Consall de les notícies • editats que amb aquesta disposició projecte sotreix alguna modificació Pere rv fins a la fàbrica de can
•I
3 bombetes elèctriques a i caxrcr dé
I
seua amus els periodistes qe 11 lacill- rebudes dei Marroc.
I
se
Js
atorga
per
a
1
exportació
m^s
E3
president
del
Congrés
es
mospassàt l'encreuament del dc Sant Jo» n
lessm dades, perquè elll no la conei£1
ministre
de
Foment
dona
compte
I
ràpides
de
les
mercaderies,
havent
trava
aquesta
tarda,
a
prunera
hora.
Malta.
*•
xia.
Jeh treballs realitzats a la vega de | d'enviar-se delegaKs especials a la esperançat, creient que avui acaharta I E L SENYOR CABESTANY A l CONCíal
JEU inmfetre dtEetat ha maníïeaiat Saragossa i a les altres comarques ! zona ocupada.
ladiscusàió del projecte de tenen ça de
CURBANITZACÍü DE SÜECIA I VK-?*
que no h i havia res noticiable al seu (lamniflcades. aixi com de les dades HOMENATGE
ames.
A L E S GRANS CIUTATS D'EUB07Í"
hepartameat.
reunides, per a sol·licitar el crftdit exEI rdla 26. — deia — eancionarà el
L'enginyer don Josep Cabestany, d ~ _ l
A L'IMPRESSOR IBORRA Rei tes lleis apovades i el mateix dia I gcacral
El d«e Foment ha anunciat que sot- 1 traordlnari indispensable
dels serveis tècnics municipti J
Aquest
mau
s'ha
ceSebrat
a
1
Ajunsortit
es direcció a Cotcmburg iSníCa 1\
metria al Consell un expedient sobre j ^ despatxaren diversos expedients,
j sortiré cap a Astúries, per tal de co- . assistir,
per delegació de l'Ajuntaitu· ,|
tament,
una
sessió
a
la
momòrïa
de
el dragat de la barra de Sevilla. •
€ntre ^
els « g u e n t s :
i mençer la temporada estiuenca.
Congrés d'urbanització de autats que
ï
El ContóU ha acabat a tres quarta | ^ Guerra - Ascens, per mèrits de 1 impressor Iborra.
En éser conegut el propòsit dels celobrar-se a la dita població durant ili »!
Ha presidit J alcalde, senyor Ruiz ' socialistes, ha causat gran descontent i } al ro d'agost pròxim.
d* * l e s ·
, ,
^
». i guerra del generàl de brigada don
Farà. demís, aptofiunt les seves tacsfJ
Bl primer ministre que ha sortit na }C/Sep sanjUr]0i j ^el tinent coronel 'Giménez, tenint als seus costats ej ; en el Govern
d'estiu, un viatge d'estudi per Baris iZ1
estat el senyor Salvetella. qui loa dit don Manuel Gonzàler. Carrasco, 1 llo- senyor Frantos Rodríguez, represendre», Estocolm. Cnstiania, Hamburg ~
solament:
men, Anvers, Berlín, Leipzig «B • ^
guers de locals per r. serveis de guer- tants de ka Premsa, i a un represenla Fira de Mostres de la constmocó t ï
—iHa e«(at un consell essencialment ra a Bareelona, Corunya. Cuenca, tant de l'Acadèmia de la Histortana, Budapest, Tricste i Milàadmrtnistraílu.
Castelló i Palència.
L'alcalde ha pronunciat un discurs
Encara qoe el senyor Cabestany tstQj
•El ministre de la Guerra ha dit que
com a delegat de l'Ajuntament al C o J
De Marina —Projecte de reial de- enaltint ila figura de l'iborra.
d'urbonització
1 la resta àel viatge la
en el Consell slhavla aprovat rascens cret sobre percepció de sous de Is?
El senyor Francos Rodríguez ha
a estadis relacionats a m í d càrrec quiTS
oel gen«nul SanJur]o i del coronel classes d'infanteria de marina.
contestat amb un altre discurs, fent
ceix en aquesta ciutat, renuncià des dei &
Gonz&Iez Carrasco, cap dels regulars.
mer moment a tou compensació de ki í ,
De Finances. — Projecte de llei per histórie dels progressos de la prem- COMBHtCACIONS D E CONDOL
peses que U hagi d'ocasionar aqutst . j »
Ei ministre de Marina ha manifes- a fer front a ta des^e^éi d'inttal ia eepanyola.
I D E CORTESIA
tat que s'havia aprovat un passaport laclò i sosteniment de l'Sospita! EsHa proposat la creació d'un Museu
E n comptimcat de l'acord que va pendre
la corporació mnniripal, el senyor marquis
penqoè vagin a Londres un enginyer panyol de Parts.
d'Ans Gràfiques, costejat per l'Ajun- d'Alella
ha cursat us tclcerama a l'alcalnaval 1 un tinent de navili, aviador,
Reial decret reformant el reglament
de de Lisboa expressant ei sentiment de l'Aamb l'objecte de provar uns hidro- de la renda d'alcohols 1 concurs per
L'alcaüde ha acollit la proposta fa- luntameut de Barcelona per la mort de
toipedlners que s'aiquixlran.
« la concessió de garanties d'interès vorablement per a portaria a ta pràc- lll-lustte poeta portuguès Ouerra Jusqoeiro
També ha tramès una comunicació a l'allEa ConseUl ha despatxat nombrosos a la Societat Espanyola Duncón Clrco tica
calde de Vilassar de Dalt agraint Ics ates-.
expedients afdiministratius.
Wilcox.
Acabada la sessió, els reunits s'han cions que es van tenir al delegat de l'Aldc Barcelona, regidor senyor SabaÉls ministres de la Guerra 1 Estat
De Governació. — Reparació del ca- dirigit al carrer de Nüfiez de Arce, caldia
Aquesta tarda hl ha hagut UM»!
ter, en les festes qae se celebraren a la
han donat compte de les notícies del ble de Ceuta al Penyal
on s ha descobert una làpida a la dita
població diumenge proppassat.
plossló a les obres del MetrowBlJ
Marroc.
casa
on
l'iborra
Ungue
la
seva
imDe Foment. — Obncs de dragat del
DELEGACIÓ
que ha causat molta alarma
— I dei pla parlamentari T
canal a la barra, en el r i u Guadal- presmte.
L'Alcaldia ha delegat la -.-.a representació
no ha fet mal a ningú—Si; hem parlat laaihé d'això. Sem- quivir.
L alcaJde ha pronunciai breus pa- es el regidor senyor Bremon per a la festa
M tram del cantó de dait i i t i
esportiva
qae
celebrarà
demà
el
Cinb
Natabla que al Senat vol demanar el
Del Treball. — Declarant dissolta la raules al·lusives.
Rambla de Canaletes. es veu Í*[
«quòrum, el senyor Edhevarrl.
Cambra de Comerç de Plasència»
Han llegit sonets Madiado i Rin- ció Barcelona.
per efecte dels treballs, ha cjmiaJ
—i del Congrés?
DE TREORE
cón, impresos als nallers de l'iborra. S'ACABA E L L ATERMINI
cat algun cable de l'electricitat aïll
PERSONAL CONSULAR
CÈDULA
- Ne en safbean res, p«rò a dalt .he
LA uCACETA»
Disminueix considerablement l'afluenaa de la canonada de gas 1 ha deierauia
La «Gaoeta» publica una Jílsta de
sentit que potser ee podrà acabar
contribuents a les oficines d'impost dc cèl'explossió.
cònsols als quals se'ls ha concedit el
avui.
La «Gaceta» publica:
dules personals. E n vamt d'això, l'AicalHi iian acudit «Is treballadors:
—£ío h i ha un acord entre el Go- •regium exequatur». .
Reial Ordre dlaposant que s'Im- dia fa aviaest a tots els que vulgnin eviFiguren entre ells don Francesc plantB a la major brevetat possible el tar-se les molèsties d'uluma bota, que dia- visi que no havia pres mal níngt-i
vern i els socialistea sobre ei pro-

PENÍNSULA

Municipi

Explosió
al Metropolità

Rifa

de

Premiat amb 150.000 peetetM
Primer premi: núm. S7.483, Màlaga.
Premiat amb 70.000 pessetes
Segon prwni: núm. 19.449, Valèn
eia i Barcelona.
Premiat amb 30.000 pessetes
Tercer premi: mim. 19.161, Barcelona, Badajoz 1 Oviedo.
Premiat amb 10.000 pessetse
Quart premi: núm 23.814, Lleyda,
Irun, Vélez i Màilaga.
Premiats amb 2.500 pessetes
Núm. 6.643, Múrcia, Corunya, Granada i Reus.
Nom. 6.321, Madrid, Corunya i València.
Núm. 27,116, Madrid I Màlaga.
Núm. 393, Tuy. Sevilla. Barcelona
1 Granada.
Núm. 6.405, Madrid 1 Bilbao.
Núm. 18.262, Puente Obejune, Barceiona I Bilbao.
Nuïn. 8.664, Algeciras i Madrid
Núm. 19.526, Villena, Jerez 1 Ecljar.
Núm. 11.849, Saragossa, Madrid i
Màlaga.
Núm 21.337, València
Nuïn. 34.869, Barcelona.
N ú m 1.162, Madrid 1 Barcelona

CBS 086 068
146
04
679
m

148 166
ifil 549
C<*4 711
96*

M a d r i d
MIL

126
301
549
746
941

151
344
613
753
945

CBS
2ú3
«4
6S4
993

u-.y

eeo

112 132 133 140
306 231 £35 250 30 2315
431 454 612 532 tAfi 642
717 790 816 854 862 871

UÚ4
134
440
674
910

018
157
476
633

030
179
485
703

W9
298
558
985

U19
«9
J8U
M9

(EO
344
583
984

Oi4 U» 137 160
385 39U 422 437
611 "ÇB 761 «13
W6

112
286
569
734

134
335
579
74a

139
336
583
798

156
353
598
837

1811 22 3232
417 447 450
596 610 646
848 865 967

007
170
409
673
966

CW1
171
441
691
988

tf72
256
443
735

077
263
501
737

09»
264
546
738

006
U66
310
CENTENA
633
177 191 19 325 410 437 810
602 610 017 aïl 629 674
728 757 771 634 84» 918 057
ai7

«36
317
636
864

04» 117 175 177 214
335 401 « 7 607 545
661 699 726 741 77U
897 972

Premiats amb 500 pessetes
DESENA

VINT-I-OINO MIL
4tH 413 422 434 478 653 668 719 795 427 450 462 524 559 594 637 650 057
805 829 333 843 851 904 905 9U6 907 659 690 702 724 729 739 745 7165 800 092 128 203 BS 332 239 286 233 H
816856 863 876 916 931 937 951 991 316 339 362 300 3 » 414 473 483
906 942 953
589 590 6US 610 615 616 681 l&
NOU Mil.
995
051 6 9 5 7 ^ 7 0 6 7 7 5 813 S0»»3
012 OH 060 067 087 094 109 168 185
D I S S E T MIL
188 256 21*4 384 448 456 467 499 531 004 009 018 037 038 039 056 117 136 913 953 957 961 975 977 978 ^
518 531 538 678 660 7úO 758 781 833 205 218 284 232 338 340 342 415 497 998
265 294 863 867 877 881 9UÍ 984 335 947 961 383 587 547 398 634 671 694 706 737
VINT-I-SIS MIL
486 492 9K 998
a'l
016 039 083 095 107 139 174
768 778 797 802 817 890 919
TW 728
DEU M I L
366 296 343 357 376 481 503
DIVUIT M I L
4KJ3 m
I
032 033 080 096 167 1$1 189 247 271 009 014 026 U34 043 144 150 160 174 538 530 574 619 631 638 65»
304 307 356 381 384 396 43U 487 & 185 189 244 311 321 336 329 334 344 / 73. 742 7*9 800 820 836 83y 8%
VINT-I-SET MIL
462 606 533 64» 568 648 677 696 707 35» 366 373 400 442 443 482 546 554
156 182 748 762 770 773 8C0C 831 864 867 883 507 618 7U5 711 718 743 751 759
012 027 028 094 099 143 221
364 419 884 943 968
287 291 212 349 350 365 3St' 4K
857 868 917 931 939 988
479 317 583 544 546 572 386
643 658
DINOU MIL
ONZE MIL
930 981 013 068 072 i/X 083 099 117 2Ú8 229 036 089 063 066 100 130 151 236 245 662 669 683 682 72« 730 737 338
257 360 266 297 394 433 484 ÓOl 506 257 290 347 416 486 463 456 461 480 776 784 808 811 848 9 » 961
VINT-I-VUIT MIL
510 513 &J6 586 531 533 534 546 548 483 512 569 613 682 629 6 » 652 861
106 115 590 591 638 724 730 732 737 756 783 683 684 711 713 753 763 768 770 772 012 045 081 096 116 216 ^
381 391 857 888 9U1 904 9u7 968 965 969 980 781 808 817 S4S 913 916 947 9?£
307 358 361 389 432 441 45í
602 660 988
531 543 56» 596 810 620 631
VINT MIL
883 922
031 04» 145 168 171 »44 233 258 370 682 691 704 750 756 788 801
DOTZE M I L
8» 897 951 962
040 061 088 139 154 169 238 268 336 373 397 448 467 470 475 490 498 588 ' 844
VINT-I-NOU MIL
344 392 435 476 532 537 543 565 567 549 578 622 698 TOU 707 7wj 725 748 |
213 229 606 641 642 670 676 726 735 744 766 754 763 820 831 829 831 ^lo 983 956 003 012 039 049 126 127 Jfl6
511 534 780 808 84» 903 998
222 225 230 246 290 307 3135 &
VINT-I-UN MIL
:-• 886
001 003 036 064 081 087 163 188 198 356 332 410 444< 473 5U3 513513
T R E T Z E MIL
581 546 547 583 656 6ffi 67-4
0U6 005 118 133 171 188 237 246 259 866 316 334 356 359 397 434 436 465 857 9Ce 023 989 953 560 96
468
630
560
645
663
664
687
698
73'
290
239 ai» 496 346 3 9 38» 391 392 444 453 484 757 811 836 8711 885 968 974 986
99 aproximacions de 500
MO 720 507 585 538 686 5íe 627 654 661
VINT-I-DOS MIL
corresponents als 99 números
'\
7*4 74» 747 804 806 940 895
664 666 917 729
012
086
033
046
123
169
172
177
187 1del centenar (téi primer P™0" ,u^J
321 932 978
999
286 258 312 383 410 448 505 511 55» ' 99 aproximacions de 500 P6*.^,1
CATORZE MIL
568 603 627 667 751 756 788 842 830 corresponents als 99 números res "]
138 156 061 068 Q71 136 156 168 167 193 2S6 869 923 988 9i3 9»; .
del centenar del segon Preni'
375 394 538 565 601 606 611 650 672 675 744
VINT-I-TRES MIL
99 aproximacions de 500 P f ^ j f
275
318
335
35»
412
418
436
484 582 002 CBl 079 115 190 238 345 251 276 corresponentsi als 99 números re i
6U 652
747
7S8 767 896 900 922 977
889 916
319 336 346 383 388 390 406 440 446 del centenar del tercer Pre° e^»4
QUINZE M I L
450 456 488 558 546 506 6S7 644 669
2 aoroximacions de 2.0(Xi Pf'..,,, |
015 037 OSE 100 124 171 197 209 216 687 698 694 737 752 763 792
826 corresponents al» números an«
267 283 240 260 27» 305 316 383 413 426 447 858 859 863 880 917 « 2 972 m W l , posterior al del primer pre"» ^ 1
974
583 611 471 476 477 529 681 670 788 797 838
MIL
2 aproximacions de 1 ^.'[."rior'I
794 809 846 865 872 883 895 911 920 928 960 007 086 VINT-I-QUATRE
038 042 074 080 097 148 234 corresponents als números
975
238 240 281 290 338 360 394 396 m
posterior al del segon PJ^
S E T Z E MIL
413 415 482 433 468 517 541 557
2 aproxixnaclonç de ^ u i ^ i i / ' l
185 200 004 039 053 1/78 094 119 120 12 6136 606 646 665 676 678 HO 719 723 569 corresponents als números a
i
731
318 388 148 172 263 326 337 34a 368 373 38» 774 787 812 864 887 984 994
posterior al del tercer 9 * ° " '

194
372
618
765
950

195
378
632
779
963

214
448
674
8(6
966

238
477
686
871
970

DOS MIL

T R E S MIL

078
871
530
706

073
2»
538
756

01E
287
536
793

SE9
435
714
885
984

093
337
601
795

QUATRE MIL

CINO MIL

S I S MIL

111
281
550
768

1*4
282
584
796

S E T MIL

VUIT MIL

087 092 106 116 118 144
211 212 220 288 289 ae

