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La Societat de Nacions Aniversari de la mort La s i t u a c i ó a Barcelona
d'En Prat de la Riba

El

debat

sobre

el

Saar

Dimecres vinent, dia primer d'agost,
amb motiu d'ésser l'aniversari de la
mort d'En Prat de la Riba, primer
president de Catalunya, se celebrarà
una missa a la capella de Sant Jordi
del Palau de la Generalitat.
£1 senyor Puig i Cadafal oh ha fet
drcnlar invitacions de l'esmentat acte piadós entre els diputats i altres
personalitats.

DETINGUT
La policia ha deingut el portuguès
Antoni Matbeus da Silva, el qual està processat com autor presumpte de
l'atemptat que costà la vida a Bemat
Armengual, de la banda del baró
Koenig, comès al carrer de Sant Carles, Barceloneta, la tarda del 19 de
maig darrer.

fa temps corvfldènoles segons les quals
era a Alacant un individu que havia
ipres part en l'assalt del tren del Poble Nou a Barcelona, que costà Ja
vida a algunes persones 1 en el qual
als .assaltaots s'emportaren 050.000
pessetes.
La guàrdia civil muntà un servei
especial per a procurar la captura
de l'esmentat Individu, que cometia
freqüents robatoris pels voltans de
la capital.
Aconseguides les senyes personals,
sortí una parella per la carretera de
Ocafta 1 al quilòmetre i l l trobà un
boma pobrament vestit, que es torbà
en veure la guàrdia civil.
Interrogat pels guàrdies, digué anomenar-se Aureli Tomàs Soler Oliver
(a) «Papay el Marlno». de 27 anys,
natural de 'Lorca.
Es declarà còmplice en l'assalt i robatori del tren al Poble Nou, i afegí que el comprometeren sis individus, quatre d'ells pertanyents al grup
de sindicalistes d'accio i dos desconeguts.
Li prometeren 75.000 pessetes després de realitzat el robatori.
Soler digué que sols coneixia un
català de cognom Recasens Mellado.
que residia a Barcelona
Soler fou el que sostingué tiroteig
amb un soldat.
Aconseguí fugir saltant a un automòbil.
Separat dels seus companys ba viscut pels camps fins ara.

A pctldO del Guvem britànic, «l situació del membre francès: la IntroConsell de la Socieaat de Nacions ducció del franc com a moneda leúa h&gM d'ocapar-se. durant els prj- gal única en el territort; l'estat d'es:;.ers dies d'aquest mes. de la situa- perit de la població i la propaganda
ció gvneral al Saar. i , en particular, dirigida contra la Comissió; el nomdels «sdeveciroenta que en data recent bre, la missió 1 el comportament de
mativaren l'adopció de mesures ex- les tropes franceses al Saar, el destraordinAris per la Contíssió de Go- enrotllament de la gendarmeria local;
vern d'«q\iell territori.
les circumstàncies i condicions en les
VACA
En la sessió pública celebrada el quals foren promulgades les ordenanS'han
declarat
en vaga *0 obrers de
ces
de
març
i
juny
per
al
mantenidia 3 de íuiiol. lond Roben Cecil i els
•El mateix dia. l'institut d'Estudis
senyora Hanotaux l Brantiog expo- ment de l'ordre l la seguretat pú- Catalans posarà a la venda un vo- la fàbrica de tints i aprestos de Tosaren llurs respectius punts de vis- blica, i la de maig amb relació a la lum dedicat a la memòria del gran sa! i Companyia, carrer del Dos de
ta sobre «Is diversos aspectes de la vaga. En aquesta ocasió, el senyor patriota que conte treballs relacio- Maig, 190, per haver estat admesos 6
obrers afiliats al Sindicat Lliure.
qüestió, haveoi-se posat d'acord so- Rault anuncià al Consell que la Co- nats amb la seva vida gloriosa.
Aquests 6 continuen treballant.
bre la manera més satisfactòria de missió acabava de concedir una amprocedir al soUícitat examen. Aquest, nistia per a totes les contravendDns
S'està
treballant
activament
en
la
PENYORES
ftnaUDent, es portà a cap amb la col- a les ordenances de març I juny.
publicació de les obres completes
laboracló de tots els membres de la
El governador ha Imposat una mulLa resolució adoptada pel Consell
Prat de la Riba. De bon anComissió del Saar. els quals es tro- com a conseqüència d''aquest examen d'En
tuvi es publicaran tres volums ta de 200 pessetes a un diari local
baren presents a Ginebra durant les ! recorda que, segons el Tractat de Ver- de
gran tamany. Per al primer, que per publicar un anunci conceptuat
dues sessions del dia & de j u l i o l Per i saües, l'actual règim del Saar fou es- cont»
estudis d'administració pública, Immoral.
últim, en la sessió també celebrada tablert amb l objecle de garantir els ha escrit
A dos ciutadans que duien armes
un pròleg don Josep Puig
en públic el dia 7, el Consell adopta drets i el benestar de la població, 1 1 Cadafalch.
curtes de foc sense llicència, els l a
per unanimitat el projecte de reso- assegurar a França, al mateix temps,
Aquest volum sortirà probablement imposat multes de 250 pessetes.
lució redactat pels senyors Quiüoncs i la plena llibertat d'explotació de les
per
tot el vinent mes d'agost.
de León i Hymans, i el director de mines dominials de les quals depèn
LES OBRES DEL METROPOLITÀ
El segon volum sefà dedicat per
la secció de Comissions Administra- la prosperitat del pals; fa constar
tives de la secretaria de la Societat. que la Comissió és coUectivament res- complet a estudis ipolltlcs. i el tercer,
En les obres del Metro, a les quals
a estudis jurídics, l també es publi- es dóna molta activitat, treballaren
En la sessió del dia 3, lord Robert çonsable davant la Societat de Na- caran molt aviat.
avui 785 homes.
Cedí. definí l'abast de la missió im- | clons pel compliment de les seves
DETENCIÓ D'UN DELS AUTORS DE
posada a la Gopl·lssló de Govem pel ! funcions, en harmonia amb les estiL'ASSALT DEL TREN DEL POBLE
Tractat de Versalles, afirma el dret i pulacions de l'esmentat tractat; i esNOU
aintervenció per part del Consell de j peciíica que la ccentssió, l'agent exela -^ocletat, i exposà les dl&cultals : cutiu de la qual és el seu president,
Madrid. 27. 4'15 tarda.
On serbi. qui com la majoria dels
que la Conriasló ha ba^ut de vèncer i es sempre responsable mancomunaAlacant-La
guàrdia
clvii tenia Ja
I
dament
de
l'exercici
de
totes
les
miseérbisesdluStefanovitch.
es
guanya
en l'eieroíci de la sova tasca.
! sions q-ue oontfll a. qualsí^ol dels la vida fent ballar un ós. agaifat de
«mmiiimmmiíwHiuuuummimiuimflimimimmm
•La ComisSií ha donat proves — dl- i seus membres, a fi de facilitar la so-» caaell a les muntanyes (f Albània, i el
ionuJlgt·ert Cecil —de notable : lució ràpida dels problemes governa- qual. pas a pas. amb aire resignat, el
capacitat adm5iístratív«, 1 si es t# : mentals.
cap baix i l'anella al nas. havia reen compte que. llevat ea aquests úlcorregut la majoria dels països d'Eutims temes, no slhan ba^ut de lamenPel que es refereix a les mesures ropa darrera del serbí. coUeccionant
tar disturtris a la Conca del Saar. excepcionals
que la Comissió ha coo- mes bastonades que indigestions.
pot afirmar-se que la Comissió lia { siderat necessari
DETENCIÓ
en ús de les
Rodant pel món, Stefanovitdh I el
estat en resum un bon Govern. Pero ; seves atribucions,pendre
DEL CARDENAL MATHIEU
el Consell deixa al seu company, havien vingut a parar
una Comissió d'aquesta mena pot critçri de la mateixa
el de- a Barcelona. El negoci no anava macometre, amb rectes 1 plausibles in- oídir al moment «n Comissió
Al cardenal Mathieu l i va succeir
què
ha
d'ésser
tencions, errors que necessiten l'exa- «onvenieui el retorn a la normalitat lamenli i podia anar tirant sense que una aventura un xic molestosa, però
encara
ningú
11
hagués
exigit
que
men del Consell.» I el representant jurídica, 1 comprèn les considerade la qual se'n ha rigut més de quabritànic enumerà els diversos punts cions d'orrfro econòmic que l'han s'allistessin, n i ell ni l'és, a cap sin- tre vegades.
dicat
f
que, a judici seu, bavuen d'ésser obligat a Introduir el franc com úniEl cardenal, que es home senzilllsexaminate, ometent l'opinió, que des- ca moneda legal en el territori. ResPerò el diable, que no bada, va fer sim i de gens de .pretensions, no pot
prés fou compartida per tots els èeas pecte a la qüestió de les tropes fran- que el serbis entaulés coneixença arnib sofrir quan va pel món, que 11 rencoUe^ues. que Incumbia al mateix ceses 1 el desenrotaiaanent de la gen- un tal John Juecker, de nacionalitat' deixin honors ni 11 tributin les mosConsell el procedir a una minuciosa darmeria local, el Consell recorda desconeguda. ne|re de pell i més ne- tres de respecte degudes a la seva
investigació amb el concurs de tots haver ja declarat, en diverses oca- gre encara d'anima, el qual Juecker alta jerarquia. S'estima m's passar
els membres de la Comissió.
sions, que seria desitjable prescin- va olorar de seguida que l'animal ba- desapercebut, i al tal efecte, i seguint
representava unes quantes pes- una habitud del seu país, sol viatjar
De seguida, el senyor Hanotaux, re- dir de 1 apoi d'una guarnició estran- llador
vestit de seglar, i s'inscriu als hotels
cordà que. des de la seva entrala gera tan aviat com el desenrotlla- setes.
I i altra nit. sabent com sabia que com un senyor Mathieu qualsevol.
en funcions fins a la recent vaga ment de la gendarmeria ho permeti.
minera, la Comissió havia merescut eObre tal punt esmenta la reso- el serbi s'allotjava en una tenda imUn dia era a P^rls 1 posava en un
en repetides ocasions els elogis del lució per ell presa en el darrer mes provisada darrera el Parc. sTii acos- gran hotel del carrer de Rivoli. Una
d'abril,
en
la
qual
es
requeria
a
la
tà a pas de guineu, deslligà l'ós i , de les minyones que va anar a fer
Consell i de l'Assemblea, tant per
l'esperit lliberal de la seva actuació, Comissió que II presentés un progra- se l'endugué, mentre el serbi ronca- i neteja de l'habitació, veient que una
ma
per
a
la
reorganització
de
la
genva sorollosament. La bèstia seguí plà- gran maleta tenia la clau al pany,
com per l'èxit de la seva gestió administrativa. SI la vaga stia resolt, darmeria. La resolució del Consell cidament el negre, demostrant una I va caure en la temptació de tafaneacaba
amb
les
següents
paraules:
Indiferència remareabte a servir l'un jar-la L'obre. i el primer que veu,
si la situació a l Saar ha millorat,
o l'altre burgès.
això es deu — segons el senyor Hanoés una mitra coberta d'or, 1 un pectaux—<a la previsió i babilitat de
«El Consell, en renovar a la CoEl serbi. quan es despertà trobà, o toral ple de pedres precioses, i més
la Comissió de Govern».
missió de Govem l'expressió del seu més ben dit, no trobà el plantígrad endins, una estola...
apreci per l'obra administrativa al seu lloc. va sospitar tot seguit del
EH representant de França Insistí alt
La criada ee va precipitar escales
ella realitzada durant tres anys negre i va córrer a donar-ne part a
també que la Comissió constitueix per
avadL
i
mig,
en
circumstàncies
singularun govem amb dret a legislar d'ntre ment difícils, assegura a la Comissió la policia de la Barceloneta. La po—Verge Santíssima! E l viatger del
de certes condicions. «Je també de- el seu ple ajut en l'exercici de la licia no trigà gaire a trobar el per- 1 176 és un lladra d'esglésies... .Venlul
vers negre, el qual Ja havia liquidat ) .Veniu!...
mano—digué — el minuciós examen l^nlssió que 11 ha estat confiada.» l'ós. venent-lo a uns gitanos.
<jue soUidta el Govem britànic.»
Quan el cardenal va tomar a l'boEl senyor Hanoteaux manifestà la
El senyor Branting es declarà d'aEl negre és a la presó i l'ós toma • tel, un Inspector de poüca, de cara
cord amb lord Robert CecW, 1 el °e- aeva adhesió a aquest acord amb un a ésser en poder de Steíanovitdh. i 1 sorruda l de mirada severa, el va
nyçr Hanotaux sobre els mèWB de la i esperit de condlal ooUabonació Al- qualsevol llegidor el pot veure ballar Intimar que el seguis a l a •prefectura
Comissió en ço que es pertany a la | ludint a les dificultats que <ha de vèn- pels carrers de la ciutat, sl bé és di- per a explicar la procedència d'aseva capacita* administrativa 1 tèc- cer la Comissió 1 a la crisi per la fícil conèixer-lo perquè s'assembla quells objectes del culte.
nica. Creu que el edesenxoHUacnetit 1 qual acaba de travessar la població molt a tots els altres.
—Aquests objectes són legítimament
del règim actual en una dlreocoó de- d'aquell territori, va dir: «Mostremmeus.
mocràtica I dintre dels límits pres- los, amb la nostra unió. que sols
—O'això ja en parlarem.
crits en el Tractat de Versalles, con- mitjançant un esperit de mútua com- slstí que la Comissió és coUectivaEl cardenal obtingué 'del policia
tribitirta a millorar notablement la prensió i recíproques concessions s'ar- ment responsable davant el Consell que abans d'anar a la prefectura 11
situació. I perquè el Consell pogués riba a aconseguir l'harmonia, condi- i perfectament independent amb re- perfnetés donar un encàrrec al palau
formar-se una opinió exacta sobre ció essencial en la vida de les so- lació a tots els governs. Expressà de l'arquebisbe. I el desconfiat insbÇuest punt, el senyor Branting pro- cietats.»
també l'esperança que la deoisúó del pector restà esverat quan va veure
posa qaa s lnvltés alguns repreeenConSell haurà de contribuir a millo- que a l'arquebisbat tothom feia acaLord
«obert
Cecil.
declarà
associar^anta de la població del Saar a exrar considerablement les relacions tament al detingut, t que el mateix
se
amb
gran
plaer
a
les
paraules
proplicar els seus personals punts de
de la població del Saar amb la seva cardenal Du bo Is en ipersona sortia i
nunciades
pel
senyor
Hanoteaux
i
vista davant del Consell
Insistí sobre la utilitat de l'examen Comissió de Govern. «Solament en bé i abraçava afectuosament, 1 11 dorealitzat
pel Consell així com sobre d'aquella poWadó — afegí — havia nava el títol de Monsenyor...
L examen emprès pel Consell amb el
la
independència
de la Comissió, els jo çnroposat que s'eeooltés alguns
concm dels diversos membres de la
aventatges
econòmics
de la introduc- habitants del Saar. Això hauria proComissió — senyors Rault (president).
INVASIÓ D'ABELLES
ció
del
franc
com
a
moneda legal duït una impressió favorable 1 oooLambert, Land, de Moltke-Htdreldt l
tribuït a crear relacions més Intiúnioa
del
territori,
les
dificultats
de
El poble de Stoke, Anglaterra, va
Vaugh — versà sobre les tasques conmes entre la població del Saar I la
Sades a la Comissió, en harmonia la tasca de la Comissió, la necessitat seva. Comissió de Govem». Tenint en sofrir una invasió d'eixams d'abelles
que
el
Consell
l
i
presti
el
seu
decidit
amb les esüpuUciocs del Tractat de
compte, no cQwtant. el profund exa- que va posar els habitants en situaVersaües; la composició de la Gomls- agut i els benèfics resultats que llau- men que de la qüestió acabava d» ció apuradíssima, perquè no és gaire
r
à
de
protfair
al
Saar
el
decrét
d'am^ la designació dels seus mamfer el Consell, el senyor Branting fàcil la defensa contra, aquests terrihres. «i seu mecanisme i funciona- nistia recentment promulgat per la manifestà que no lumsitia en la sava bles ínvassorsComissió.
nwni; la distribució d'atrOmdons enproposició.
Solament va alliberar-«e'n amb
tre «is jeus diferents membres; la
lli» de gasos asficantB. com en
Finalment, el "enyor Branting In-

• •.

• •

Un furt poc freqüent

Curiositats mundials

«mlUore- dies de la guerra europea.
Gairebé totes les abelles van «iseer
mortes. iPerò molts habitants conservaren com a record les cares deplora
blement inflades.
«VOE VICTISIs...
Anys enrera el fcaiser va anar a
Palestina 1 va fer amb gran pompa
l'entrada a Jerusalem.
Per a commemorar aquesta data va
ésser construïda una torre que havia
d'ésser amb el temps un monument
històric. Però no és fàcil que bo
sigui perquè no fa gaire es va decidir
l'enderroc de la construcció.
Els vençuts mai tenen raó.
INDIRECTA PARLAMENTARIA
Al parc de Saint James, de Londres,
hl ba un estany que fa molt temps
que eslava sec, per incúria de l'aulorltai encarregada d'aquell lloc d'esbarjo. "
La diputada senyora Astor, parlant
a la Cambra dels Comuns va dir en
un incís del seu discurs:
^De bona gana aniria ara a pendre un bany a l'esitany del parc de
Sàlnt James.
—No h i ha aigua—, va observar un
altre diputat.
Vuit dir—continuà la senyora .Astor—que de bona gana peudria un
bany si h l bagués aigua...
El ministre de l'Interior va recollir la Indirecta i des del dia següent
l'estany estava de nou ple d'aigua.
GESTA D'UN PARLAMENTARI
A tó platja d'Hetó aquest dia un
noiet que es banyava va ésser agafat per una onada i emportat mar
endins.
Els crits d'una germaneta del noi
van atreure algunes persones entre
elles un senyor, el qual, veient el
peridl imminent que estava el noi.
es va despullar amb una esgarrapada, es va llançar de caip a l'aigua
1 va poder agafar el menut quan es'•-- • . a punt de negar-se.
El senyor aquest era el senyor Ratam, president del Parlament de Polònia.
Els testimonis presencials del fa»
van fer una ovació al senyor iRatan,
i sembla que a aquest l i va produir
molta més satisfacció que sí l'haguessin ovacionat els diputats, amb omtnimitat absoluta.
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CA VEU DE CATALUNYA

Vida religiosa
MOSAlCS^I^ESCORETaC
sis
Vlea u r i n à r i e s , p e l l , R a l s * Z , D i a t e r m i a .
D r .
B o a d a Rambla de Catalunya, 31, l.cr, 2.· De 2 a 5
üe 7 a 8. — Clínica: Sant Pau. 44. Oe 7 a 10 nit.

Avui: Sants Innocenci I i Víctor I ,
papes; Cels i Nassarl. — Demà: Sants
Fèlix II, pap«; Lupo, bisbe, i Santa
.Marta, verge.
Quaranta hores: Avni, a l'església
parroquial de Sant Francesc d t Paula.
Hores (Texposidó: De dos quarts de
set del mati a dos quarts da vuit de
la tarda. —Demà, a la mateixa església.
La missa d'avui: Sants Nassarl I
Cels. color vermell.—La de demà: Dominica X després de Pentecoatès. color
morat.
•-,
„
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
de les Misericòrdiea, a la seva eaRlésia.
—Demà, Nostra Dona de Maig, a Santa Anna.
Adoració Nocturna: Avui, Torn de
Satit Antoni da Padna.
Vetlles en sufragi de I n Animes da!
Purgatori: Avui, Torn de la Corona
d'Espines, a la seva capella, Escorial, 155 (Gràcia). — Demà. Tom del
Mont Calvari, a la mateixa capelfa.

verend don Lluís Barberà i Garriga, Pne.
President, Ricard Rolas; secretari,
Era natural de Morell (Tarragona). Va nàixer el r8ó8 i fou ordenat prevere l'any 1895. Josep Miralles; tresorer. Josep 3edó, i
A la seva diòcesi d'origen foa coadjutor de vocal, Miquel Guergnls
diverses parròquies i regentà aigua» curat».
Per a diumenge organitza ona exEn 1900 prengui pomrasló d'on benefici a
la parròquia de Sant Jaume d'aquesta da- cursió de tot el dia a Papiol. Les
tat. En el dit any fon nomenat capellà de Esquerdes i Rubí
l·lBstitnt del •Desen de Sarrià., Asil de Vellet». Fa molts Etetea qne d Bnd. Barberà
Centre Excursionista Pàtria.—Aquès:
es trobava compMameat impodbilitat, sofrint amb resignació ciiatlana les incomodi- Centre efectuarà del l al 12 d'agon
tat» i dolences del sen estat.
una excursió al Plrencu Aragonès i
Sacerdot exemplar i observant del» seus Vall d'Aran, sota el següent uinedeure» i ministeris, mori edificantmeat, re- rari: Ben ase Xulet de la Renclabuts amb pietat da Sanu Sagraments.
sa. Pic d'Aneto. La Maladeta. Banys— Ha començat a donar una airic de confertneies morals instructives al Centre Ca- res de Luxon. Viella, Salard%. Caltòlic de Morell, l'auditor de la Rota, doc- des de Jordi. Cabdella i Tàrrega. Votor Josep Sol*, d qual estineja en aquell cal. Mir i Masdéu.
seu poble nadiu.
Un gran coacors acut les vigílies de festa en que tenen lloc Ica dites conferíndes, TER
a oir la sàvia doctrina del conferenciant.
— Unió Míasiooal de la Clerecia. — Per
conducte del senyor bisbe, la Unió Missional
Al Polígon de Montjuloh. — Dia*
de la Clerecia d'aquesta diòcesi, ha rebut
un rescripte del cardenal Gasparri, en el eres passat, festivitat de Sant Jaume,
qual, el secretari d'Estat de Sa Santedat, ma- com
havíem anunciat, s'efectuanifesta la vivissfma satisfacció que ha produït d Summe Pontífex d primer número ren al Polígon de Moutjuicb les tlradee de Campionat t mestratge amb
de la Revista cCattluCa Misionerat.
Sa Santedat ca felicita de l'in tendíssim arma curta. En el Campionat quemoviment missioner i de l'entusiasmc apos- daren and) premi els senyors M.
tòlic qne demostra la sostn diceai i be- gúents.
neeix efusivament eis redactors i llegidor»
Primer, don Josep Maria Marià, code ta nova Revista missionera, a la qnol
desitja la major difuaiú catre ela fidds de la pa del marquès de Foronda 1 medanostra pàtria.
lla d'or; segon, don Josep Esquena;

que és tossut en instaHar-se en aquell
punt.
Era la cinquena vegada que l'urbà el condufn a la delegació, 1 allí
li van pendre el n<xn per a denunclar-lo al Jutjat. 1 el van deixar anar,
iPcl camí més directe, el fotògraf
s'entomà al mateix lloc i plantà novament els tres peus disposat a riure's
de tothom.
Un altre urbà ei detingué de nou 1
el portà altra vegada a la delegació—
Obaarvatorl M e t e o r o l ò g l o d* l a ere la sisena denúncia — 1 allí no II
Cnlversltat de Baroalona.—Dia 27 prengueren el nom, perquè ja d saben de mamórla.
ile iuliol de 1923.
Hores d'observació: A les «et, a la*
I l'home, de la delegació a n à al•- Rciíl Capell» del PaUo. — Retidinci»
tretze i a les divuit.
tre cop al monument, amb el propò- del» FP. Jaultes (Ctner d'Ataulf). — Fe»t*
de Sant tgnas de Loyola.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar: sit de demostrar que cap autoritat pot
Dia io de juliol. Dilluns i Tiollia de Sant
76!761",'). 760'ó.
res contra un home tossut.
Igual. A do» quart» de set de la taid». eaal
Termòmetre sec 24·81 25·3. 247.
de Veapres, »almeJ»Bt el cbor amb d poble
Termòmetre humit: 22·l, 22*0.22·a
Dia JI. FesÜTitat de Sant Issaai de LovoU
de la Companyia de Jaí» diran
Humitat (centèsimes de saturació). CriííiUm 1. Uorent. R. Fiant, M aSetle?Pare»
vuit la primera miua, Comunió gene78, 74, 78.
ral 1 càntics. Tedèum i besamans
Direcció del vent: ESE., SSO., S.
Al Portal de Smta Madrona uns
A doa quart» de set de la tarda, opo- A T L È T I Q U E S
del SanOasim. Tritagi, sermó pel reVelocitat del vent en metres per se- guàrdies d© segureifil van (deturar sició
P. Manual Tarrt. S. J., benedicció i
Campionats de Catalunya de boxa
gon: 2, 7. 5.
un subjecte que venie paqntts de ci- verend
reaerva
Estat del cel: Quasi serè. Nuvolós. garretes de paper 1 n hl van ocupar
Nota. — Vialtast aqueMa CapeUa, de» del per a aflolonat». — Dijous, a la nií,
Classe de nüvols: K.N.AI K.. K.N. 297, que van ésser posats a disposició migdia del dia jo i tot el JI, amb Ica davant de molta concurrència, malcondic'.on» de costum nonfessió, comunió i grat t^sser un dia intempestiu per ésdel delegat d'Hisenda
C. C.Si:K.
oració pel Sant Pare), e» guanya una ser després de festes, se celebraren
Temperatures extremes a forabra:
vetcada indulgència pleniria aplicable ala diles semlUnals del Campionat que tan
funta.
màxima. Jii'h: mínima.22'3; mínima prop
brillanunnt organitza la Federació
del sol: '2\'4.
Espanyola
de Boxa, quedant AnalisOscil·lació termomèfrica: 4'S.
tes sense combatre Filella, de Sabano hi ha com la casa CUYAS, PorTemperatura mitja: 24 5.
dell. 1 Trencíis. de Terrassa, per no
Precipitació aquosa, dea de les set tal de l'Angel, 11.
presentar-se Soler.
del matí del dia anterior a les set del
Al carrer dels Boters l'automòbil
Els resultats tècnics de la vetllada
dia de la data, O'O mm.
11.427 va atropellar el nen Enric
foren eU segQentS:
Recorregut del vent en igual perío- Tow, de f> anys, i 11 va íer mal al
ENTERRAMENTS
En els professionals, Aparicio vencé
de: I4S km.
peu dret.
Na Bita SararoU i Ctr«r<2, i-idua <U a SÀncbez per punt 1 Cuenoa fou deObservacions particulars: Boira.
N'Agnstl Coma. Armi, a les deu. Ci- clarai vencedor de Bonin. per rtesEl director. E. Alcobé
sa mortuOrla, carrer d'Olot (davant qualiflcaciò d"a<ruest per cop baix.
del Parc GüefU).
El combat, de totes maneres, es pre- Fosro-GUco-Kcla-LeclUnat cara
luapeiencla. ti. uomenech. Rouak
sentava favorable a Coenca.
La
nena
Mariadels
Rei»
AraM
i
Econòmic
superior
Saut Fau. 71.
En els amatesr. en el pes mosca.
Pratmarsó. Ha mon a l'edat de IS
Es ven a lot arreu
anys. tVivul. a dos quarts de quatre. Va rea i Vitri à. foren declarats venAvui sort d primer número de
Procedent d'ArrtèrJica, arribà a Bar Briídh. 36. Parròiqula de Sant Fran- cedors de Sànctoez i Mompó, resla nova edició da «La Gran Novella»,
pectivament, 1 en el pes ploma Robles
cesc de Paula. Cementin Vall.
publicació que havia estat suspesa « k m a el ministre d'ESpanya a Veneassoli una victòria que ialt& poc perFUNERALS
amb motiu de la finida vaga de irans- zueia. senyor manjuès de Dosfuentes
què fos k. o. sobra Tello.
porto.
Na Marcela Marquis i Martí. Va moPer a dijous s'anuncià la proclaD'un
estalblimem
del
carrer
del
Peu
Segons informes ipie tenim, la nova
rir ahir. Aivul, a dos quarts de deu, mació dels set campions de Cataludla
Creu,
íoren
robades
una
màquiedició surt molt millorada 1 amb doa la parròquia de Sant Antoni de Vi- nya en la vetllada magna que amb
ble nombre de pàgines, motiu pel na d'escriure, due* dotzenes de nines lamajor.
les finals del Campionat prepara la
amb
als
momios
de
coníeoclonar-les
i
qual els compradors de l'edició anEn Francesc Montierral i Palau. Federació.
un
llit.
lerlor que vulguin continuar la lecMori el dia 14 dels corrents. A*ui, 4
—
é
tura de «Lee mil i una nits> hauran
les deu, a la Bonanovs.
Nova York, 27. — Campionat de bode començar pel número 3 de l'edició
La policia del port. detingué ahJr
Oliver i Caslafler. Mo- xa. £1 boxador francès, qui ha rebut
actual
eis carreters Ramon Vila, Roc Soler i ri •Va« í eaiarlna
dia 17 dels corrents. Avui, a grans cops del seu adversari, demostra
Eduard Baliloveras, acusats d'haver- des quans
d'onze, a Pompela.
veritable valor, mereixent repetides vese n endut 100 quilos de ferro vell que
PORCELLANA
gades les aclamacions de la concurhi
havia
ai
moll
de
la
Pau,
prapielax
ANIVERSARIS
FaiieUes j . Llorens. Rbla. Plors, 30. de Josep del VaUle.
rència.
Sn Josep Barba i folls. Mori el 28
En el primer round. els adversaris
Un carro gue passava pel carrer de
de juliol de 1922. als 29 anys d'edat canviaren repetits cops 1 croxets.
A una pedrera de la muntanya de Avui, a les deu, misses a la panòqula
Uans&, va agafar el col Àlvar GaOundee. malgrat trobar-se ferit tira
dea Bayà, de 9 anys. 1 l i va aixaf ar caà Baró, rva esclatar abans de temps de Santa Maria del Mar.
al seu contrincant a terra, d'un forel peu dret. Va ésser curat al dis- vna barri nada, 1 va produir e l'obrer
midable directe.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Manuel Martínez Martínez, de 47 anys,
pensari OHoslafranclis.
En el segon round, •Criqui torna a
ferides al cap 1 fractura de la clavícuNa Marc tia Marquis i Marti. Enterésser tirat a terra, però es manté fins
la eajuerra. Va ingreesar a l'Hospital rada ahir a la tarda.
al final, en un cos a cos.
dlnlo.
En els teroer. quart 1 cinquè, Criq::!
ataca a Dundee, el qual es limita
garantitzaxs i econòmics, els trobaAl cafre>• de Llobet, van topar dos
a una actitud defensiva, evitant simreu a la casa CUYAS Portal de l'An- carros, i el carreter d'un d'ellls, Joan
plement els cops.
í«í. 11VaOls Vinaixa, de 50 anys, va soírlr
Des del sisè round. Dundee porta
commoció generafl, de pronòstic reseraventatge, i a partir del setè. copeja
L'altra nit va ésser detingut i vat. Va ésser asstsllt ei dlspenïari
— En el convent de Keligioaoa Mínim», durament amb totes dues mans a
conduït e le delegació, un home de d'Hostalfrancbs.
d'aquesta ciutat, professaren el» Joves novi- Griqul, atrapant-lo en els punts vul48 anys, vei de Montcada, el qual
cis Fra Jaume Anguera i Veraet i Fra Ra- nerables; però Criquí, malgrat això.
havia agredit el vlgllwu nocturn, un
Adellach i Campà
Un tramvia que baixava aírir a la mon
vellet de 78 anys, causant-li, a copa
Així maleïa vestiren el sani hàbit de Sant segueix ferm fins a l'últim round, sentarda pel carrer de Mínéndez Pelavo. Franceac de Paula ela aeminariste* don Sal- se que Dundee aconsegueixi deixarde puny, contusions a la cara.
va atropeQlar a Joan Alcafiiz Murgln, vador Pom* i EscríM i don Ramon Massó lo en situació de K. O.
de 64 anys, l 11 va íer contusions a les i Pascual.
L'irtiitre proclama alesíhores ven— Aviat aortlrt cap a Califòrnia cl savi
- uHahíoc
1 Peus de metall. La c a u mans, que l i van ésser corades al dis- astrònom
P. Rodés, de la Companyia de cedor a Dundee, per punts. — Havas.,
a u i D ò méa ben assortida.
pensari del districte VI.
Jesús, amb el 11 d'assistir al Congria d'AaLlorens Germans. Rambla Flors. 30.
trononna
Eli campionats a t l e t i s m e . — De— Per RR. OO-, data li del corrent, has
A un pis del oarrer d'Astur'.es. 32. estat
concedides mil pessetes a cada una mà, diumenge-, al camp del C. D. EuAl Casal Nacionalista Gulnardoreno,
Ica esgliaica parroquiaS de Saat Icoep ropa, tindran lloc els Campionats Gese celebrarà avui, a la nit, una vet- t i nen Straeió Martínez (Domeus, va de
de Mataró i Vallromanes, per a íer obre» nerals d'Atletisme de Barcelona, les
llada a profit de la Subcomissió d'í-s- prrthilr-se cremani»» de prhner. sagon de reparació.
barjo del Futbol Club Gulnardorenc. i teroer grau a tot ell cos, per haverli
— El dia 31 del corrent, festa de Sant proves del qual prometen ésser Intecalgut al damunt aigua bufllenta.
Xgnaai de Loyola, celebraran llur primera re^santlssimes per trobar-se e'.s nosmissa, a la capella del Col-lcgi màxim de tres atletes en plena forma.
Ignasi, a les vuit. el» PP. Felip Vi•Es diu que en els Jocs noraüs de Sant
- J O I E S VILANOVA U n i ó , 6.
va», Joaquim de Macodo, Felip Rodrigues,
L'ordre de les pnaves serà el seMataró. En Pere Roca Fargas, ha ob- Franceac Zambrano, Pere Paravano, Didac güent:
Gontàles, Rufl Iracbe, Francesc Xavier Quintingut
el
premi
d'un
alguaíorl
de
VarVo ésser auxtllat ahir a la tarda
Al mati: 1,900 metres, Martell. 100
tana. Josep Ferragut, OuMau Rojas, Eduard
al dispensari díl Districte III. Joan tfcta mataronl ftatel Estrany, conce- Iglesias, Joaquim TcixeirA. Ignafi Mora, metres. Pes. 400 metres, salts de londit
a
la
«nlïior
composició
que
tracGonçal Acba, Manue MI. Bspinoaa i Rafel gitud, rellevaments i per 100.
Navarro Gonzàlez, de 24 anys, el qual
tenia la cama dreta fracturade, pro- tés del pintor militar, també mataro- Rica.
A la tarda: 800 metres, Disc, 200
A la reia! capella del Palau, a l'esmentada
nOsttc g m i , de resultes d'haver-Ho nl, Josep iCusatíhs.
boca, ela PP. Lluïa Brates, Eduard dc la metres. Perxa, 5,000 metres marxa,
atropellat al moll d'E&panya un carro
Bapnella, Bcmabeu Copado, Bemard de la salts d'altura i rellevaments 4 per 400.
— Demaneu mitges ampolles Aigua Espríclla. Jaume Roma, David Maduro i
que s'Ignora de qui és.
Cl Comitè de la Federació Catalana
Andreu Lara.
«VICHY
OATALAN
•
en
Hotels
i
El pacient va ésser conduït a l'HosA l'eagléiia del Sagrat Cor, de Barceló 'd'Atletisme, prega la puntualitat, coRestauranta.
pital Clinlo.
na. a dos quarta de vuit, els PP. Franceac mençant les proves a les vuit del
CMalS, Joaep M Mura::, losep Hemlnder. mati i a dos quarts de cinc de la
A l'encreuament dels carrers de Castillo. Alfons M. Thió. Josep Larequl, Uula tarda
Fernando i d'Avinyó, una bicicleta Soler. Anselm Fiorio i Joan Beraardo,
El dit acte acabarà amb el <Tedtm> i
va atrapellaí ahir a la tarda a MagEXCÜESIONISME
per a les vacances és un aparell fo- dalena Tudinl Amorós, de 73 anys,
— A l'església dets PP. Carmelites dc
togràfic de la caae OUVAI, Portal causant-li contusions als braços i ca- Tarragona tingaé lloc l'acte de la profeasio
C. B. Orfeó Qraoienc. — En la luareligiosa del germà Redemptor dc la Creu
de l'Angel. U.
mes i commoció cerebral.
Apadrinaren el Oermà d» esposos don Ma- ta general extraordinària celebrada
La van auxiliar a l dispensari de nuel
oli* 1 donya Carme Joví i predicà el diumenge passat, dia primer del o r Atiix a la tarda, un urbà detingué l'Alcaldia
P aaalli. prior del convent de IWIaliina
— Dcanà. diumenge, predicarà a la Cate- rent. quedà constituïda la Junta diprop del monument de Colomb un íoEl dcllstS'va « s e r agafat per un dral
rectiva del Grup Excursionista de l'Orel doctor don Joaquim Maadazaxact
togral aujhulant QUO no té permís 1 urha.
— Ha lliurat la teva ànima a Diu d re- feó Gradenc ea aquesta forma:
S a b ó
" L a
O c a "
PabrioMtt J. ALIRM • MATARÓ
qualitat superior

L O C A L S

Els esports

-Per a cines de família

Obituarí

- Sabó La Greu Blanca

- Aparells fotogràfics

Bisbat

- E L MILLOR OBSEQUI

tercer, capit* don Antoni Apericl;
quart, don Bonaventura Duràn; cinquè don Ifiigo Mas; sisè. don Joaa
Marlmón; setè, don Eouard Lafont;
vuitè, don Artur Solà; novè, don Àngel Sales; 10. don Antoni Modolell;
11. don Oscar CapdevlUa; 12. don llumlnado Cuende; 13. don Julià Aznar,
i 14. don Antoni Prevosü.
El mestratge l'obtingueren els senyors Marfà i Esquena.
Actuà de jutge de camp don Manuel Rotllàn. £1 Jurat fou presidit
per don Longtnos Aimarcha.
Diumenge vinent, a les nou del ma
tí. es donarà començ a la sisena tirada del Concurs regional amb el
mestratge a fusell, reservat per als socis d'aquesta representació, sota le*
següents condicions: Arma: fusell o
carrabina mauser; distància 200 metres: blanc circular de O"» metros;
posició lliure; dispars 60, en sis sèries
de deu; matrícula 5 pessetes.
El tirador que de les 60 bales fad
52 dianes o bé 440 punts, se l i farà
remesa d'una valuosa medalla de
mestre tirador.
La matrícula quedarà tancada a les
vuit de la nit de demà. procedintse acte se^rui-t a l sorteig.
Dintre pocs <Bes tindrà lloc ei
repartiment de premis del Concurs
celebrat el dia 16. per a Sils de -enyors socis, havent-se rebut donatius
dels següents socis: senyors de la Rubia, Morató, Martmén. Prevostl, Ribalta. Aznar. Tarrlda. Arrtola, Vacarisas, donya Anna Serra, Bagaria,
Masvidal. Badia. Sales. A. C , Carreras i Cots (H.\.
AVIACIÓ

Penya de l'Aire. — Un gran èxit ha
estat el ooncuis de - cartells celebrat
per n escollir l'anunciador de la Volta aèria a Catalunya, organitzada
per aquella entitat.
Vint-i-sls són els cartells admesos
pe! Jurat i entre ells molt difícil la
selecció, havent resultat guanyador un
preciíís cartell de l'artista sabadellenc senyor Marti. Es van concedir
mencions honorifiques als presentats
pels artistes senyors Monton, Baixeras, M. F. A.. Dalmau, Busquets i
Nico.
Estan Ja acabant-se els preparatius
del míting d'aviació de Sabadell, havent-se acordat el següent programa:
Dia 4 (dissabte), a Ja tarda, a les
quatre, arribada dels arvlons que pendxan part al míting; de cinc a dos
quarts de vuit. se celebraran les proves d'altura, aterratge l velocitat.
Dia 5. a la tarda. 1 de cinc a dos
quarts de vuit. se celebraran les proves d'altura, aterratge de senyoretes passatgers 1 habilitat.
Amb-tiB programa semblant «e celebrarà el míting de Vicií, als dies
11 i 12 d'agost.
t
MARÍTIMES

BMadura tf'un nou outrlgger. — Demà, diumenge, al Club de Mar <iel
Centre Autonomista de Dependents
del Comerç 1 de la Indústria, tindrà
lloc la tootadura del nou outrlgger a
quatre remers adquirit recentment a
unes dressanes de Suïssa, el q w
serà apadrinat pel senyor Baró de
Güell, delegat al Comitè Olímpic Internacional 1 president del Comlt»
Executiu de la Confederació Esportiva de Catalunya.
Recomanem « lei tntUal* i et*
parneuMrs «/«« tenen a t>6 tram*
trt'ns artuiet o nolet tupltcadu.
CU al no ens fs vosiibU ter-ne
ta ntetsutat absoluta (sensi ta
el menor a u i d'avalar atgndament els cngxnait amb un seg*U a una flnw c * * * •
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( T e l e g r r a m e s
MAMIPnTAOtONS DEL PRESÍOBNT
Madrid. '_,7. 2 tarda
Ei cati del Govern, després del de»p^ti amb «1 M i . en el quej ba totmes
j 1» «ignatara «l^uns de-irets de üovernatiò i Hisenda, ha marxat al seu
drtpatx dé la Presidència, on, parisc. eis periodistes, ha oonfUroai
;,ie dama. a dos ifuars de «b» de 1*
i'jrJa, M celsïJEarà Consell de nünW:re».

-Es tractaré del Marroc T
M
— Es dar que si B! (jue pot sac,.cir és (jne no sliagi rebut «acaza la
njandrta de l'Alt Comissari
- I de la ijüastió econòmica?
- Hcite: de la par. MOòOndQà, La
principal és la de! M a m »
Ha annnclat despníe e! cap del Go
vern j n e a nrimeres lioras de la iftia. d«prés iresmarzar. portarú ei mi:e de la Guerra, a la slgnatora
del Rei, entra altres decreu, el de pro•rMC de la raoant que va deixar el
j-enera! Hernando en la SeculO d'aníútída del minlsten de la Guerra.
També 2ia anunciat aue t l Rei eorurla a les quatre de la tarda cap a
D'ESTAT
An-ui' han \-lsitat el ministre d'Estat
unct de S. $.. l'ambaixador d'Alímanya 1 el ministre de Portugal.
LA «CACETA»
La «Qacsta» publica:
De Govamació.—Reiai ordre disposant que sempre, que en les subhastes
Je Duanes. estacloiiÉ r^Troviàries l
Direccions'de Correos h i tiaífi subsràocies tòxiques, s ha de fer la venda
amo '.a intervenció det sotsde'iígat de
Farmiría oorreaponetr..
Del Treball —Reial dtdr^ disposant
qoe es recordi a les Cacnoree de Comerç, Indústria i Navegació del Regne J'obllgeció en qué es troben de trametr» a squee; ministeri un «ocero·
plar de! .•ens de la Cambra.
També ptíbll'.a la «Gaoeta. un avia
do] Banc de Crèdit Industrial pa-jant qne das de iprÈnerç d'agost vinent es podrà ler aíacUu a les o&ci' « d'aqueït Banc !"lmï»ort del cupó
: número 9 défe bons del Tresor per al lament dé la indilstrii nacional. 3,1 oinc per 100 anj'al.
LA QÜESTIÓ ECONOMIOA
I BL PROBLEMA OEL MARROC
Diu' cEl Liberal.:
«A pffreones^jue coneixen el pensament del prasklent del ConaeU els
j-m sentti assegurar qoe les prímer t reunions que celebri el Govam es
dedicaran s l'exàm^n de la qoe»• i econòmloa. i e;
amfc al>a
té intima connexió
política qoe se
«igufetx a i'AíTica. no i'arr&atà a
tractar aquest Últim prabltíma fins
passat algun temps, per ooosideracions apreciables que la iprudèncla
aconsella 00 revelar per ara.»
TREBALL ESTADtGTIC
<E1 htberal. pubbca un ourtó* tre^all estadístic sobre la situació financera de Iftetat. en el qual figuren les
c«l es següents:
£2 el pressupost t l g M m ÍÜ ia xií'a de 276x66 homes, com a total de
les fljnoes de l'exèrcit, guardià civil
1 oarrattlaers. que figuren actuaimeat
ea actto.
aquesta xifra es deuomposa en-ja
d* te pentDMúa. MABM hocies.
Wan del Marroc. at.TW.
Guardia atril, 27 .sa
Carreibinere, ICJ^S '
Total:
homes
inçoría el sosteniment de lee esr ^ ^ d e s forces: les de l'exèrcit.
^ * » . 3 8 4 peseetes; les de la guàndla
c'«l. 97.183.406 pessetes, 1 U» de oerrabíners, 58.450 0B6 pessetes. En total,
i^presenten una càrrega anyal per al
Treaa, de 742.396.888 pessetes; és a
• *PW>iMiiBi)iijiiiaw & pals suporta
K lament en aquests eíectius militars
•aQl « m «aportava el pressupost general d'Estat, -preseníat por 1 ínobllsenyor Femandez Vfllaveide
* i *ay 1900. arran del desastre
«Joniai. En aquell preesupcst, en que
r9 «*IIJUJ eren de 875 mUloos de
i^sseies, noportaren les despeses de
Wana m miltona, . ^
^

ACORDS DELS SINDICATS
DE BANCA < BORSA
^sgoesa - Es coneixen ja els
f^^Js presos en i Assemblea de de^e^ts dels Siadloaü lliures d taplaaia

de Banca f Boraa. Son els segitents:
Primer. L'Assemblea considera que
el conflicte està originat per la burgesia i que continua en peu 1 aiüb el
mateix snluslaame t 'sense olaudlcaclons. fins a bonssgutr ei trkHní definian.
Segon. Intensificar el boicot en totes aquelles places on hi hagi
Banca dels actualment boicotejat».
Tercer. Si la burgesia, davant del
conflicte' actual, arribés a reoúrrer a
mitjans extraie^als. l'assemMee, d'aoord amb les juntes locals, declina la
MsponsahiUtat del que pugui ocórrer.
Quart Intensificar a tot Espanya la
propaganda de la «indicació dels empleats de Banca 1 Borsa del Banc Espanyo; de Crèdit.
Cinquè. L'import del que sibe de
pagar pel Banc Espanyol de Crèdit
pel temps de vaga. £gr ell provocada,
aera fixat al seu degut temps per
una oomSasló designada a l'efecte.
Sisè. Que els «indicats donin un
dia de paga per els vaguistes, exceptuant els de Madrid, que en donaxan
dos. a l'afaflect? de remetre ois empleats en vaga l'import de les mensualitats en concepte d'onttcip reiniegraible.
Setè, Donam com un fec la oonsutució de la Federació. Nacional d'empleate de Banca i Borsa, dintre de
bren tençie, s'tferlrà on concurs de
bases entre tota els etopleats de Banca i Borsa d "Espanya. Els tres millors treballs sobre aquest particular,
referent a les necessitats de oada localitat, es premiaran airtb 2.CU0 pessetes, que pagarà ei Sindicat E! termini de presentació dels trabalUs al
concurs acabarà el dia primat de gener de 19M.'
Vuitè. Essent la zona d'Audalusia
011 radiquen la majoria de les sucursals del Banc Espanyo! de credit. slnlenslfiwtran en aquesta zona els creballs de. propaganda.
Acabada l'Assemblea, el president
tomà a Madrid i els delegats tornaren
a les seves respectives localitats.
SiONATURA DE GUERRA
MadTld. 27, i IS tarda
Nomenant cap de l'Estat Major Central de l Exérclt el capità general de
l'exèrcit don Valerià Wegrler i McoUOL _ Z gS
ffdem director general de Carrahiaers al tinent general don Josep Oiar
guer Feliu.
Ídem cap de la Secció d'ArtiUsrla
del ministeri de la Guerra el general
de brigada ÍQO AHied Cortes
Ascendint a general de divisió per
mèrits de campanya 1 nomneant-lo
cap de la novena divisió (Saragossa)
el general de brigada don Josep Sanjóijo.
Promovem a general de brigada el
coronel d artilleria don Carles Pérez
López de Robredo.
e'^^M
ídem coronel per mèrit» de campanya el tinent coronel d'Infanteria don
Manuel Gonzàlez Carrasco.
Disposant que cessi en el càrrec de
capità gsieral de Canàries el tinent
genera! don Francesc Rodrlguei Sàndbez d'Espinosa.
Nomenant governador militar de
Màlaga el general de brigada don
Artur Nàrio.
Mem general de la brigada d'artiUerla de la segona divisió el general
de brigada don Joaquim .Casalduero.
actual segon cap del Govern militar
de Cartagena
ídem cap de la intendència militar de Melilla el coronel -de la Intendència don Josep Vffié.
ildem de la primera comandància
da tropes de l'esmentat cos el coronel don Ferran Pastrana
Conferint al comandament de la
sub-inspecolo del 22 taro aH coronel
de la guàrdia ctvü don Vicens Mora
les.
ídem de ks comandàncies de Leon.
Guadalajara i Salamanca, respectivament, als tlnènts coronels don Lluís
Martínez Bonlcho. don Franceao Palou I don Rnf Martin Rlvera.
Conoedlni el pas a la situació de
segona rewrva. amb al càrrec de tinent general, per trobar-se en possessió de la creu de Sant Ferran, al general de dlvüió en sltnadó de primera reserva, don Joaquim Padbeco
Yangua.
ídem ei càrrec de geneitti de brigada en situació de segona reserva, per
trvbar-s? « 1 pngjeualé &> 1» creu 4»
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Sant. Ferran, al coronel d'Estat Major ;
retlfat don Josep Herrero
lüem el càrrec d'e general de hrlgada honorari, en situació de reserva, |
àl coronel de cavalleria retirat don
Xavier Mencos.
Disposant que el general de brigada i
en situació d-? primera reserva, don
Jaume Vaiderrama. passi a la de segona reserva per bavar complert l'edat reglamentària.
Concedint ia gran creu blanca del
Mèrit Mihtar als generals de brigada
honoraris, en situació da reserva, don
iàégimon Padre 1 don Emili de la
Coadra
Concedint la Medalla de Sofriments
per la Pàtria, sense pensió, a don
Laudeà IraxabaL
I'WVTI la Medalla ue salrlmectí per
la Pàtria, penslonada. à treue j f l cla'is de diverses armes i cóssos.
Autoritzant el ministre de la Guerxa per 3 ceiebrhr concureos d'arrendament de looali, a Osca, per a Govern Militar, a la Corunya, per a
Jutjat permanent 1 pagadoria regional de sons; a Barcelona, per allotja.
ment de 60 muls de la quarta Comandància d'Intendència; i a Múrcia, per
a Govern Militar.
Autoritzant 1 adquisició, prèvia subhasta, del material i gasolina per al
servei del Centre Electro-Tècnlc; a
Castelló, per a lloguer dlun local per
al destacament de la comandància
d'anginyere, i a Plasència, per o
igual fl.
Concedint la lllhenat condicional al
corrgiem de la {penitenciaria militar
de Mató, Ferran Gonzàlez Rico.
OOMBINAOIO DE GOVERNADORS
La setmana entrant es signarà l'anunciada combinació de governadors.
EL CORONEL RIQUELME
Madrid. 27. 5'15 tarda.
El coronel Riqueime ha dit avui
als periodistes que tan informació al
ministeri de la Guerra que la comissió parlamentària de responsabilitats
no l'havia citat per a declarar, com
assegura algun periòdic.
EL GENERAL «OMEZ JORDANA
Aquest mati ha estat al ministeri
de la Guerra el general Gómez Jordana.
Ha dit que estava a la península
atenent al requeriment que U havia
(et la comissió parlamentària de responsabilitats, perquè informi davant
seu.
CONDECORACIONS
EI sots-secretari interí del ministeri del Treball, senyor Martinee de
Velasco, ha Imposat avui ies insígnies dt ia creu d'Isabel la Católicn
als funcionaris Josep Garcia Monjo
i Pere .MarHnez. com a premi a llur
laboriositat
S'han pronunciat discursos, elogiant «Is mèrits deJs condecorats
L'acte ha estat molt brillant i I .ien
presenciat els alts funcionaris del ministeri.
AL PALAU
El rei ha estat campllni»ntat per
l'ex-president del Consell sínyor Sànchez de Toca, el bisbe d» Sòria i el
prior de 1*8 ordres milita/3.
NOTES DE MELILLA
Melilla — S'assegura que «T Comis-'
san Superior embarcarà demà cap a
Almeria o Màlaga, on directament seguirà cap a Madrid 1 l'acompanyarà
en aquest viatge l'Amei. £ r Ritfl.
Les conspiracions portades a • cap
a la zona rebel per subjectes de fore,
la presència dels quals no ha passat
desapercebuda per les autoritats militars, sembla que re tardarà molt
a produir l'efecte que ela agitadors
perseguien
AIXÍ ho fan suposar las concentra-,
dons enemigues, sobretot al sector de
Tlzzí Azza
Les nostres tropes estan preparades
a tota contingència.
Ei comandant general ha visitat
9en-Tleb. inspecctonant als serveis
detingudament.
El general Martínez Anldo fou rebut pel cap de la posicióL'enemic ha tallat la Unia telefònica en una extensió de 600 metres,
emportanuse-la, entre les posicions
AcihAzur i Nad'or de Benl-Ulichet
Aquest mati s'organitzà una coium-'
na a Taíerslt, diriginvse a la muntanya d'Amada, on i enemic havia
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La columna las va destruir, tornant el general ftodrtguea Mourelo. 8 »
comtes de Maoeda 1 Aybar 1 tiUe%
sense novetat a la seva base.
A la posició del Zslo.han estat de- personaUlsts.
tinguis ires deserto» del regiment UN GUARDIA AGREDEIX UN OAPITA
de Cerifio'la.
ISMSI
Aquest mati, al Pont de Vailiecas,
Aquest mati, torces , de regularà j s'han
trobat un guàrdia de seguretat
d'Aïhucemas sortiren de la posició 1 ua capità
de» mateix Cos.
Benítez per a fer ia descoberta. L'eL'OFimentat guàrdia havia sofert un
nemic tirotejà als regulars, matant
odatk) pes tafite» comeses en ei se rnn soldat
vea. però creient que no era just «i
A ia matinada eU rebels hostiUV càstig Imposat, estava jndlçnat amb
zaren la posició de Tizzi Alma.
el dU oepltà por creure que aquest
«ra «1 culpahie de la correcció soLA SAL A L'ARGENTINA
ferta.
«-J—1
Madrid. £7,. C l 5 tarda
Després de creuar-se unes paraules
> Cfidiz. — El Govern la l'ArKentioa entre
tots dos,'ha agredit ei guàrdia
ÚS proposa augmentar en sinó pvsos al
<^pi(à. oe usant-li ona ferida de
or el dret de la tona du sol que 3 im- pronòstic
reservat rara l'ora lla esporta a ie dita oacló.
Aixó suposa la ruïna de la ribera q u e m .
El capità s'ha rçet i "espasí per a desalloera. que tramet el U) per u-O de
fensox-àe, LiiSeiveniul·hi alguns wanla seva prodooclú al Pkita.
Es Í«ÍI geeüons prop deu ministre seonts 1 una parella de la guàrdia
d'Estat perquè s'anteulln les oportu- civil, que ha detingut el guàrdia, essent posat a disposició del jutjat cornes negociacions diplomàtiques.
reeponeni
BANQUET MILITAR
LA SITUACIÓ POLÍTICA
Corunya — Bb oficials del regiMadriU, 27. ^ aK
ment de caçadors de Galícn es re1X41 Corre^toodfencfta de Espatiaunireu en banquet, presidits pel geassegurà que en aquestes difícils cirneral Cavalcantl.
que sarau tractades en
£3 coronel del reglm<snL senyor cumstàncies
sèrie da Consells que ha de coMuniz, pronuncià un discurs expres- la
loençer demà. dissabte, ei president
sant la gran setisfecció de tots eu del
Consell peiseguelx com a ideal,
veure's presidits per l'heroi cle Tizza, el de
procurar que les resoiudone
avui més heroi que aquell dia.
que recaiguin siguin \ j t l'harmòniAcabà brindant per Espany», pel ques ipossibles, per tal d'aconseguir
Re! l per la unió franca i lleial de d'aquesta manarà Tsstructhra d'al'exèrcit.
quest Gebinet, i evitar, fins dn les
El comandant senyor Castro Mlüo circumstàncies i la bonà voluntat ho
expressà l'amargor que causa el veu- permetin, pnod^cacioos eii & tl.t
re el fariseisme possessionat del tem- Gabinet.
ple de la pàtria, d'on expulsa els que
Ji ofrenen tots els seus anhels.
EN MARCELI DOMINGO
Censurà els covards egoismes que
diputat don Marosli Domingo,
maten els estímuls I els ideals. 1 di- haEl menWestat
al president de la Cogué que ha arribat el moment de missió de responsabilitats,
oc
procTiamar èl gloriós Cavalcantl. qui podrà assistir a la sessió deque
encarna tota els anhels de l'arma de te, per haver de traslladar-ee dissaba Torcavalleria, que són els de l'exèrcit,
d'on tomarà a Madrid el vinent
unit sòlidament en amor a la Pàtria tosa,
dilluns.
I al Rei.
GL CONSELL
iFtnaiment parlà el general CavalEl CenseU de demà. diastbte, a la
cant!, el qual començà dedicant on
record a tols els que moriren el In- Presidència, començarà, segons ha
llol de 1981. Tfctlmes *aiitics errors manifestat aquesta tarda el ministre
de la Governació, a -Jes quatre de la
no Imputables als militars.
Enlairà Jes glòries de l'arma de ca- tarda.
valleria, especiaiinent les conquistaDIPUTATS AL MARROC
des pel regiment d Alcàntara. las restes <KI qual va poder recollir. 1 digué ' Com ia havem dit abans, alguna
que l'arma de cavalleria ha coUocat diputats que formoo part de la Coel seu estendard al m é s alt cimal, missió de responsabilitats, aniran al
sense que això vulgui dir que les al- Marroc a continuar llurs investigatres armes no hagin també obtingut cions.
Marceli Domingo es dirigirà a Tedefinitius llorers, puix l'honor de
qualsevol d'elles és l'honor de l'exer tuàri. Btsteiro a Ceuta 1 Prlen a
Melilla
clt.
Alegi que si va tenir amargures
les lelicWaciona que rep ara. més que
una oompensaoió. són una v«ra recompenso.
Brindà per la pàtria 1 l'erèrelt,
l. com a simbd de tots. pel rei.
CU general Cavalcantl «apressà també el seu agrattMot a la premsa per
lei bondat amb que sempre Ifta tractat, sobretot aqaests óltima temps.
En aestoar el «eu dtectus, ha estat
objecte d'una gran ovació, amb vís
quek a l'heroi de Tizza.
IBB va acordar tekgratflar ai oap de
la casa mOttar ddl rei, i als generals
Prtmo de HSvera. Berenguer i Nararre
NOTA BURSATIL
Madrid. 27 8 ' » nit
Puç moviment aca^a avui. la sessió
de Borsa.
El Deute regulador sosté l'alça
d'ahir, i queda a l mateix canvi, o
sigui a 71'iv.
A la resta dets cabals públics tam
bé es manté la cotitació
Als Tresors h i ha ||rmesa
El Banc d'Espanya millora 4 enters 1 0'50 A unfi pesseta els Ferrocarrils
La moneda estrangera
presenta
üça. que te de 10 cèntims «n e'ls
Crancs 1 d'un en lliures í dòlars, que
respectivament queden a il'SO, ï: 17
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EL REI
A primers hom de la tarda, el Rei
ha rebut l'ambaixador d'Espanya a
Paris, senyor Quifiones de León, amb
el qual ha celebrat una extensa conferència.
Terminada aquesta conferencia el
Monarca, acompanyat del duc de Miranda, ha sortit en automòbil cap a
Santander. Ha estat acomiadat, a l
Palau, c e l mnrijnèn de la TotTeci4ía i

L'ALT COMIStARI A MADRID
1X0 ohstaru i * irecuficac^ms oílcüUs que s'han tot durant aquests
darrers dies, a'inslaleix que l'Alt Comissari, senyor SUvela. vindrà u Madrid.
Aquesta tarda s'afirmava per persones aasabeataUes que no més' tard
de dilluns 0 d« dimarts estarà aquí,
disposat a plantejar al Govam proWernes interessants.
£n tal oas, està clar que no efirtarà el senyor Sllvela la memòria que
li ha demanat i espera «1 ministre
d'Estat.
EL OBBOOBRIMENT D'AMERIOA
Pom resultat de l'expedient incoat a conseqüència d'una comunicació dei cònsol general de l'üruguay a França, s'ha dictat pel ministeri d* Marina una Reial ordre
resolent es compleLtí en totes les
eeves parts «l diaposal en la de 7
d'octubre de 1*92. que diaposa els
honors amb que ha'de solemnitzarse tA dd^ 12 d'octubre, aniversari del
desoobnmem d'Amèrica
DISPOSICIÓ DE GUERRA
Olari Oficial dej Ministeri de
ie Guerra púWlca avui uie Reial
oixl r© olroutar dient que, d'acord
amo el Coiiseil Suprem de Guerra 1
Martoa, el Rei ha tinguí a bé resoldre que per a tots els caps l oacf·jls.
excepte els aiMères. 'es cocipn «i
temps d «fec I-MI servei en cada empleu per a la declaració 4 aptitud,
des de la dato de ta Reial ordre de
destí, si l a incorporació s'efectua en
«1 temtini reglamentari.
El

Si es retrassa, se l i descomptarà
i'excès d íupiest termmi a l a data
dlEcorporaciò èl mateix en el primer destí que en els suoceiatus
Als atferes « e m m se Is w<Ku>t^-à

rag.
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UN SUCCÉS
A un deia quioscos de refrescos
InstoDat ai passeig de Rosales s'ha
assejnit. avui, .Antoni > r .
, Caballero, que teMta al carrer de Ferraa. mimero « , al qual servi un cervesç el cambrer del dit establiment
Tomàs Manzano.
lEnth? parroquíi i cambrer s'entaulà una violenta discussió sobre la
qualitat l preu de la consumatló arribant Antoni a insultar a Tomàs, el
qual, agaiíant una auipcAla, donà UB
gros cop al client
A la casa de socors U apreciaren
una ferida greu.
SUCCÉS A BORD DEL «CATALUNYA»
En un telegrama rt"El Ferrol es parla de l'arribada üefl creuer iCatalufta- amb el cadàver del guarda marina Santiago Noval.
Hi ha en aquesta inteiprelacló un
error, doncs «I cadàver és el de Lluís
Saiiiz. de 19 anjsí, fiü del marquès de
Soni Adrià, que morí a conseqüèneia d'ha^'ar-se-H disparat una pistola
al seu company Uuls NovaL
Va esdevenir el fet a J'aatura del
port Se Bnjs».
DESGRACIA

A Carabanchel, als pinars del manicomi del doctor Esquerdo, ha esdmmgul.un incidint.
Alguns jov-es de la colònia de «El
Pervenir», entre eils un Il·I de l'eigoviemador clyll senyor l'rida Jcrro.
attiiaü dirpctor de la Prc-Jó de dones,
havien anat a pas-ar el flta als pinars de l'esmentat establlrnen', portant per a entretenlr-sc cn la caça
una escopela de petit calibre.
Deaprés de l'esmorzar, des dels Jov. - comentaren a forcejar i>er a pendre's l'un de Valtre l'escopeta.
L'arma es disparà, 1 la descàrrega
ferí al costat dret de l a regió toràcica a Carles (Prida, de 13 anys d edat.
que assegut a terra presenciava l'escena.
ImmediatamoDt lou conduit a la infermeria del manicomi, on se l i practicà ia primera cura. Tenia incrusluls al pit tots eüs perdigons, i la
Wrlda semblava tenir extremada
gravetat.
A LES ACADÈMIES MILITARS
Fs disposa que el pròxim curs de
les Acadèmies militars no comenci
flns el 18 de setembre vinent.

Les

Revistes

«OATALUNA SOCIALt
F.l mim. 118, del 29 de Juliol, porta
ct següent sumari:
'VA Someiant (editorial). — £3 que
pa*sa. per J. — i a tempesta sooialls«fi a Cataltknyai per B. Rbcabado. —
Cucrrrs socials i oaUusuóíes obreres.
H(i lu ho responsatíesT, per J. Basto n-. — De to vida merèsoiil: El treball iuieosiu. per S. — Dedicat alsp . : , . hx.ri·i de les vagues; un dttiuix
de »L Esquella, glossat per R R. —
Rsguardfnt el món. - Obres socials.
Cilxa d»1! Setamarista, per J. J. C.
— La grau abna de les Missions.
• i . _lunya M^lonera». — Tinguem

CONTRA LES ROACES
DE LA MAR

visitaren la ftnea «fiagatdle», de
•La Comissió demanada, com di«nl
M. Pujas; .Torre douce», do M. Valal començament d'aquest article \ A
sioe; «aias de Cousse., de M. pròsestat nomenada i ja és a Vigo." p ^ l
per Cervals. 1 els Knporrants Vivers
a fur la Informació 1 estudiar. A r j |
d'arrelats de la cosa Ridner, a i ^ veurem què tarà.»
1 tes. Dintre del departament VTHeL'objecte que ens proposem en do.!
rault visitaren els cellers Coopera
nar aquesta nova, és advertir els noç.|
tlus de Maogió IjanSHrgWs. MarhiEn aquestes planes, anys enrera; el tres pescadors del que està passim [
llarguas Lunel í La Callar.
nostre benvolgut company En Ferran 1 estudiïn la conveniència d'ajuntar
. A Nüues visitaran la fàbrica Pn]as .Aguiló, <jue tan aficionat és i tan en- llur acció a la dels de Galícia
et Leconte, de reparació de vagons- tén en coses de la mar, va fer una
oubee i fabricació de material wd- interessant campanya, publicant una
DOÏB
tanda d'articles en contra de les roa- —
O·O •
A 12 quilòmetres daqoesta pobla- ces, cetacis que són un flagell per a
Àim lueu i
ció, en el poblet de Ctíri&oa, passa- la pesca, en les nostres costes, perren tot un mati en la flnoa Crateau què hi passen a grans bandades 1,
com
és
llei
natural
que
el
«peix
NOTUL-LES
de Ltvières, acompanyats pel Seu
Provincial Arqueològic. — Obírt üi
f Cesarlno Giardlai, l'Incansable proplelari M. Maroger, «1 qusfl els gros es menja-el més menut», fan la
escriptor milanès, tia donat a «La explicà la forma del eeu conreu que competència als pescadors, perquè les onze del mati a la una d* u Uik
liettere», important revista literària tants elogis ha merescut dintre del quan h i ha roaoes a la mar, el peix 4M> Capella da Baula Àgata PUca
més petit fuig 1 les xarxes no el tro- del R«L
de Roma. la traducció italiana, en pals vinyater.
ben enlloc per molt que vagin d'oci
Municipal; Obert de les dea (M m»
vers, i amb notes, d'«£! PI de ForEls reetants alumnes acompanyats
11 a la una de la tarda 1 da lat qoa
mentor» i «Davant la cascata de Tl- pej professor don .ADbert'Dàneo, "visi- d'allà.
bura, de mossèn Costa 1 Llobeaa. El taren el Baix 1 Alt Urgdll 1 la CerdaConseqüència d'aquesta campanya tra a les set d» la tarda: Casa de it
mateix autor dedica un extens estudi nya..
fou que el nostre iUustre amic En Ciutat.
Museu Pedagògic ds Ciències Huo,
a l'obra d'En Costa en <1 librl del
Començaren per Cervera, per tal Uuls Duran i Ventosa, quan era diGlorno., la gran revista editorial mU d'apreciar la puixança d'un Sindicat putat «provincial», va convocar, i es rals da L Soler Pujol.—Plaça Reti
número 10.
lanesa.
Agrícola que va a l a davantera dels reuniren al Palau de la Generalitat,
—Del Consell da Foment t A n f t
Al .C.ooclllo·, de Foligno. Cesare nostres organismes agraris. £3 seu Ofe- representants de les societats de pes- número £87, principal). Agricoltor^
Glardinl dóna, també, diverses poe- rent senyor Ratnun Vidal, ultra mos- cadors de tot el nostre litoral i al- Indústria, Comerç l Patologia vegeiai.
sies de losep Carner, acuradament •.rar-kt el mecanisme del seu fondo- tres personalitats enteses, per a es- Pública. Tots als (HM feinert. da i n
vertldea-a l'italià.
nament, els dona una coOterèncta so- tudiar aquest (problema. I resultat a una 1 de quatre a sis dai a tard»,
d'aquella reunió fou l'ofrena, que va
— A J-a Libertad.. de Madrid, ' i bre organització de Sindicats.
fer la Diputació, de premis en me- els diumenges.
sota la rúbrica de •Cuentistas ex(Des de Cervera, passaren al Castell iàUlc als que pesquessin l presentes- | Especial de Mineralogia. Pstrogra.
tranjeros», trobem la traducció cas- del iRemel. on apreciaren la magnifiBa. Pideontologla 1 Conqulllologla, dj
tellana d'un conte d'Alfons M ase ras, ca instaltació d'aquells cdlerg i els sia en terra, roaces.
la Societat de Ciències Naiurtij
intitulat «Eva y la serplente», que tractaments als queis sotmeten els
Després de toUaixò no havíem sen- «Club Muntanyenc». Princesa. U. pit
fa pecs mesos publicà «La Nación», vins, per tal d'assolir la qualitat tan tit, m vist que es fes res més en mer —Obert d'onza a una 1 d* dm
de fiuenos Aires La traducció, per remarcable que els Ira valgut fama contra de les roaces, flns que ha a onze de la vetlla
bè que el periòdic madrileny s'ho mundial.
vingut a les nostres mans un número
D'Arquitectura: Escola d'Arquitectucalli, és deguda o la ploma de Joan
Seguiren cap a La Granja de Sant de la revista «El Flnanciero·, en el ra — Segon ple d» la Unlvertllat
Torrcndell.
gual
es
publica
el
següent
article,
Vicens iFerrer. on bi ba per admirar
D'Història Natural da la OnlmA
— Cal esmentar el comprensiu ar- una bona explotació d"e cria de ca- que traduïm:
lat: Edifici ds la Oulversltot.
ticle que «• distingit criüc montevi- vaits per a carteres, una iwna parada
• Una Informació sobre el flagell dels
Da la Catedral: Plaça de la Cal*,
deà Gustavo Gallinol dedica, damunt d i stiínentali i vaqueria, admirant cetacis.—Ha sortit de Madrid cap a dral
les planes de -La Naeión., a l'obra aquííleà oonsíruocion» tan ben mun Vigo la Comissió designada pel miArtljUc i Arqueològic de Barceló
de Miquel dels S. Oliver, en preíe- tadea.
nistre de Marina per a informar re"- aa — Ot>eri de les nou dei mati a u
rència e la seva obra poètica catala(Essent « l'üigeiL no podien deixar pecte a la conveniència de perseguir una de la tarda.
na. £ n aquest article G. Gallinal de visitar la ifàbrica de la Sucrera les roaces. segons reclamen els pes—Especial de Patologia Vegetal dü
mec ta amb molta simpatia I amor de del Segre, on se'ls dynà compte deta- cadors del litoral de oalfeia.
Consell de Foment. (Aragó, sómera
l'evoloció de la poesia catalana, fent llat de! funclonalbem d'aquella im•Formen la dita Comissió el capità 187. principal). Públic Tota el* dies
un inteHigent comentari a l'obra de portant Indústria.
de corbeta. amb càrrec a la direcció femers, de deu a ona i da quatot a
MaragaiL
A Balaguer apreciaren l'organitza- general de Navegació i Pesca. En Jo- ment també es pot visitar «U dlat
ció i funcionament de la Ccndenseria sep M Lleó; el doctor en Ciències, festius.
del Segre, i visitaren algunes finçues senyor Alaejo, i l'auxiliar de "Ins- ; De la Universitat: Edifici da la Uní
e.vplotades a'dmiraijtieriis·rit. tals com tltut Oceanogràfic, En «enigne Ro- | rersllai.
De la Corona d'Aragó: Carrer delí
la de Sant JortU de MaUé. i les confia- drlguez.
des a la direcció d'En Ramon Sala i
«Aquesta Comissió rebrà les infor- . Comtes de Barcelona.
Biblioteca de l'Institut de FlsioloEn Llu» tic4 Kplg. de l'Escola Su- macions que. • per escrit, o de viva
perior d'AtfriéuUufa de la Mancomu- veu, vulguin fer, tant els organismes glalFacultat de Medicina), espècia
nitat de Catahiftya.
i entitats inlerejsats en la pesca, com litzada en Fisiologia , Biologia 1
EXCURSIÓ DE FI DE CURS
els
partlctílars. siguin industrials" Blcqulrníca, tots els deies feiners,
De
pas
çap
a
la
Seu
d'Upgefll,
visitaEls aüumnes de quart curs de)
de deu a una Dle9 festius, de dos
grau d'enzinyer agrícola i els de ren dues' instaUaciuns hidràuliques, 0 mariners, que hagin fet estudis o quarts d'onze a Atf guaru d'una
segon any del grau de tècnic agrí- les quals són la" presa de Camarassa tinguin experiència sobre això.
De 1 Associació deia Premsa D ària
•La persecució d'aquests cetacis ja
cola i demés els de l'cspéclaLilat <indu3tnail). i la de Pons (per a regafa temps que Inútilment fa reclamen (Canuda, 13) • De sis a nou del vesvïiicola, lian rp.ilítzal segons es con- dius).
A la Seu efçerara als alumnes el els pescadors gallecs. Fa més de *ü pre.
suetud d'e i Escola -Çuperior d'AgriProvincial Universitària — Oberts
cultura una excursió a diverses ex- diputat de la Mancomunitat, En Joan anys qae se celebrà a \ idaga^cla una
doa auaru de deu dal mau a uot
fomesa, ei qual tenia Ja traçat un reunió, a la quaul van concórrec tots quarts de dues de la tarda: Eilitid
plotacions agrícoles i iudustrials.
els
armadors
d'embarcacions
pesquepia
per
aprofíter
bé
el
temps,
acomEts ailumnes de l'especialitat vitíres 1 fabricants de solars de la rla de la Universitat
cola, acompanyats pel professor d'E- i>aayant-10ft amablemaut.
Biblioteca de l'Escola Elemental del
d'Aroza.
i acordaren demanar al CoVfeltaren
algunes
Qnques
rústiques
nologia N'Emame Marta dlmbert,
Treball (Urgell, 187, Casa BatOó)- vem
la
persecució
de
les
roaces.
què
que
els
permet
eren
apreciar
bé
les
cahan visitat vlnyars, cellers, destiHebandades envafen cada nny Especialitat en obres d'ensenyament
rias, etc. en els dapartamenls fran- racterístiques del conreu en aquella alesgrans
aigües
d'aquelles costes, i en tècnic per a obrers. Oberta tots elf
c«manca;
la
Cooperativa
lletera,
on
cesos dels Píreneus Orientals. Audè.
temps
de
pesca,
és natural, e's dies feiners, de als a * u l i daa vetMeraold i Gard. La primere^visita íabriquen mant-ague? i íonroatges: peixos en fugiencom
i
destroçaven
els prt
va ésser a l celler de la «Sociaté des una parada de sementals de l'Estat, el ormeigs de pescar, amb els quals els
Biblioteca especialitzada en matèvins»-"de Banyuls sur Mer, on es moll de ifarinirs del wpyor Duagues, mariners es guanyen la vida; o bé ries texuls. Escola d'Indústries Tèxferen càrrec dé l'eUaboiacló de vins model en el seu gèneté, 1 encaía ana- que el Gorem facilités als mariners tils de la Universitat Industrial (Ur
ren a Andorra per « estudlar-ne la raranedats.
<
geli, 187), oberta, de dea a dotze,
i conreus, visitant de passa- l'armament a propòsit; que ja s'usava • Serve:
de préstec.
A f^ipinyà visitaren la desliUe-, maderia
en altres països, perquè, ells mateida
la
tfiMbttca
de
tabacs
ris Cooperativa La Catalaoa, fent-se
xos farien la persecució
De Protocols: Notarial; 4.
(De retorn estigueren •visitant a Pulgtambé càrrec i prenent dades mArús - Oberta de den a una del
«La petició no fou escoltada ni ata- mati, l de set a nou del vespre. Pa»
teressants, que els va donar el_seu •-erdà algunes finques importants, ensa.
com
passa
sempre
amb
els
Godirector, sobre la iodiisu-ia d'extrac- tre elles «1 Mas Florensa del -senvor
seig de Sant Joan. 26. principal.
ció de l ' o l i del gran et dej raïm F. Mata 1 Julià, la direcció del qual verns d'Espanyo, encara que es tracBiblioteca de la Cambra de Comerç
ti
d'assumptes
de
la
més
rran
imamb el Ulclorur d'etile. En aquella «stà a càrrec dlEn Joan Roca 1 Gàp1 Navegació. — Oberta els dies feiners,
mateixa població viaitaren la su- devila. eoginyer agrucola de l'Escola portància per al pals, i el flagell ha i - dos «quarts de deu a una. 1 de
cursal d'embotellament del Byrrti Superior d'Agricultura, entrant flns a anat seguint, causant greus perjudi- dos quarts de quatre a vuit; als diude la casa Violet. A Tbuír visitaren SourgiMadame per a visitar la finca cis els pescadors,
menges, de deu a una
els grans magatzems de vins de la de M. Violet.
•L'any passat, després de diverses
— institut de Cultura 1 Blbliotecs
casa Violet frères, on seUabora el. Cal cobdta^r l'atcnoió amb què proves realitzades, a la ria de Vigo,
conegut aperitiu Byrrh; essent re- aquestes visites foren rebudes, per tot pels patrons d'aquelles costes, es for- Popular de la Dona.—De les deu 3
buts per M Laurent Trilles, el qual arreu. 1 la gaptil^sa amb què els pro- mulà una demanda anàloga a la que ••os quarts d'una d-il mati, de les
amablement ets donà totee les dades pietaris 1 -encarregats donaren expll- anys enrera s'havia fet, consistent cinc a dos quarts de nou de la tar
d'aquesta casa, conceptuada coca a «eaélóns detafllades, per tal de fer més que el ministeri de Marina pro- da. els dies feiners; da les deu dei
la primera de França en negoci de profitosa l'excursió, de la qual en porcionés alguns bons tiradors de piatl a dos quarta de sis de la tarvins. Els acompanyà després a Ti- guardaran un ibon reçoid els alumnes l'armada, i armament apropiat' per - a , da, els diumenges Els dilluns, al
sítar ej celler que te la casa a Tau- n i menys que ItEscdla en rebre aten- exterminar les roaces, anant amb les i mall. roman tancada
\. per l'eUaboracló de mlsteles cions 1 obsequis en la representació embarcacions que facilitarien els re- I Biblioteca pública de Sant Andrefl
negres, i després tA celler Coopera- dels seus professors 1 alumnes.
presentant- de les indústries pesque- { de Palomar (Santa Marta, 18 I 20) tiu d Estagel. A Lezignan visitaren
res.
Oberta de les vuit a les deu dal va*el seu interessant Celler Cooperatiu.
»E1 ministre de (Marina va contestar | Biblioteca del Poble. — Sostinguda
A Rezleis vl&Ltaren les destlUeriea
que no podia accedir a la demanda. | per l'Associació de la Premsa Dlàrls,
Bartelemy, Oustric i Bouquerol, així
perquè en altres costes espanyoles Canuda. 13. primer. - Oberta al
com . la Cooperativa «La Biterrolse»,
entenien que les roaces no feien fu- bl c tots els dies feiners, de sis a nou
on foren amablement atesos per una
gir la pesca, sinó que al contrari, > de la nit, i els festius, no diumenges,
BIBLIOTECA
comissió de la lunta directiva.
l'atreien upennetl'ns: això S'havia ! de dea a dolze del mati.
LITERÀRIA
d'expressar així: H l
qui diu que I
Iinvitats pel c·ronej Mirepoix, preno la fan fugir cap enfora, sinó que !• Del Reial Patrimoni: Palau da la
sident dete vtgnerOns francesos, vila fan fugir cap a la vora de terra i Diputació.
sitaren la seva finca prop de BeCentre Excursionista He Catalunya
1 prop dels roqnissers. on no s'stre- IIl·lrrer
ziers. estudiant detingudament els
del Paradís). — Oberta da m
velxen a atançar-se les roaces. per de la tarda
vinyare que ocupen 130 Hs.. i el cea dos quarta da nou del
temença de quedar-se en sec»), con- vespre.
ller que té cabuda per 80.000 HI.
tradicció que sens dubte h l ha, peressertt la seva codlíta de 12.000 a
Biblioteca del Consell d« Pedagoquè és freqüent entre «Is mariners
13.000 HI. Ou«dciren moh agraïts a
VIRGILI
de les nostres costes r l classificar gia — UrgeU. 187. — Oberta, de U
l'atenció de ia delegació del Vigand) el mateix nom cetacis de diver- a l del mati. i de 4 a 7 da la tarda
neroiks que amablement posà dos
Traducclú Uta. Llorenç Ribar
Els diumenges, de 11 s 1 del matt
ses famílies.
automòbils a la aeva disposició per
Aquesta Biblioteca és circulant
a
VOl
O
OM
efectuar aiquesta vlsUa.
.
•Aiflb aquesta contesta, els del .nlEpiscopal: Palau Episcopal D'onza
nisteri es desferen de la demando,
A MontpeUifr foren rebuts per
1 no es preocuparan més del proble- e una del matf
M. Pujas, gran flnancier deü Migdia
ma que els pescadors els havien planD'Història Natural de l'Acadèmia
francès, els quaàs els va atendre adtejat, flns que ara, darrerament, s'h^n ! de Ciències 1 Arts: Rambla deia t *
mimblemwjt, posant a la seva distomat a que.var, els pescadors de di- tudi*. Si
posició dos dels seus automòbils.
versos ports de Galícia, reclamant' Dels Museus Artística (esnaclal da
Visitaren alii l'Escola d'Agricultuel nomenament de comissionats per Art)-. Oberta de les deu lei mall »
Preu: S'iO Ptes. volum
ra, posant especian atenció en els
a estudiar-ho en deguda forma i pen-1 la una de la tarda Museu Arquaol»
curnys eapenamntala·, als voltants
dre la resolució que procedeixi
gic. Palau Reial dei Paro.

des de te data de la Relaj ordi» de
Uesil
ESMORZAR
MadrU. '27, 10"30 nit.
X'.-ui ben esmorzat Junt* en el i ^ u
(Inb. ei president del Consell i el nosire an*)al.\ador & París, eenyor Ouiflones dé L·eòn.
DEL CONFLICTE BANCARI'
S'as-veyura que un Banc estrmger,
ha rebin ordre de la seva Cenlral, de
PO flrmar )es basee asrit ele s*us «snpleais perquè oo com'eiüa als seus
Irrtenesso».
•L'ordre, ggeigetx, que si «te funcio'mi·i'i es Ui-ttóren en vaga, t&riqul ' . i
Siifursal. 1 Hurnldl.
-IP^r negar-se estendre un docufoent de crèdR contra un Banc boicotejot. sorgí la vaga attïlr a la banca
I 01*2 Onesrtla
Ha oelfbrat una reunió per a <an\iar impressions I estudiar l'estat del
rcnflíí'^ artual rAssoctacíó de la
Barrea
—E! fVsca! ha tramès al Jutjal de
guàrdia un escrtt acompanyat d'un
tPlegrama que els enapleata de
Banca 1 Borsa ban tramfe al ministre de la Goffemaoiú emb motiu
de J'AasemWea de Saragossa.
El flficaJ estima que en el text de
dit document bí ban conceptes que
poden estimar-se injuriosos i reremP.-* a possibles determinacions que
s'adoptaran en l'esdevenidor.
EL PRELAT DE MADRID
A las quatre do la tanda d'avui
ha sortit cap a Vigo. on romandrà
flns a primers de setembre el bUbe
de Madnd-Alcalà

I X VEU DE CATALUNYA

seny. — Qüestió cabdal. E3 quart poder de d'Esta^ per A. S. — Gr» de
sorra, per R. Rocomora. — D'«cl 1
d'allà. - Noticiari.
Gravats. — La cua de les vègues
(dibuix reproduït de «L-Esquella de
la Torrewa.). — Els escorcoUaments
dibuix, per Queius.»

Catalunya enfora
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Es ja un íet conegut que França i Bèlgica contestaran separadament d memoràndum britànic.
Malgrat totes les explicacions oficioses per atenuar la significació d'aquest acte, el fet és prou eloqüent. Aquesta
actitiuj del govem de Brassel-les no pot causar cap sorpresa als lectors
d'aquests comentaris, ni a cap persona que segueixi amb nna mica
d'atenció el desenrotllament de l'actual crisi europea. Era evident que
Bèlgica, davant la contingència d'una raptora de l'aliança franco-britànica, baüria d'aprofitar la primera avinentesa per a recobrar la seva
llibertat d'aedó. Bèlgica esguarda amb un interès vital e! manteniment
de l'Entesa entre Anglaterra i França i la primera cosa que necessita
per a poder actuar amb alguna eficàcia com a mitjancera a París i
a Londres és no subordinar el seu criteri i la seva actuació a cap de les
dues Potències.
Per a explicar aquest fet massa significatiu diuen els diaris oficiosos de Paris que els governs francès i belga han arribat a un acord sobre els . punts essencials de la contesta a la nota britànica. L'Agènda
Havas afegeix que probablement les respostes francesa i belga no seran idèntiques, sinó paral-ldes. Cal reconèixer que l'expressió no és
gaire afortunada, car, si les respostes fossin paral-ldes, no es trobarien
mai més.
I
Sembla que Bèlgica coincideix amb França a sostenir que no poden
evacuar la conca d d Ruhr sense que hagin estat pagades les reparacions i que no poden iniciar negodacions amb Alemanya mentre no
cessi la resistènda passiva. Dissenteix, però, de França en la quantia i la forma de les reparadons, acceptant en principi la idea de sotmetre la capacitat de pagament d'Alemanya a la investigadó d'un organisme tècnic imparcial, que podria ésser presidit pels Estats Units
d'Amèrica. Es clar que l'actitud de Bèlgica pot ésser decisiva en aquest
punt, puix que tant Anglaterra com Itàlia admeten també la possibilitat d'aquesta revisió. , Si Bèlgica s'hi adhereix, França quedaria sola
en la seva oposició a sotmetre la capacitat de pagament d'Alemanya a
qualsevol organisme distint de la Comissió de Reparadons.
Itàlia coindddx amb Anglaterra a considerar que la nota alemanya dd 7 de juny ofereix una base per a iniciar negociadons i que cal evacuar la conca d d Ruhr. Dissentdx, però, en d punt concret dels deutes interaliats que Itàlia considera inseperable de l'afer dé les reparacions.
.
.
.
França sembla que vol guanyar temps. E l govem de • París creu
que si la pressió exercida sobre Alemanya amb l'ocapadó d d Ruhr cohfinua ties o quatre setmanes més, el govern de Berlín haurà de capitular.
Anglaterra creu, però, que la continuació de l'actual estat de coses
nf> portarà la capitulació d'Alemanya, sinó la seva ruïna, amb evident
perjudid dds interessos de tots els aliats i greus perills per a la pau
europea. Està, doncs, deddida a cercar i trobar una solució al conflicte. Els recents esclats comunistes de Breslau i Frandort i l'estimbada catastròfica del marc contribueixen a afirmar el govern britànic en
la seva resoludó.
LES CONVERSES
INTERALIADES

Mentre la Gran Entesa passa per una crisi greu,
LA CONFERENla Petita Entesa es reuneix a Sinaia, vila estiuenCIA DE SINAIA
ca de Romania. La Conferència duraià tres dies,
e!s a8, 29 i 30. Aquesta reunió és la conferència anual que preveu d
pacte d'aliança. Però és evident que les circumstàncies actuals donen
a la conferèència un interès vivfssim. Acaba d'ésser signada a Lausana la pau de les Potències Ocddentals amb ds turcs, que lugoeslàvia, un dels països de la Petita Entesa, no ha volgut ratificar. I s'han
imeiat entre les Potències de la Gran Entesa unes negociacions el resultat de les quals repercutirà necessàriament en d Centre d'Europa.
La mateixa situació interna de lugoeslàvia, amb ds problemes que
susata l'actitud dissident dds croates de Radic, ha d'influir en d desenrotllament de la conferència.
El programa oficial és aquest:
Nintxitx i Benes arribaran d 38 a Casa Victòria. E l mateix dia
els representants de Romania, Txecoeslovàquia i lugoeslàvia discutiran
la qüestió de les reparacions i fixaran d criteri de la Petita Entesa en
aquest problema.
EI 39 es tractarà de la representació de la Petita Entesa, com a
grup àe Potèndes, en d ConseU de la Societat de les Nadons. També
seran discutits els afers t'Hongria i Bulgària.
El 30 serà discutida la qüestió de l'entrada de Polònia i Grècia
" i la Petita tíntesa. Altres vegades havia assistit a les reunions de
!a Petita Entesa d ministre d'Estat polonès. Ara, Polònia, aliada de
Romania contra Rússia, serà posada al corrent de les ddiberadons
de Sinaia p d seu representant a Bucarest Sembja que Romania defensarà enèrgicament l'admissió de Pdònia a la Petita Entesa. No
probable, però, que Txecoeslovàquia i lugoeslàvia, interessades especialment a mantenir la integritat dds Tractats de Saint Germà in i
Trianon, esguardin aquesta admissió amb d mateix entusiasme que
Romania. Polònia i Romania consideren la Rússia com a enemic prin«ipal en les contingències de l'esdevenidor. Txecoeslovàquia i lugoeslàvia, no, car miren amb més inquietud les possibles vd-leïtats futures
d'Hongria o Bulgària. Entre Txecoeslovàquia i Polònia hi ha hagut, a
nés a més, les qüestions de Teschen i Javorina, la influència de les
Quals encara no han pogut esborrar la bona voluntat i la gestió enlairada de Benes. Grècia té més probabilitats d'ésser admesa a la Petita
Aliança que Polònia. Podria considerar-se subsistent d tractat d'alianí* greco-sèrbia de 1913. I lugoeslàvia veuria amb satisfacció un nou
^
decidit a vetllar orf «mmliment d d Traçtat de Neuilly,
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Si de la conferènda de Sinaia resultava l'admissió de Grècia i Polònia a la Petita Entesa, s'hauria realitzat una obra efectiva de pau.
Recentment ha d i t Benes que caldria constituir la Gran Entesa d'Europa. Si la seva influència decisiva, com ànima de la Petita Entesa,
aconsegueix eixamplar aquesta aliança amb la incorporació de Grècia
i Polònia, s'haurà avançat una mica més cap a la realització del seu ideal
generós.
Benes tomarà a Praga d dia primer d'agost i després d'estiuejar
a Eslovàquia es prepararà per a pendre part p d setembre a l'Assemblea
de la Societat de les Nacions.
Diuen ds telegrames de Manila que les Cambres legislatives de Filipines, reunides com a Comitè especial d'independèacia, han aprovat per unanimitat una resolució
demanant la destitució d d governador general Wood i declarant que
l'única solució adequada al conflicte present és la independènda immediata.
La premsa filipina, segons aquestes mateixes notides, aprova l'actitud de les Cambres i constata la gravetat de la situadó.
Les dues branques del Partit Nacionalista s'han unit en aquesta
petició i en aquesta actitud. La minoria democràtica no gosa oposars'hi, per la por a perdre la seva popularitat. E l governador general
Wood no té, doncs, cap dement filipí addicte a la seva politica.
Les informacions rebudes no donen cap indicació quant a l'actitud
probable d d President Harding davant aquest conflicte.
LA CRISI
FILIPINA

JOAQÜIM P E L L I C E N A

L'aviació francesa

I

CAMACgO

Berlín, W. — Es considera com a
probable que ei iRelohslag sigui convocat a reunió per a la primera quinlena del pròxim agost amb d fi de
votar certes mesures urgents de caràcter flnancier. encaminades al sosteniment del marc—Havas.

L'exèrcit belga d'ocupació
Brussel·les, 27.—Els periòdics d'aquesta capital comuniquen que el
general Baltia substituirà al comandant en cap de l'exèrcit bdga d'ocupació senyor Rucquoy, per haver
aquest de retirar-se.
Asseguren així mateix que el diputat lliberal Forthomma reemplaçarà en d seu càrrec a l'actual ministre de la Defensa senyor Deveze.—
Havas.

Els comunistes alemanys
BerUn, a7.-^lalgrat totes les prohiblcloins, als círcols d'esquerra es fan
preparatius per a les manifestacions
antifeixislea. qué han de celebrar-se
el dia 29 en tota Alemanya.-Havas.

Els comunistes belgues

Brussel·les, 27.—Han estat absolts pel
Trlbund dèl criminal- els comunistes acusats de complot contra la' seguretat de TEfetat.—Havas.

Espanya i Bèlgica
Brusseües, 27.—L'ambaixador d'Espanya ser-.yor marquès de Vlllalobar
ha lliurat 83 ombreües als venedors
de flors de la plaça Major da Brusseües, els quals, quan la visita dels
Sobirans espanyols, regalaren a la
Reina Victòria una panera de flors.
Havas

La Cambra de Comerç
d'Hamburg

Hamburg, 87.—La Cambra.de Comerç ha sol·licitat d d canceller Cuno
que siguin derogades les disposicions
par les quals queda reglamentat «1
comerç sobre divises.
Sol·liciten així mateix la supressió
del control sobre d eomerç amb l'exterior.—Havas.

La milícia feixista
Roma, 27.—Els periòdica comenten
aquests dies el projecte presentat al
gran Consell íeixlsta pel general
Bono.
Aquest projecte va encaminat e
transformar la mUicla nacional, donant a aquesta institució feixista un
caràcter més bé militar que polític.
Aquesta milida entraria a formar
ipart de l'exèrcit regular l tindria per
principal objecte la preparació militar de manera que ds joves que h i
huguessin servit els tres anys obligatòris, veurien considerablement reduït d temps de ü u r eervei militar

N

G

E

L'afer de les reparacions

París, 27.—Els Governs írancèi i
belga han donat per acabats els canvis d'impressions que han vingut celebrant aquests dies a propòsit da la
nota anglesa de resposta a les últimes proposicions alemanyes, estant
en l'actualitat de complet acord ambdós Governs. El senyor (Poincaré ha
redactat ja d projecte de rosposi i è
l'esmentada nota, per part do França, 1 Jaspar ha acabat cl de la resposta belga.
Ambdós es donaran a conèixer mútuament d projecte en qüestió, a l'objecte que l'un i l'altre puguin formular-se les observacions que considerin pertinents.
Tant l'una nota com l'altra estaran
en disposidó d'ésser cursades a Anglaterra d pròxim dillnns.
La setmana que ve es reuniran
Poincaré amb ds ministres belgues
Theunls i Jaspar.
Poincaré també s'entrevistarà amb
^•d ministre anglès lord Curzon quan
aquest passi per 'París, per a fer, com
acostuma, la seva cura d'aigües a
França.-Havas.
Glasgow, 27.— En un discurs pronunciat recentment d primer minis-,
tre anglès senyor Baldwin ha declarat que el -pagament de les reparacions epèn de l'estabilització linantíera a Alemanya—Havas.

Troballa d'armes

Maginot torna a París

Embarg de diners

Dussddorf, 27.—El ministre de la
Guerra franoèí senyor Maginot,
acompanyat dds general Oegouttc i
Boquet, ha passat revista a les tropes
angleses prop de Colònia.
El senyor Maginot féu present al
general anglès Godley la seva saúííacció i d seu agraïment per haver11 proporcionat l'espectacle de tan
magnífica revista.
Acte seguit Maginot tomà a Paris.
—Havas.

Paris, 87.—L'Ajudant aviador seDussddorf, 27.— La policia (fa senyor Fotay (ha batut el record fran- guretat ha descobert en ple camp un
cès de distància obre un trajecte de dipòsit dandestí que constava de
mil quilòmetres, recorrentrlos amb quatre caixes amb quatre cents caruna velocitat de 163.950 quilòmetres tutxos. — avas.
per (hora.—«Havas.

Reunió del Reichstag

A

Dussddorf, 27.— La policia de seguretat embargà en el precís moment
que s'estaven descarregant a les vores del Rhln 25 caixes contenint bitllets del Banc per valor de dos mil
milions de marcs. — Havas.

Mort d'un cardenal

La gestió de Venizelos

Atenes. 27.—El monarca i tí Govern
Roma,
— Hà mort d cardenal han dirigit un idegraína de gratitud
a Venizelos, fent constar llur agraïNlcdo • Marino. — avas.
ment pels serveis que Venizelos ha
a la seva pàtria en la ConDetingut per tenir diners prestat
ferènda de Lausana.—Havas.
Essen. 27.—Han estat detinguts
dos carrilalres alemanys en poder
El Japó i els Soviets
dds quaJs forn trobats cinc ceuts miToqnio, 27.—Sembla que han fralions de marcs. Interrogats sobre
l'empUeu que pensaven donar a aquest cassat completament els esforços íets
diner, contestaren que estava desti- amb d fi d'obteijlr una intel·ligència
nat al pagament dels jornals dels entre el Japó i d Govem déls soviets.
carrilalres que no traballen. — Havas. —«Havas.

A Polònia creix
la indústria vidriera

Els minaires alemanys

L'Asemsblea nacional
turca

Pena de mort con donada

Berlín, 27.—Els salaris dels obrers
minaires han experimentat un nou
Varsòvia, 27. — De les informa- augment de 70 per 100.—Havas.
cions .publicades per la premsa diària 1 dels informes recollits ert les El
Partit Popular italià
revistes econòmiques, resulta que - la
Roma,
27.—El Consell naciond d d
indústria vidriera està .prenent gran
Increment a tota Polònia, augmentant partit popular ha aprovat una ordre
ensems el nombre de los fàbriques i del dia expulsant d d dit partit quaUur 'producció, tant en quantitat com tre diputats 1 Invitant a altres set a
renunciar a llurs actes.—Havas.
en icpjalltt
Conseqüència d'això és la situació
La crisi filipina
d'independència en què es troba ara
Míalila. 27—En la reunió ülttoaPolònia' referent als productes de vldrieria, puix fabricant-se com és fa- ment celebrada l'Assemblea de Filibrica ja_ tota classe d'objectes, es pines ha adoptat per unanimitat la
pot prescindir absolutament de la decidó de pregar al president Harimportació i dedicar, àdhuc, gran ding que immediatament retiri del
part do la producció a l'exportació, seu càrrec d governador general,
essent Romania un dels prlncipds americà senyor Leonerd Wood.
clients i potser el m^s gran de la
Com es recordarà, divergències d'orvldrieria polonesa. — Havas.
dre polític entre d dit major 1 el
Govem filipí 1 membres filipins de!
Consell d'Estat motivaren La dimisAl Japó segueix preocu- sió
d'aquests.—Havas.
pant la qüestió de la base Nova Yoiic, 27.—«Comuniquen de Manila que l'Assemblea legislativa de
naval de Siugapur
Filipines prengué una resolució en
Toquío, 27. — La qüestió de la basc la qual es declara que ITmioa solunaval de iSinigaipore· segueix preocu- ció possible par a resoldre la crisi
! pant a l'opinió pública.
governamental originada p d major
Tant çn ds cirools particulars oom Leonard Wood consisteix a nomeen ds polítics 1 parlamentaris, és nar un filipí com a governador general, 1 concedjr al pals una indeassumpte general de comversalEs'diu que diverses entitats es pro- p e n d è n d a absoluta.—Havas.
posen dirigir-se al Govem en demanda d'explicadons, l tos en so de proLa vaga de Besseges
testa, com ho féu dies enrrera una
Besseges,
87.—Continuen en llur acComissió designada a l'efecte per un
dels grups de l'Alta Cambra que fou titud vaguista d s obrera metalliirglcs
dutat, degut a no haver
a visitar amb al dit objecte als mi- d'aquasta
estat atesa la petició d'augment de
nistres de Marina l de Negocis (Es- salari.—Havas.
trangers. — Havas.
Dusseldorí. 27. — El president de la
iRepública francesa, senyor Milleram.
Angora, 27. — La convocatòria de ha commutat per la pena de treballs
la nova -assemblea nacional ha estat forçats a perpetuïtat la pena de mort
ajornada fins eQ dia 12 d'agost, amb a la qual havia edat condemnat pel
motiu de no estar terminades encara Tribunal, d 13 de jimy passat l'enles eleccions.
ginyer çenydr George de la Badisdhe
L'assemblea discutirà d tractat de Anillne, al qual s'acusava d'haver
nmoi D. úl-rm-^ d'afiDSt, — n n i l . .
veaüAaat actes'de sabotaige. — Havas
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Problemes

convencionals

R

ECOLLINT
La Època, u n a m i c a a r b i t r à r i a m e n t i u n a
m i c a tendenciosa m e n t , u n aspecte i n c i d e n t a l d e la c o n f e r è n cia d o n a d a p e l n o s t r e i U u s t i e a m i c E n J o a n V e n t o s a i C a l v e l l a l
C e n t r e N a c i o n a l i s t a de S a n t a C o l o m a de F a r n è s sobre e l m o m e n t
p o l í t i c present, es p l a n y que f o s s i n q u a l i f i c a t s de p r o b l e m e s c o n v e n c i o n a l s els q u e e M a d r i d a n o m e n e n n a c i o n a l s .
I , m o l t s e r i o s a m e n t , p r e g u n t a : E s q n e e l M a r r o c , e l s Pressupostos, l ' O r d e n a c i ó F e r r o v i à r i a , l a r e o r g a n i t z a c i ó d e i a d e f e n s a d e l p a í s , T à n g e r , e l s T r a c t a t s de C o m e r ç , l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c , les r e f o r m e s d e les l l e i s p e n a l s i p r o c e s s a l s , e t c , s ó n , t a l
volta, problemes convencionals?
E s c l a r que n o , n i ha e s t a t a i x ò e l que h a d i t E n V e n t o s a .
C o m podiia n e g a r e l n o s t r e i l l u s t r e a m i c l a r e a l i t a t i n q u i e t a n t i
t r à g i c a de m o l t s d ' a q u e s t s p r o b l e m e s i e n c a r a d ' a l t r e s q u e L a Època n o e n u m e r a ?
No.
E n Ventosa
la r e a l i t a t a les t e r r e s
E l s convencionals s ó n
les colles o l i g à r q u i q u e s

n o ha d i t que e l s p r o b l e m e s p l a n t e j a t s per
d ' E s p a n y a s i g u i n problemes convencionals.
e l s p r o b l e m e s q u e p l a n t e g e n els p o l í t i c s de
del centralisme.

L a m i l l o r prova de la veritat i de la j u s t í c i a a m b q u è E n
V e n t o s a ha q u a l i f i c a t els p r o b l e m e s q u e e l s p o l í t i c s m a d r i l e n y s
plantegen a r b i t r à r i a m e n t , convencionalment, é s la mateixa enumer a c i ó de La Època. Sctore q u i n d ' a q u e s t s p r o b l e m e s ha p r e s e n t a t e l g o v e r n u n a p o n è n c i a assenyada, s o b r e q u i n d ' a q u e s t s p r o blemes s'ha m a n t i n g u t a l P a r l a m e n t u n d e b a t p r o f i t ó s ?
E l s p r o b l e m e s e x i s t e i x e n , n a t u r a l m e n t , i c a d a vegada s ó n m é s
complexos, m é s greus, m é s difícils
de r e s o l d r e . P e r ò n o s ó n
a q u e s t s p r o b l e m e s e l s qne p r e o c u p e n els p o M t i c s m a d r i l e n y s . S ó n
a l t r e s problemes, a b s o l u t a m e n t a r t d n c i a l s , c o n v e n c i o n a l s .
A r a mateix ha circulat per tota la premsa madrilenya, c o m
a cosa c o r r e n t i n a t u r a l , u n a c u r i o s í s s i m a i n f o r m a c i ó .
Gairebé
tots els d i a r i s h a n d i t , en u n a forma o a l t r a , e l s e g ü e n t :

Pers mas que presumen de bien enberadas. diem que seguramente el marqués de Alhmcemas hard alguna medificación en el
Gabmete, pues los aJbistas quieren aumentar la lista de sus lexministros.
Al efecto se dice que el senor Chapaprieta dejard el puesto al
senor Amu&dn.
A bierta asta brecha «sn el Gabmete, se aprovechard la ocasión para que vuelvan a entrar en él los reformistas, .encargdndose probablemente de la cartera de Hacienda él senor Alvarea
VàLdés.
Para eüo tendrd que solar él senor Villanueva, pero esto no
implica ninguna dificultad, pues està cansado y la confección del
futura presupuesto, tmiendp en ouenta L· situación del Tesoro,
implicard tan trabajo enorme. Se le dard, por tanto, otro cargo.
TamJnén se cree que el ministro de Gracia y Justícia senor
López Munoz serà sustituido por tí senor Lladó.
' H e u ' s a q u í u n cseample típk d e l c o n c e p t e qne t e n e n d e l a
f u n c i ó de g o v e r n e l s p o l í t i c s c e n t r a l i s t e s . P a r l e n d ' u n a c r i s i i
d ' u n a c o m b i n a c i ó m i n i s t e r i a l a base e x c l u s i v a d e s a t i s f e r u n des i g d e l s caps d e l s g r u p s l l i b e r a l s t a n a l t r u i s t a i p a t r i ò t i c c o m e l
d ' a u g m e n t a r l a l l i s t a de l l u r s e x - n t i n i s t r e s , sense t e n i r p e r a res
en c o m p t e n i l ' i n t e r è s d e l p a í s n i e l s e r v e i p ú b l i c .
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I m a t g e s

UNA TROBALLA ERCDITA
psicQÍfyjicarrunt. Mstàncarrunt i fe*
titicament. molt interessant — per bé
que basada en un fet lamentable (fímmoraUtal monàstica — la trobaUa
erudita del nostre NieoUai d'Olwer
al marge de •L EsctAa poitua de Ripoll en els segles X-XTi?* (1)A l abal-Hsbe Oliva, a Joan de Fleau
ry, al monjo Oliva, 'tres representants de Vesoola ripoUesa ja coneguis; En S'icoUtu d Olwer. segons
pròpia expressió, ha tingut la sort de
poder n'hi acoblar <de cap í de nau
un altre, de valor poètica molt mis
grarít
Segueix el subtil i saxí escoliasta-.
* Malauradament, el nom ens is desconegut-, però l'he suplert donantli ei de VAndnim enamorat, indicant
així el tfet més característic de la s«-i
va producció. A eU,çs deuen toies tas
poesies eròtiques que niés avall segueixen, Llegint-les, es veurà com,
tot i els seus amartaraments i repeticions, estem en front d'un vertader
poeta.'
En Nicolau d'Oluer estudia, resol,
comprova, amb els manuscriis a la
vista. VeXaclesa de la seva troballa.
L'ànònim enamorat. *fou un mal fill
dc Sant Bmet, sens dubte, però que,
per això mateix, ocuparà des daxa
un lloc important en la nostra hlstària literària * Els folis on aquest «extravagant personatge*. registrava els
5«ÍÍ dístics elegíacs, els seus hexàmetres apariats, pis seus pentàmetres
purs, són escrits anib certes precaucions, car el poeta sensual enclaustrat, ttement, sens dubte, d'escandalitzar altres monjos mis observants.
escrivia a columna plena, no s'eparant
eis versos més que per un punt, esItafeia V escriptura deh títols l invertia sovint Vardre dç Us lletres en tos
paraules menys monàstiques».
Creiem, amb En Nicolau d'Olwer, —
a través del nostre llatí personal insuficient, però, — quo >a qualitat intrínseca d'aquests versos is assals remarcable. Ens trobem, decididament,
davant u n poeta. La seva energia passional, el seu viu seniíniant de la natura, s'imposen per damunt els enginys irritants de composició i les
encarcarades fórmules pròpies d'una
retòrica clàssica degenerada.

D I A

C r ò n i q u e s
Nit

de

d'estiu
lluna

0 g l ò r i a e x c e i s a d e la l l u n a p l e n a
en les n i t s adorables do l ' e s t i u ,
q u a n c a u e l r o u h u m i t d e la serena
1 s ó n d ' a r g e n t els bassarols d e l

riu!

L e s estrelles s'han f o s : s ' a v e r g o n y e i x e »
c o m v i o l e s d e l cel e n la b l a v o r ;
b r a n q u e s i f u l l e s d i n s d e l bosc t e i x e i x e n
t r e m o l o s e s g a r l a n d e s de c l a r o r .
I t o t s'adorm en c l sagrat m i s t e r i
d e l s a n t a l t a r de m a r b r e s i d ' a r g e n t ,
i vibra el cor com divinal psalten
i s ' a l ç a a D é u e l cor i el pensament!
O D é u etern, tot goig, tot harmonia,
c r e a d o r d e l a l l u m i de l ' a m o r !
C o m e n a q u e s t e s n i t s et t r o b a r i a
q u i et n e g u é s e n e l b u i t de la f o s c o r !
POL

'

Mol los de Rel
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Fa notar això la persistinoia d'una
unitat moral superior a ço gue podríem dir localisme o funció burocràtica. Tot Catalunya —. mentre sigui
en una wla lliure, com fèiem observar fa poc — és propicia estatge a l
cos polític suprem de la terra, i així
com los Corts són trashUmants, tombi ho is el poder polític, revelant una
amplitud de criteri que trobaríem en
pocs pòbles. com a element de popular sobirania.
ESPIGOLAIRE

vulgueu transmetre al nostre compatriota N'Andreu iMartí. en assabentarnos de la seva artbclaria aíUüeració.
la Joia que iMnn experimentat. Bis catalans que com eOl preferiren saSra
les penes del captivwi albans que servir les forces del mal i de Va destriï,
edó, íwotwcn la nostra terra.

Municipi

SUBHASTA D'UNA CLAVEGUERA
S'ha assenyalat el dia j d'ascet pròxa
per . a celebrar la •ubha·ta relativa a U
construcció de la clavezuera i altres obra
accessòries al Passeig de Pi i Molist,
la Quantitat de Jas-gírts pessete» .
ADJuniCACIO D'UN QUIOSC
EN CAMBO
Al despatx de l'Alcaldia ha estat signírU
Arribà ahir a Barcelona €il nostre l'ecnvíuro d'àrrendament. pel termini àt
deu anys, del quiroc destinat a la venda àt
Illustre amic En Francesc Cambó.
periòdics, mstal-lat a la Rambla de Camí.
A LA "JOVENTUT NACIONALISTA OE xins, davant del carrer de la Unió, a Ctvor
de
don Benet Sibilia, per la quantitat de
LA BISBAL
7oo'5i pessetes mensuals
Aquesta associaició té projeotals alFou autoritzada pel notari senyor Cas»
guns actes d'aftrmaoló nacionalista en dea.
els pobles comapcais.
PER A LES FESTES DEL BABEI
DE SANT JUST I PLACA NOVA
El, primer acte consistirà en un míEl regidor senyor Viia ha presentat Os»
ting al poble de Sant S a d u r n í avu. moció
a la Comissió dc Finances perque es
a les nou de l a nH.
concedeixi idtntica quantitat que l'any pi*
Hi parlaran N'Alfred Puntís i Fita, sat. per a les,festes tradicionals que ceieEn Narcís Carreras i Guiieras. En F fara el veïnat de la Placa Nova.
de P. Uach i Puig. En Joan RosiFRESElft AL COS DE BOMBEBS
nyol. En J M. Pou i Sabater i En PeAmb destinació al Montepio del Cos !e
Bombers
s'ha rebut a l'Alcaldia. la qtu£
re Uoveras^idal.
JOEfP MARIA JUNOY
titat de i«0 pesietes, trameses per la CoaEL SENYOR GINER DE LOS RIOS panyia de Gas i Electricitat, pels bons ter
veis prestats per individus de l'esmentat Ces
(1) Volum VI u fAnuari i * Vlnititut
Es troba malalt a Vólez-Màlega en l'incendi ocorregut en el diatríbuidor de
i'Esluiii Catcleïu.
l ex-diputat a Corts per Barcelona ga* qne la dita Companyia té muntat •
l'estació de M. S. A.
N'Hermenegild Giner de los Rios.
L'ARTICULACIÓ DE L'ALLARGAJTEM
«ORIENTACIONES»
DEL CABRER DE BALMBS
Ha visitat a l'ajealde ona comissió de peDietari històric
.Amb aquest títol iha començat de pietaris
carrír de Bertran, de la barnads
putollcar-se a Maldrld una revista, fun- de SantdelGervasi,
es representació dc 1*
dada per 'l'ex-diputat En Joan Caba- totalitat dels del dit carrer, demanant que t'ullé
Goyenedhe.
on
M
publica
una
neixi
la
Placa
de
Figueroa
a ta gran plac
2 8 d e j u l i o l
d e
1 4 4 1
sèrie d'arücaes. sota l'epigrai? general, proloncació del carrer de Rilmw. davaal
del mercat de Sant Gervasi.
«Cartas a ml Ihermano».
L'ALCALDE, SOCI PROTECTOR
ELS DIPUTATS DE LA GENERALIEl (primer article p o m . els epígraifs:
Una comissió de l'Associació i Ma--.-."""
TAT ES TRASLLADEN A SANT «El nacionalisme catalàn y las estni- d'Empleats
de la Secció d'Arbitris indirecta
FELIU OE GUÍXOLS
dencias parlameatarias. — Gestos y (grup primer),
ha visitat l'alcalde, fes:-:
actú'tudes tan 'lanoentaUdes oomo pinto- mesa d'un diploma en cl qual «el coc--»
L'extensió de la qlànala portà una rescos». I el segon, aquest eïtre: «Un soda protector del Montepio.

Veritable ticscenlraUtzació en el r i gím voli ric de Catalunya. Swrl la reiV o ! e n c a r a L a Època u n p r o b l e m a m é s c o n v e n c i o n a l ? I no na Maria cap a Saragossa, i por. descal q u e aquesta i n f o r m a c i ó s i g u i c o n f i r m a d a , a r a , i m m e d i a t a m e n t , prés lar/ent principal, de Barcelona,
p e l s f e t s , c a r é s p r o u n o t o r i q u e e l s e u e s p e r i t i n s p i r a t o t a l ' a c - per a Murar-se d*, la peste, s'escampen arreu de Catalunya.
t u a c i ó d e l s g o v e r n s c e n t r a l i s t e s . E l s o l fet q u e u n a i n f o r m a c i ó
El Dietari de la DipuíacM. durant
s e m b l a n t h a g i p o g u t é s s e r p u b l i c a d a , c o m a cosa n a t u r a l , sense j una temporada, es redacta a lo dW'ffll
p r o t e s t a d e n i n g ú , n i t a n s o l s d e l s m i n i s t r e s a l l u d i t s , d e m o s t r a i de Vich, on resideixen els diputats
que són mossèn Pere. Darnius, mosq u i n concepte t e n e n a M a d r i d d e l a g o v e r n a c i ó d ' u n p a í s .
sèn Guillem dc- Saní Climent i Felip
' I La Època m a t e i x a , e n p a r l a r e n c a r a c o m p a r l a d e l p r o - ' de Sant Celoni
b l e m a c a t a l à i d e l s homes d e l a L l i g a , d e s p r é s de t o t e l q u e ha i A poc d'estar o Barcelona, es reprodueix la pestilincla, i s'acorda rep a s s a t i d e t o t e l q u e e s t à p a s s a n t , n o r e v e l a u n a c o n c e p o i ó a r b i - sidir a la ciutat de Girona. Són aleshores diputats l'abat de Montserrat,
t r à r i a de l e s p e r s o n e s i de l e s coses?
mossèn Andreu de Bt'"re i En Joasn
D a v a n t d ' a q u e s t a r t i f i c i , d a v a n t d ' a q u e s t a ficció, n o s a l t r e s h e m Cavalleria. A In ciutat de l'Onyar
p r o c l a m a t s e m p r e la r e a l i t a t , l a s u b s t a n t i v i t a t , la i m m a n è n c i a d e l també s'eslen el mal, són seguides.
Ics deficnciom i s'acorda traslladar-se
fet c a t a l à , d d f e t v i u de C a t a l u n y a . I h e m v o l g u t r e s o l d r e e l p r o - cap a la Maresma, a Sant Feliu de
b l e m a c a t a l à a m b p r o c e d i m e n t s de c o n c ò r d i a i h a r m o n i a . S i n o Guíxols
h e m r e e i x i t fins a r a , s i e n c a r a a v u i h i h a a M a d r i d d i a r i s que
Per f i , a l novembre el mal minva <
(escriuen coses t a n a b s u r d e s c o m aquestes d e La Època, n i é s toma a ésser normal la sabut de Barcelona, i es reintegren g la nostra
nostra la culpa n i e n t e n i m cap responsabilitat.
ctulia els diputats i rndors
Es evaiós el que, nuAgraX eU viatges, segueix el seu cun la funció del
Govem de Catalunya S'o is el primer
cop que això passa, ni serà el darior

Polítiques

poderoso instrumento de cataterrizaciOn. Como ee incuba el odio al casteülano».

A L'ATENEU «LLIBERTAT»
A «ttJcbertat» es donarà la segona
coníenència del cicle que Iha onganttaat, armi. a les deu en punt del vespre, anant e càrrec ddl diputat de 1&
Mancomunitat, (En atanuel Massó i
Uorens, el qual desenroitaiarà el tama:
•iMotiue del nostre separatisme».
E\ vinent dijous, dia 2 d'agost. Ondrà lloc la tercera ooaferànicfa, a càrrec del regidor de Barceíkmà. NTEstan'Islau Duran 1 Rcynate, tractant el
tema: «El nacionalisme a los Corporacions pdbliquea de Catalunya».
EL CENTRE DE DEPENDENTS
I ANDREU MARTI
t a Secció Permanent d'Organització i Treball del Centre Autonomista
de -Dependents del Comerç i de la Indústria, toa tramès el sqgüant telegrama al president del Casal Catalè.
de Perpinyà:
SOCMÓ Permanent OrganAzaaiO 1
Traball Centre Amonamista Dependents Comerç i Indústria, oe prega

El monument
aEnPep Ventura
Hom prepara un •festival a ptciï
d'aquest monument que aseolirà. UD8*
propopoions grandioses. Es parla T*
jntervüKtran un norribre d« octtfles eitraoirtoari, totes «Illes gironines, i W*
hi ÍM. qui dóna com a cosa certa, ip*
bi hauran les de més renomenada
JlBmpordà. 'Uns diuen que si seran
cinc, sis o set, les cobles que hi
íí-rvíndran i els optimistes arriben »
assegurar que seran deu o més.
Es div que l'esmentat íestival, **
« l o b r a r à a l'atre lliure, eltant-se in
dels més eapaiosos caoaps de íutt*
d'aquesta ciutat.
Finalment, s'assegura que el w ^ :
val serà organitzat per la ^aíDls^f.
ProMonument a En Pep Ventura, d*
comú acord an* al Sindical d'orquestres de Girona, i que dels bene^
tís en sorà destmada una part a P-^
B i de la Caixa da VaUeea d'acuaU ^ dka*.

Pàg. 7. — DissobÉe, 28 de juKol de 1923
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La tragèdia arqueològica de Tarragona

L

A caqjtal de !a Hispània Tanaoonensis, la ciutat imperial qui
estatjà August, seafoLa que vegi pesar sobre seu una maiçtticdó d que un mal geni vetlü perquè de! seu passat no en quedi
jj xina podrà. No hi ba any que el vandalisme d'un propietari,
à'rm arquitecte o d'un fals arqueòleg no contribueixi a destruir
glgun monument notable de la ciutat que cn altres llocs hauria
tstat objecte de l'amorosa soUidbud de tothom perquè les seves pedres es conservéssim com relíquies.
Ja sabem que a Tarragona hi ha persones cultes que fan
tot cl que poden per a evitar-ho i que senten vivament la dolor
d'aitals destruccions; però malauradament aquests bons tarragonins tampoc poden fer res i han de vétire creuats de braços com
nn darrera l'altre desapareixen els indicis del gloriós passat.
Des d'aquestes columnes s'ha donat compte de les destruccions
j profanacions de Tarragona i se n'han evitat algunes. Déu fes
que aquest nou crit d'alerta servís per aturar la que ara s'està
realitzant, i perquè els culpables d'ella en sentissin tota
la vergonya i alhora el penediment reparador necessari per a
parar llur obra de destrucció.
Fa poc foren la capella del Miracle i !'amfiteatre, novament
profanats ; abans era el teatre ; no fa gaire que unes estàtues descobertes al teatre i salvades pel Servei' d'Investigacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans eren impunement apedregades pels xicots que jugaven al pati del Palau eprovincials a dos
passos del Museu, que se n'havia d'incautar i que no trobà, en més
de dos anys, temps ni diners per fer-les córrer uns quants metres fins
a l'espai tancat que el Museu té al propi edifici.
Ara li ha tocat el torn al tros de mur romà d'alguns metres
d'alt i de llarg que uns enderrocs posaren al descobert entre els
carrers de les Carnisseries i de Santa Teresa i que fa uns pocs
anys, gràcies a una campanya feta des d'aquestes pàgines i secundada patriòtiíameót per la gent assenyada de Tarragona, aconseguí salvar, malgrat hagués estat condemnat a la desaparició.
Ara, quan a l'esperit del mal que cura de destruir Tarragona ha
cregut que hom ja no es recordaria d'aquell mur, s'ha començat el
seu enderroc i qui sap si dintre de pocs dies no en quedarà una
sola pedra.
Donem el crit d'alerta a qui pugui impedir-ho, a les autoritats de Tarragona, a la Comissió de Monuments, en la qual hd ha
digníssims membres que sabem amants com ningú del prestigi
de llur malaurada ciutat. Temem, però, que, com moltes vegades, sien impotents i que arribem tard.
I no dirigim la nostra crida a l'organdsme que en altres països
sena el primer d'acudir a la defensa del patrimoni arqueològic de
!a ciutat : el Museu de Tarragona. Perquè fets recents que feien enrogir les nostres galtes de vergonya ens fan sospitar que seria inútil. Aquests fets cal contar-los també perquè són un nou capítol
de la tragèdia tarragonina.
La Universitat de Kansas, dels Estats Units de N . Amèrica,
havia organitzat un curs d'estiu a Barcelona, d'acord amb la nostra
Universitat. Dissabte proppassat els assistents al dit curs, entre
els quals es compten distingits professors americans i gentils dames
1 damiselles, feren una excursió a Tarragona acompanyats dels professors de la nostra Facultat de Filosofia, senyors Pericot i Serra
i del que sotascriu. Al matí els senyors Pericot i Serra anaren
a1 Museu per anunciar la visita dels excursionnstes, fent notar que
es tractava de distingits estrangers i quedant a realitzar-la entre
tres i cinc de la tarda, i que al Museu hi hauria a disposició dels visitants les claus de la Falsa Braga per a poder també estudiar les muralles anomenades dclòpies. Efectivament, el grup
ò'excursiímistes no pogué veure sinó les portes del Museu hermèticament tancades i hagué de renunciar a la' visita de les muralles
perquè no fou possible tomar a haver cap dels empleats del
Museu que les devien posseir. Els llegidors es faran càrrec del
nostre estat d'esperit en no saber què respondre als que ens preguntaven per què s'havia de renunciar a veure el Museu i les muralles.
I nosaltres ens preguntem si és massa, demanar que es puguio
visitar els Museus públics i que es respectin els monuments que
són executòria d'un passat gloriós. Els sortosos ciutadans d'altres
països on certs rudiments de civilització que aquí falten són cosa
fwent, diuen que no. Nosaltres, que posseïm una llarga i trista
experiència, creiem que el nostre atreviment de somiar en tan diticils utopies és prou gran.
P. BOSOH GIMÍPERA
•uiuimuimiiuHimimmimuimmmmimininnuiBm^
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Ferrocarril a Vallirana
Havent de procedir-se a l'esecucló
d» les obres necessàries per a la cons'nicció del ferrocarril de* del parador da Quatre Camins a Vallirana.
61 governador fa pública la relació
nominal dels propietaris Interessats
«n l'ocupació de terres que s'han dVxPropiar amb motiu de les dites obres,
afcsenyalanti un tarminl idfi quinza
~*6' porqnè puguin formular-se re^Umacions. dirigides a l'aloakle de

Cervelló 1 La Palma, verbalment o
per ascrit.
Relàció que se cta:
Els propieiaris Francesc Rlgol. Teresa MenSa, Josep Mayol Casanovas. Simó Ambrós Boca, Hereus d© don Josep Ambrós; Josep Farret, Pau Botey. Catanna Estrada, vídua de Tarral; Vicens Casas Albareda, Florencl
Casas, Hereus d« Joaquim Llopart
Gustau Maria d» Gispert. Conxa Estella de Buxeras, hereus de Joan
Llopart, Maria CaJdna, Joaquim de
Salas Brugueras, Maria Pi Juan, successora de Jaume PI, Pacific Bord as.
i Josep Basons Llopart

' l a família
dels Garrigues"
V E U DE CATALUNYA començarà de publicar en fulletó el dia
primer d'agost la famosa novel·la
tarragonina

LA

"la familia dels Garrips",
original, com tothom sap, d'un
dels més forts novel·listes de la
nostra renaixença l'illustre escriptor

ÏD Josep Pie í Soler
Desitjosos de portar al nostre fulletó les més representatives produccions de la noveUa catalana 1
encoratjats per l'entusiasta acollida que ha merescut als nostres lectors la publicació de la
famosa obra

"La felire íor"
de l'illustre novellista

Ei Narcís Oller
hem volgut continuar aquesta sèrie amb

"la família dels Garripef
Així publicarem, després de la
novella barcelonina, la novella
tarragonina ; després de l'estudi
del procés psicològic d'una de
les malalties socials dels nostre
temps, la meravella d'observació
i de poesia d'aquest altre estudi
de costums.
Com els tres volums de La febre d'or constitueixen una pintura exacta de certs segments de
la societat barcelonina de la fi
del segle X I X , la trilogia

"La família dels Garripes"
Jaume i Niobe fconstitueix un
perdurable monument literari de
la ciutat de Tarragona
A la publicació cn fulletó de

"La familia dels Garripes"
Jau-me i Niobe, seguirà la fnrta
novella poemàtica empordanesa
U

de l'eminent escriptóra

Tictor Gaíalà
completant així la repróducció en
cl nostre fulletó dc

Les pns eovel·les catates

Una qüestió

delicada

A

la ciutat de Barcelona, anys ha, vaig conèixer un senyor
petitó, dependent d'un notari, que deia ela mesva esposa»,.
Hom coneix a quins extrems arriba la dignitat dels homes petitons. Així i tot, ddr ela meva esposa» em va semblar exagerat.
Jo reservaria aquella paraula només que a les escriptures públiques i a les tragèdies en hendecasíllabs o en alexandrins.
Tampoc no estic amb els que diuen tia dona». Aquest «la»
és massa balder.
Els castellans han inventat de dir «la meva senyora». Ells
ho feren córrer per Catalunya i per Itàlia. Però això a tot arreu
és una «cursileria». E l que us diu «mi senora» a Madrid, és
correntment un porter, un «aguador» o un escombriaire. La
burocràcia minsa també hi ha tingut tirada. A Itàlia, dir «la •
mia signora», fa botiguer. El rei d'Itàlia quan parla de la seva
augusta oompanyona vitalícia, diu «mia moglie». Dir, tot parlant a un conegut de la mare de sos fills, «la seva senyora», no
és tan ridícul, però té encara un aire exòtic. A Catalunya ningú no és senyor de ningú. B l castellà ha provat d'anomenar «senyores» a les dones per poder-les tenir tancades. Es el que podríem dir-ne el truc de l'esca para ta.
Quan parlem de la pròpia dona, el millor que podem fer és
dir «la meva dona» f«ma -femme», diu una raça tan dvil com és
la francesa). Si volem marcar una certa distànoia entre nosaltres
i el nostre interlocutor, direm «la meva muller». Correlativament, direm, tot parlant a una persona més o menys íntima, «la
seva dona» ; i «la seva muller», en referir-nos a la d'una persona
d'algun respecte o tot just coneguda. B l cas, estudiat semànticament, no deixa de tenir la seva gràcia. La paraula «dona» —
avui expressió de la pura condició sexual, — etimològicament és
«rsenyora», com ia paraula «muller», que en el nostre llenguatge
vivent expressa la condició conjugal, equival, etimològicament, a
l'actual «dona». Però és clar q^ie nosaltres no ens atenim sinó
als nous encunys de l'expressió.
«Home», «dona», són paraules excel·lents i altíssimes. Qui
no ha somrigut en alguna estadoneta de la Manxa, en veient
dues portetes que tenen aqueixes inscripcions :• «Caballeros», «Senora s» ? No hi ha cosa més innocent que pensar-se de fer forro11a amb aquests mitjans. Dir *la meva dona», és d'una naturalitat perfecta, d'una naturalitat que, quan convé, pot iüumrnarse amb celísties líriques o amb centelles dramàtiques. Si alabem
aquests bells mots, «la meva dona», no és pas que siguem partidaris d'un laxe abandó, d'una banalitat depriment en el tracte i
consideració conjugal. Tot el contrari.
Els que parlant de la pròpia muller diuen «mi sefiora», o sia
els castellans, són els que, en un instant — ben humà — d'embafament per tanta de senyoria, acaben designant la muller present amb la paraula modestíssima «aquí». «Aquí», en llur boca
passa d'adverbi a pronom. «Aquí se ha metido en la cabeza i r
a la Bombilla». Alguns catalans infeliços han copiat aquest infame «aquí». (L'única cosa que pugui comparar-s'hi una mica,
en la nostra parla, és la frase de presentació mallorquina : «Això
és Na Tonina-Aina».)
En canvi, el que diu «la meva dona», manté aqueixa fórmula benaurada tant en la vida mundana com en la més íntima. T
pot estar segur que mai no li farà baixar la cara. En primer,
lloc, «la meva dona» és l'expressió essencial i no sofisticada. En
segon lloc, és d'una senzillesa plena d'elegància. Ja bo sabem
prou bé que la nostra dona, a més a més, és una reina, o, si voleu, una emperadriu. Ens fa menjar a hores fixes. Decideix la
pau o la guerra envers els membres de la nostra família i de la
seva. No ens té sinó per eventuals gendarmes, quan algun determina seu ha d'ésser reforçat amb el posat auster i definitiu de
l'home. Però, per orgullosos que estiguem de posseir una emperadriu, convé que l'anomenem «la meva dona». No hi ha pitjor
mancança de tacte que donar-se importància.
JOSEP

de les darreries del segle X I X i
«iiiiiiiiniiwiiiiiiiiniiminiuiiiiiiiimmniim^
començaments del X X

Generalitat

Id. M. interposat per don Joan Sabaté, en representació de la S, A. «David», contra la multa de 15 pessetes
que va lmposar-11 la Tinència d'Alcaldia del districte vuitè d'aquesta ciutat, per infracció de les Ordenances
municipals.
Id. íd. interposat per donya Pilar
Moragas, contra l'acord de l'Ajuntament de Viladecans, de 25 de novembre darrer, reconeixent que sobre la
peça de terra anomenada «Afrisa», situada en el dit terme, no hl ha camí
públic ni servitud de cap mena.

^ M I S S I Ó PROVINCIAL
La Comissió Provincial ha despatxat els següents assumptes:
Recurs d'alçada interposat pel presidem del Centre Català de Vilanova
i Geltrü. con!*a la multa de 6 pessetes i abonament de danys que l i ba
estat imposada i decretada per l alcal.
dia de la dits població, amb motiu
dels desperfectes causats efi l'ediflcl
de Correus, pel» individus que formaven una comparsa de Carnaval,
sortida del dit Centre.
Id. id. interposat per don Josep S<^
ler. contra providències de la TinènDemà. diumeore. dia :8, tindri Hoc a VAsil
cia d"AlcaJdia del districte desè d'a- de Protecció « l i Infància usa vetllada litcquesta ciutat, per les quals 11 foren rànt-moskai organitzada pel Pomell de Joimposades nou multes, de 25 pesse- «eatot «Doto» Pàtria» a fi do proporcionar
tes cada una, per infracció de les ma tarda d'eabatjo ala m f a f «111 «pl*.
Ordenances mumçjpals.

Els Pomells de Joventut

CARNER

L'Assemblea
de

la

Mancomunitat

El senyor Puig I Cadaíalch, parlant ahir a la tarda amb els periodistes, els ha manifestat que «n la reu ni 6
del Consell Permanent >a havia estat
examinat Tordre del dia de la vW
nent Assemblea de la Mancomunitat.
La dada de la celebració de la dita
Assemblea no ha estat fixada encara,
perquè abans s'han de constituir les
Diputacions.
Per aquest-motiu la setmana entrant
el Consell no es reunirà, i en la sessió de la setmana següent es fixarà
la data de l'Assemidea.
Actualment s'està tftballant en la
confecció d'uns volums de dades que
seran repartits oportunament als senyors diputats.

P à g . S. — Dissabte, 28 de j u l i o l de
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LA JUNTA O I L FORT
En la darrera sessdó celebrada peff
la Junta del Port, presidida p d seq
vioe-president don Francesc d'A. Bartrlna, foren aprovats els compw·s
corresponents el passat mes ds
maig, donant-^e possessió al nou vocal representant de i'Associació de
Capitans i Pilota de la Marina Mercant, don Josep Moray, 1 tractant-se
entre altres afer», dels següents:
Instància del senyor Salas Sursda, en sollicitud d'una pròrroga de
sis mesos per a comentar les obres
d* construcció d'un oiaTOgueró destinat a la conducció de oombiwribles
líquids dintre 1* zon* del port, qus
(ou informada favorablement.
Fixació del 13 de l'actual com a
priïner dia de represa de les operacions en el port, et* efectes ds les
exentpeions i reduccions d'impostos,
acordades per l'esmentada Junta,
amb motiu de les vagues de desesrregadom de carbó mineral i dels
ir.iriípom. finides «d dia 13 del corrent.
Petició de l'Assodwcíó de NavUlers
del Mediterrani, enoamloada a conMdcrar en suspensió Inicial 1 òWigada duran: les esmentades vague* «Is
contrades d'arrend«unent de tínglados i concessió ne d'aimaxratge a f<uvor
de les distintes companyies naívtlle·
res 0 conetgrmtàJles qvtt els utilitzen;
a qual paüció 00 va poder accedir-se
Peoroentatges obtinguis per la dka
Junta durant el primer semestre del
present any, sobre productes bruts
en els serveis de magatzems generals
de Comerç i Dipòsits de Comerç, a
càrrec ambdós de la Societat «Crèdit i Docks de Baroelona», en quantitat, respectlvaineot, ds 8,32ó'45 l
2.093"78 pessetes, acusant una disminució, respecte d'igual període en
l'any anterior, d'una meitat en «í
primer concepte i de més de tres
quartes parts en el segon; 1
Nomenament de nou delegat especial de lo dita Junt« en el servei de
carbons minerals per mort del que
exercia l'eòmentat càrreo des de la
seva creació. Temtlnada la dita sessió passà la
Junta, coiporativement, a oferir «4s
seus respectes al senyor governador,
don Manuel Portela. qui féu present
e l'eamentada corporació, com estava Menttflcat amb «lla. 1 el seu
decidit eatforç per acaibar anïb els
iibusos i corrupteles que de mòlt
'emps vénen encarlns les opera-
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• dons d d tràfec marítim mercantil
I en el no6tr« port, agreujades recentment amb motiu de les Aarreres vagues, 1 per a l'estírpacló de Ms quals
i esia/va- disposat a adoptar tots «Is
mitjans d seu abast: la q m l cosa
fou escdïada amb gran complaença
per l'esmentada Junta que. no ténú atribucions per a evitar els dits
, abusos 1 corrupteles. ba gestionat 1
i diverses ocasions, sense resultat flns
! ara, que so l i donessin facultats per
ia organltear ds trebaílls per l'estil
' d'altres ports estrangers.

MOVIMENT DEL PORT
DlTcadres, dU
VArXELLS ENTRATS:
Vi^or esgénrol «Poet» Arolu», de Cudiff,
ajnb clrresa gtaenl i i paMlacr.
Vapor ««pinyol «CoUera», dt G&ndU, »mb
càrrec» seneí»! i a8 puMtten.
Vapor e9p«n>ol «Cabo del Asua>, de SonUsder, amb càrreg» general
Vapor usU* «Banicdalei, de Marsella, en
trànsit.
Vapor espanyol «Baleart. de Palma, amb
càrtega general l II pasaayrer».
Vapor suec «Cacadia». d'Estocolm, amb
càrrega general.
Vapor angUs «Olona·, de Curacao, amb
petroli.
Vapor espanyol «Mahòni, d'Eivissa, amb
càrrega general i l i paasatgera.
Vapor espanyol «Luls», de la mar, amb
peix.
Veler (rancis clnvette», de Sine», amb llagosta.
Vapor anglès «eburrucas, de València, amb
càrrega general.
Vapor italià inaoizetU>, de Fiume i escales, amb càrrega general.
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COTITZACIÓ ÚNICA DEL COL·LEGI D'ACENTS DE CANVI i BORSA I EL MEROAT LLIURE DE VALORS
VALORS A TERME. — AI mati, 8 la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S'opera d,|
Nords a SS'IO i a 68 00. Alacants a b'/'ísO, i Orenses a I S ^ .
1
A la tarda, a la Casa Llotja; Es fà de Nords de 67*90 a 67'65, Alacants a67'70 i a 67'60, Orenses de I8'50 a IS'351»•
IS'SO, obligacions Càceres a 33"90, Filipines a 234·00 i a 233,50. Colonial de 67,35 a &7'50 i a 67*35, Crèdit i Docs a 16'Q5
Aigües de m'OO a 119*501 a 118*85. Autòmnibus a 110*00 i e lOa'OO. Gran Metropolità a ISO'OO, i queda ofert; Transvep
sal a ISS'OO i a IS/'OO, quedant-hi paper; Madrilenya de Tramvies a 95*00 i a 94*75, Fdguera a 51*25 i a Sl'OO, i Sucreres
ordinàries a 33'SO.
Darrera setaló. — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc e lea cinc de la tarda, a fl de mes: S'ha fet de Nord»
entrei 67*65 i 67*75, Alacants de b7'55 a 6770, Orenses a !8*40 i a 18*50, Colonial a 67*50, Aigües a 119*25, i Madrileny I
de Tramvies a 95*00.
DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
De la tanca d'ahir a les cinc de !a tarda s la d'aquest mati, no hl ha cap comparació.
De la dd mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es baixa 0*30 de Nords, O'IO Alacants, i Orenses no hi ha variaci |
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
Francs, 41'50; suTnos, 125*65; belgues. M 25; lliures. 32*21; lires, 30*70; dòlars, 7'0I: marcs, COOIS. | coronesCOISS.
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EM EL BUTLLETÍ OFICIAL
Barceló; a Traclicrand Liglit Power 7 c|0. «1G21». aSO^O.
Grans Molins Bascos 6 " i , , B 94*50.
Barcelona Traction and Liéht Power 7 " i , , , pref., * a HO'oa
Mines de Potassa de Súria 7 "lo, • a 99'5a
Companyia Espanyola dc Colonització e·u. ' 8 9 4 ^
Gran Metropolità 6 0|S, a 97*50 i ©8*00.
Foment d'Obres I Construccions 6
• a 95*00.
General Tramvies de Barcelona 6 "k. • a lOO'eS.
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a S^'Oa
Hotel Rit?^0!.,. « a 91*00.
Ferrocarrils de Catalunya 6 o|0, * a 100*00.
Ajuntament de Sevilla 6 ai0, a 9415.
F. C. Cremallera de Montserrat 6 "lo, a 99 00.
Productes Pirelli 6 " i - , « 9 6 00.
Societat Gallega d'Electricitat 6 V a 93·50.
S. A. Colònia Güell 6 " i , , , • a 94*Oa
Obligacions del Tresor Espanyol 4 l|2 0|0, a 10l*0a
(Reproducció del BuNIeti Oficial)
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V A L E N C I À
CMDtnW Mi Fira. — Vaga de trmntports. — Ul pàtria d Amau d* VK
laneva. — Ajornament d* ta prua
d* pOMMaió d ei Palau de la Generalitat
.Vhir començà la nostra tradicional
Ara de Juliol, not&ot-e Ja alguns
tnimaciò per l'afluència de foraster»
El programa oficial de les testes
j enguany és el mateix cte sempté:
balls populars, curses de .braus, certamen municipal, tocs artificials, cavalcada històrica.. Jocs Florals i partits de futbol, puix sols n'hi figura
ua de nou consistent en un gran festival salmantL
Inaugurat ahir, com dieta, al mati
bi hagué repartiment d almoines als
pobres; a la tarda s'obri, al Círcol de
Belles Arts, una Exposició de pintura, escultura i art decoratiu, i al
vespre se celebrà, a la pla^a de bous,
un festival <te cants 1 balls populars
valencians i aragonesos, essent el
més remarcable de la vetllada el
concurs de cançons del pals, dites
islbaes», per l'art i originalitat revelats.
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{Conferència d« le» S'SO de la nit)
Viatge d'En Cambó
Ahir esllfiié en aquesta ciutat r«mirtnt català En Frar»ce»c Caidbó, marxant .imt> auto cap a Barcelona, entre
deu i onzè de la nit.
Permuta
lía estat autoritzada la permuta dels
mestres dón .\tiquel Satoau. de Vilaben ran i dofi Ferran Rtoas, de Liam
brillas
Les CoU>nies Escolars
DiaiUns merxafan les Colònies Escolars cap a lloses i Sant Pefe Pescàdof, los de nois. I a Sani Feliu les
de ni>ies.
Altres noves
Aviat donarà una cçníerènçta a la
Creu Boja. el d<?ctor Matarana Varg » . sobre «Cases fonamentals d Higiene i ProíllaJCla..
—Els dies S8. 29 I 30 de l'actual, Gebraran testés els' carrers d'Aitona i
snescs. havent contractat l'orque^íra
«Art Cirohl·.
—lLa policia lía detingut a Manuel
Gómez Calaallero. per haver intentat
rciar els dinefs d'un calaix d'üii .
a«*a dal carrer de Baile?terus.
—tia estat n^mensda auxiliar de
l'Escola -Normal, donya Maria del
Carme MoQieda Aren
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l»4sa. Brunet. Vidal Dimas, Pujató,
B^MTàs. Vilella. Otaiw. Ruben. Ferrer Dalmau FVsít i mUU d'altres que
eentfm no fecgixhkr.
Tetramar. amb els seus superbs
jardins i llocs. *s el puht predilede
dfejs esi.uejonts. celebrant te testes
continues. Es un ITóc ideal que "honora a Sitges.
—Segons notícies, al Centre del
Retir, en ta funció d« gaia del 25 '
d'agosí. es doparà a conèixer en |
aquesta vila per primera vegaiïa l'obra catalana de l'eminenl inesire
N'Enric Morera, -Doti Jooti de Serrallonga».
—El debut de la nova banda de
música «Es Abandonaie», o'n al boti
de Sant Jaume, que tingué lloc en
l'espaiosa ^ l a d'eétin dèls Jandihe
del •Pra·J·· SubutebSe., m u l t à un
èxit per la botia direcció adib i u è
fou portada la dita banda, havent de
irpetlr la major part dels ballables,
a iflws de la nombrosa cobeuttèncio
que va còngregar-se en la dita eoeielat.
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iConrertncia de lei i t ó Oe la nit)
Atropell
L'auto de servei públic número 178
ha agafat al passeig d8 Boters al jove de 18 anys Josep Ribas, de Sarroca de Lleyda, trencant-li l'ansa del
coll. Pou curat de seguida al Diapensari de la Gola de Llet.
Segons jembla l'auto va fugir ep
direcció cap a :.a Seu d Urgell.
L'ambaixador anglès
Aquest nit arriba t'adibaixador anglès, després dp visitar els salts d'aigua del Pireneu Ueydatà.
Aíhb el ràpid sortirà cap a Sarit Sebastià.
Altres noves
L inspector municipal ha decomisat
unes partides de peix dolent.
— Els velhs del carrer de Catalunya preparen moltes ftótes per als
dies de Sant Llorenç i següent-;. Hi
haurà balls, castell de lòcs. cabalcada, retreta, etc.

—ICnm de costum en totes les festes, taiia>é a la Societat «El Retir»,
la nit de Sant Jaidne, ve •.-.••!.:.
un lluït bull en l'elegaht sMa d'estiu,
interpretant el programa de b^Us un
— «establert de sa malaltia, s'ha
quiniçt d'instruments Jc wnla. que possessionat del seu càrrec l'oficial
dirigeix el tholt tnteitftreht mestre de Cap de la S^retana de la Comissió
Vilanoiva. senyor Montserrat.
Mixta de Reclutament, don Emeteri
Escuderu.

• •.

Curset de Llengua Catalana a Olot
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S A B A D E L L
L'hemenatge
a Harcís Giralt i Sailarét
La Comissió executiva de l'home
natge a En Narcís Giralt 1 Saltares,
ha tramès a totes les entitats i fabricants de la nostra ciutat ta se
güent al·locució:
•Es ben palesa avui arreu del mún
la tendència a relligar la tècnica dels
oficis amb la cultura general dels pobles, la qual cosa fa que es pugui
presenciar com els homes que abans
només es movien en activitats exclusivament culturals, s'agenmttnin en
constant col·laboració amb aquella
altres homes consagrats à les tasques
d'ensenyament purament tècnics.
Algú ha dit que les escoles d'oflcls
ofereixen el gran aventatge d'estar
estretament lligades amb la reatilat
exterior 1 que això els dóna una possibilitat educativa més gran encara
què lés altres escoles.
•Es per aLxò que la població que
compta amb tina escola d'oflcls ben
muntada, no deixa d-observar-pa en
tot moment la seva poderosa influència generadora 1 pròspera.
(Per fortuna nostra, podem constatar que Sabadell, a causa del funcionament regular d'una escola d'aquesta mena, l'Escola Industrial
d'Arts 1 Oflcls, pot ajuntar-se amb força orgull a les poblacions íavoresoudes per l'eficient irradiació cultural
de les dites escoleflívf*
Gairebé podríem dir que l'Escola
Industrial d'Aris I Oílcls constitueix
a Sabadell l'entranya viva de iotes
les virtuts ciutadanes. Centre fabni
per exceUèncla. es pot ben dir que *
la nostra ciutat La rebut de la seva
Escola Industrial bona part de ta
tluni en els avenços de la indústria
i no pas poc del profitós guiatge en
totes les noves urtentaciuns del progrés.
1 tot això, per bé que la nostra Escola Iiudustrial no és una escola oficial subvencionada a bastament, nl
sostinguda amb preferència pel Govern, sinó que tòt el seu sosteniment
gairebé recau damunt l'esforç exclusiu de la ciutat, per .part dels professors que componen el seu cos d'ensenyament, suposa en conseqüència
una abnegació admirable, car mal
grat no poder ésser brillant el sou
que reben, sempre, així i tot, s'han
mostrat entusiastes de llur comesa
professional. I el que de Vabnega-16
abans dita ha sabut fer-ne un veritable i vigorós apostolat, ha estat el
seu únic director, l'antic professor de
la teoria dels teixits. En Narcís Giralt
i Sallarès. Per això aquesta Comissió,
en rebre del Consistori 1 encàrrec de
dur a terme un homenatge de tota
la ciutat en premi a l esfOrç durant
quatre lustres desplegat amb singular encert pel ddt senyetr, ha projectat Seriosament un pla d'homenatge,
l'execució del qual comprèn tres
punts essencials, que són;

EI darrer dHluns es plantejà a Vaj líncia la vaga de transports, encara
| que d'una manera pardal.
En Junta general celebrada el mateix dia per la UniO Patronal de
Transports, s'acordà, unànimement.
Vallès
. oncedir com a termini fins demà perCALDES
DE
MONTBUY — En1 què els obrera carreters es reintegrin
guany es compleix el 50 aniversari
als llocs que ocupaven abans del disde l'aiarC dete carlins en aquefita vila,
sabte passat, a les sis, enteiient-se qge
i amb «qiK-s-. motiu, els dies 29 i 30
(Confsrincu de Ie< 9 d« te "1(1
els que no ho facin renuhcién à llurs bilitat si allí es congregaven més de
del corrent, dies en què s'escaigué
cent persones.
| places.
fel dit atac. se celebratan leSj. seS'ajorna, donrí. la cerimònia, flhs
Nomenaments eclesiàstic»
güents festes.
que.' efeçiuades les obres de consoliHon estat signats els «egúents v...A les nou del vespre del dia 29.
En Domènec Uriel. director corres- dació necessàries, ofereixi leditU'i toffienatpents-.'Ecòtien de la parròquia un chonvantara davant de la Casa
[ponent del centre de Cultura Valen- tes les oondlcions de seguretat.
ciana, ha adteçat a rAjuhtarnent de
Molt. oponunartient cLa Correspon- d^ Sant kian. mossèn Josep tíarriga. de la Vila, els rigodons al·lusius a
[Llíria el següent ínteresaaíit escrit:
dència de Valencia> ía aquesta pre- i vicaris de la Saüg: de ttens. mossèn la diada, lletra i música d'En O i L l u u Borpnat. i de Cambrils, ipos-èn ment Cuspinera fill de la vila. acom«Çonsidçro el meu deure cridar l'a- gunta Sobre el particular:
panyats per la banda-orquestra
Itencló sobre el següent: En el segle
Quan s'ass^uyolà la data de la Josep Miró Ollé.
ria a l'Art», d'aquesta vila. Després
IXIII de la nostra efa brillà, illumi- festivitat de Sant Jauxhe i»er 0 la preAHres noves
es traslladarà l'orquestra al Remei,
Inant les tenebres d'aquells ignorants sa de j)usses9i6 dfl Palau cí« la 6ejr-mps. el preclar baró Atnau de -Vl- üeralitat existia Ja aquest certamen ' La cobla La Pripçipal del Camp, on es donarà un ball poputar. *
de Valls, ba estat cuniruclàda per la | A les deu del ha 30 ofici de difunts
pnora. Com a metge féu tan porten- de l arquitecteT
Festa Major que celebrarà 1(1 veína a t'esglèsia parroquial, en sufragi
liv-ses cures, que quan alguna gr-'ü
vila d« Gonslanti els dies primfcr : U a- 1 de's que sucumbiren en aquella JorE. M. F.
lifialaltia afligia els reis d'Aragó, de
goít.
• mada, assistint-hi les autoritats de la
iFrimça o d'Anglaterra, el cridaven
València 25 de Juliol de 1923.
vila,
Irr.sosos a la seva augusta capsalera.
— Han estat aquí, d excursió, el
A les quatre de la landa, míting
• Com a alquimista se li deurn meraculte periodista En L·Iuls d« éruetls,
Ivellçso deçobrimets. S'igüora quin fou
redactar en cap del diari «El Corre, republkà al Centre Democràtic Prol i ndret de la seva naixença; dtverCostes de Garraf
de ToÀosa> I algtibs amics wus. els j grçssista, en el qual s'anuncia que
j
paisos és disputaven a porfla el
^esprés. han marxat a viíitar pendràn port els diputats a Coria
SltÇEi?. — En la sessió de l'Ajun- quals,
i Senyors Domingo. Companys 1 Palet
Ibre?sol de tan celebèrrim savi, I menel
monestir
de Santes Creus.
i i Barba, entre altres oradors,
rrf els fïancesos el fan de Provenva. tament d'aquçsia setmana va acef— Han sortit dé l'hçspit»! els fe- i A les sis de la tarda, manifestació
I.;ei\lenc els catalans i els de Valteela dar-se delegar lai O^niasió d'Atracció
l'^lencià. tots l íionorçn i glorifiquen de Fut-o^urs perquè «rganltz; lés •' rits per l'accidçnt d'suto d'abatis i cívica al Cemeitiri. per a anar a
Icom a paisà seu; bpn nombro de pa- fesies de ia propvinent fe-'w. :ua;or, i d'ahir. Sols cofitínua d'alguna pre- poriar corones a la tomba on rej posen els qui moriren en la defensa
lleogfals cerquen, amb plausible zel. votant en comiu de i'esmeui^t {tcyrd ! caució el ferit JoseJ) Ferrer."
: de la vila. presidinvla les autoriloudes çoncmes que permetin asse- els dos tvfiidors socialistes.
- • Amb molta activitat s'estan realifr j, — La Junta Local de fteterjnes .So- tats.
Ii.yalar éi seu desconegut bressol: calda un amb l'esperança de trobar- zant les obres de l'escenari" del Gu- cials ha multat una tómbola de la i A les nou del vespre, ball popular
llos favorables al seu respectiu pals. siuo «Prado Suburense». per tal de i Rambla per iiifraçeiò de la \Aei del ; a la Plaça Major, per l'esmentada
1% pàtria gran fou. segurament, l an- poder4o inaugurar di^nitívàinent ; Descans Dominical i ha çotnminat a i banda-orquestra.
Itic regae d'Aragó, 0 sia la Confede- cap a mi'ijan mes d'agost prap^ i alguhs Industriak que es (nefitren poc
Ir^ció catalana-llevantina-aragonesa; vlnenl. Segons es diu. viritlran i do- • respeetuçsçs am^ la susdita llei.
Les Quiíleries
Ha pàtria petita, segons Èscolano, qui ttor íuncions en el dit teatre el gran • — L'alcalde ha gestiyn^t que la
SANT
HILARI SACALM. — La vila
tràgic
català
l'Enric
Borràs,
després
I
IÚÜ pren del barceloní Jeroni PauUw i
Companyia de M. Ç. A. inStaUi llocs
l'-'i- filòsof. Joan Núfiez. fou 1 antiga l ^plaudit baríton En Caballé, amb i dé seguretat per a evitar que els . dé Sant Hilari es tryba molt .animada d'esíúuejants, havent arribat moluna gran companyia de sarsuela, 1 !
trens atropellin e t carru'ítgeï que . les fam li: e* procedents de Barcelona
• •'la de Ulria. opinió que preval per la tunció de gala de l<i testa, es | van a la platja.
: 1 p^b^aç'ons marines.
I
quasi tots els seus biogràfs mo- representarà la gran òpera «Maria- •
neia». del mestre Pahissa
— Ha estat nomenat Sfçretari del \ —H.lH·v'·a». la revista d'estiu, «prepara alguns números extraordinaris.
En el cas probable que en aquests
—Durant la vetlla de sant Jo^ime, Jutjat dea Veu^rfÜ, * i n Jo&ep Gó-rResten p^jues habitacions per a
Iwxius existeixi encara algun indici un grup de joves «pradístes» organit- mez.
. llogar. Es recatnana prevehir-se per
iMlanatlu. seria, al meu entendre, zaren una ballada de sardanes, a la
! al setembre.
Ipan honor per a Llíria comptar eh- plaça del Cap de la Vila. Toies les
| —Es celebraren en l'església par1"* els seus esclarits Ulls el mestre sardanes (oren puntejades per un
• roqueal els funerals per a l'eíem r »
|W'au, Arntíte. Arnal 0 Amauld de eetel de xamoses damiselos i jovenj piA de la que fou Na Maria dels Do|MianoTa, Villanueva u Villeneuve. cells. L'execució, a càrrec del septirnl
| lors OUvas i Noguer, vídua de Ribot
lue indistintament aixi s'anomena i «L'Ari Sttjèta», fou força ajustada.
I L'acts es veié molt concorregut per
s «menta als Anals.
Durant la vesta va haver-hi molta
' gran nombre de vefiïs i forasrters.
« comparar la despreocupació animació per tocs aquells volants de i Desitjant Nostr^ ' Pçria «tpandlr
—Havem tihgut entre nosaltres dul«'íul regnant «mb l'acUvtt^t d altres la vjatMsa plaça.
fora de Barcelçna la
acció, ei i rant alguns dies En Uuls Coll i F.s|Ç*bies. de segur que la pulicèfala
—La revtilla de Sant Jftiune tingué mes d'agost vin^ni donax^ « là bi- padaler, ^Ú'. P61" diapo^ció del Mu•tfliiea alraçarà aires censureà, euullóc al Parc de Torramàr ima deli- blioteca de la Maaçomunitat d'Olot nicipi està fent treball* pér ^ plànol
"«t el brillant nom de Ulria. No
' dengrandiment de lia vila.
festa, a la qual assistiren les
qqe aquell lluminós far que res- ciosa
un curset de llengua ca'udana.
—Còthençaren el diumenge els ce
principals
famflie*
de
la
colònia
eslílan^
j^n^tes edats, romangui
le'brati
badis de les onze del matí, a
tiuenca
i
de
la
població.
Se
serviren
Aquest
curset
ha
çstat
nrijut
amb
l-aiosiiuit en ^13 acluils temps, en
càrrec del mestre Carbonell. El d'InF"»* tanta üuio vessa l'evolució his- sr.pars a l'americaba, e^jlèndldS- moit d'entusiasme fels patriotes OKJ- ; auguració
es veié força lluït 1 conment scnrytts per Can Re-ts, estant
iwnca.. 1
totes les taules ocupades. Un notable tins. Són molt nombresu» fls ma- . carreguí.
* . • * - . ' • '
i —Està actuant al Teatre Tívoll la
I,1"*' avui estava assenyalada. Ja trio amenitzà l'àpat, execatan; tria- trlciitors.
IOPJ1 n t*mP8. 14 cerimònia de la des composicions.
'El Curset el donarà «1 vice-prest*- ; companyia de comèdia que dirige<ix
Ic*** ^ possessió solemne -íel Pailespr** de sopar es ballà. 1 s avia- dent de Nostra ifoj.^ En Joaquim N'August Barbosa, la quui ha estat
1 molt . ben accrtlida per l'execució de
linv e la Generalitat, per la nostra ren focs d'artiflei. tocant, en els Jar' les obres que pose en escena.
If^utació cprovindtí..
dins, airosos ballablee l'aplaudit sep- Civera Sonnaaü.
Probablement dit senyor donatà { Diumenge, dia de la inauguració
L . ^ 'aterrogat ahir el president tlínl,.L'Ari Sttgfta..
posà en escena ultra una altra obra,
Li'1'ÍU*St*· ^ y o r Jiménez de BentroXa fèslu transcorrogné agradab'a- també a Olot un curset de Història ! un
bonic paSsaUaups al qual el seu auhh1"*15-1>erl0<lis*es· respongué que, ment fins mol: lord, donaat^e l'li» de Catalunya.
Hor, senyor Barboea, posa el títol de
to Ve*»«able sefatlment seu, es vela els reunit* per a altres properes re«La meva dona». Agradà molt.
o^^fi 8 ^ t n a r l'esmentat a<te 10- vetlles.
^ i d a m e n t . puix exlítla un dicta—Divendres passat ja tingué lloc la
Hi
velérem
les
famílies
de
Celis,
I J ^ d e 1 anquitecte •provincial, assè- Roig. fochs, Catasús, Planar. Frei- AUTORITZEU LES NOTES DE LES primera de les festes organitzades
K-Y'jjïue ledlflcl es trobava en es- xas. Ferrater, Sansalvador. Sans 1 QUALS ENS PREGUEN LA PCBUCA- per ta Comissió de la Colònia Es""Bós i no assumia la resffcnsa- Buigas. Soler. Sunyé, Oucay. Blay, CIO. AMB UN SEGELL O l NA FIR- tiuenca. El programa de sardanes, i
Canals, laquierdo. Girona OSsas. í a - MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA. balls anà a càrrec de «La Famense-.
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Primer: lErecció d'un bust, damunt
artístio pedestal, que perpetua la me
mòrla de tan abnegat ccimpatríci.
Segon Fundació d'una Biblloteci
Integrada exclusivament per volums
de tècnica industrial, portanM* dita
Biblioteca el nom de l'homenatjat; 1
Tercer. Remesa d'tm pergamí Vo
tlú. qute signarà la Comissió executiva 1 entitats adherides a l'acte, el
dia de la seva celebració.
(Motiu pel qual, en dirigir el present escrit a l'entHat de la vostra
dlgnlssimapresidència, ultra la vàlua
dfe la seva adhesió, aquesta Comissió
desitjaria obtenir-ne també una cooperació econòmica'a base del major esforç possible, car l'homenatge que
Sabadell va a tributar a En Narcís
Giralt i Sallarès, ultra ésser un estímul per als ciutadans de mèrit i que
com ell són exemple d'abnegació, de
intelllgència, ha de revestir no pas
solament la importància que pertoca j
als alts mereixemehts dia la persona
homenatjada, sinó que ha d'ésser en
igual sentit un acte digne del nivell
que. en l'ordre de la cultura i activitat, la nostra ciutat dignameii
ocupa.»
Nou Consell Directiu
El Consell Directiu del Futbol Club
Atlètic ha quedat constituït de la ?»
gffrtit taisú:
President, don Josep Germà; vic»
president, don Joan Garriga; secr»
tari, don Pere Planas; vlce-secretaiU.
don Joan Lladó; tresorer, don Ferraa
Camadràn, comptador, don Josa»
| Bros. vocals don Feliu SacdMtty, dok

Pàg.
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«le programa l estrena de
La directora de les escoles, senyo- valuucHis elements, el chor dt l'Ate- i ah res peUicules cúmiques d'èxit. augment
cartell no pot éaaer
inés la novena i darrera jornada de u
reta Elena Boíxeda, va Uegir una be- neu i l'eminent violinista En Barto- El
^ ' W. . 1 suggestiu. Esbarjo, emurto, bellesa, Sèrie: STA.VLEY A L ÀFRICA DiCJ.
lla Memòria, escrit» amb délloadesa meu comaHan
estat
coorídaides
les
autòmats tixesà, l amb el «obre de la sort de PLORAUA.
i
pulcritud,
detailent
l
a
tél&a
feta
KJ 1*0
pessetes al qui l i toiiui.
locals, eii\reB elles 1 iUustrt tinent
durant
el
passat
curs,
mereixent
l'aKl governador, w y o r PorWfla, b* pfovacio general i la feJicivaeiO mes d'alcalde del districte, doctor Josap
Entrada rmica, V) cèntims. RegalaTiulua amb fiOO pessek* tes societats entusiasta de l a presiuéneia.
des totes les localitats.
CararaclL
de Sabadell •Caçadors». «Nou o a o . i
Saló
Catalunya
Demà "diumenge, a dos quarta de
Es prega a les entitats germanes
A continuació, els petits alumnes
4<a Sa badallen ste.. on es Jugava ala
cinc
de
"la
tarda
I
a
les
deu
de
la
nit,
que
no
hagin
rebut
encara
invitaEl
local
múa
freoc de Banoelona
prdbiblts, Itaveoi cuspde en el càrrec foren diverses demostracions d'ezer- cíd, que es donin per vOBrtdade» al» formoses peüuuJès.
M m . dissabte, la grandiosa re^ív
l -- u 1 luspecior governatiu d aqij<r»ta olcts da RUmiica l Plàstica cançons actes d aiueata farta.
ea L ^ COW SOV A NOVA YORK,
amb gestos 1 ballets popular», pre
fiíulat per la «va MlertocU.
creació de NViüiam S. Han. MOD^
sentant-se els alumnes amb tota me1 COR. comèdia QCESTIO DE àAÏ
na
de
deKalH
t
abillats
tanb
vestits
E
L
D
O
R
A
D
O
La recta d* Ni OMMiuivtlaa
TRE com-ca. l estrena del Progrea..
aprwp.a:s. causant 1 admln^Ui « UAEl dimij'ingu paaaat ve o ^ M m i ttom per la presentació i ex«:ucló de
Companyia comlco-Iírtca
.AJUria: BOGERIA DE JOVENn,"
a la «ala dtoAea de l'Aoadèmia Ca- tot el programe. La festa va duefar 11
PRADOCHICOTE
per Irene Castel — Demà. diun3(ng,
tòlica, aqueata Alui^Uoa íesia. en la amb bells parlaments pels represenTemporada jMpular. Prey* econòmics a la nit. estrena del Programa AJU!
quul, «utb roottu del repartiinem de lauis de il'Ajuntament 1 de Ja ManAvui, dissabte, tarda, a ieS «inc. ria: lEL TESTIMONI DEFENSOR, ^
premií» d'acattaonent de cura, la be- oumunltut, els quek feren grans elo
NU, a les deu. L'encisudor entremès Eisie Fcígusoa — Diiiuns, reestre^
EN BORRÀS AL ROMEAT
uc-iQèrUa AaeoCiactO Catequlstica d* gis de la tasca fe'ta per les mesde Juilà liloyxon. CON TODA FELI- LA PRESA DE L ABISME. Reial ?r.,
lawes
l'Arxlpreaaa pairúquía d* treses 1 pel Patronat. Eo tèeum, l a
5^
'
Desprès de la seva sctuuciO al Ro- CtDAD, 33 l 34 representació de l'ex- grama AKlcia.
t a n t i'«llu obsequia iots els nois festa, va assolir una importància com mes, el gran uc-tor català Enric Bor- traorduiàtiament aplaudida fantasia
catequltzols en lluís oenitzm
cap any, leiictlant-~e mutament per ràs stia quedat entte nosaltres, fent cOmico-llrlca en nn ptoieg. un solt,
Ccanençà la fasta recitant un aplec a continuar >a tasca, millor d cal, el alguna excuraio a una de le» nostr»* cinc inauguractons. una peUicula i
I>oblaclon3. ori l'eminent actor te tres radiofotoielegrames. en prosa 1
d- aoi> ü%une6 i ben triades poesiew. prop vinent curs.
original d'Emili O, del Castillo,
bons amics.
Bliemades amb uuea cangma oateGranvia Layetana, • Telèfon 1371
—També
ta
atguns
dies
que
fou
q ..
i jjopulare. 4 càrrec dei presentada l'EaposlciO de Treballs
Tocant a la Placa de l'Àngel
Oent amb <a qual U plau de parlar, música del mestre Alonso BARCEí - uieii catequistic «Sant Tanclsi». dels aluomas a l'Escola de Teixits pero que posa»j>lemaiit enoena en LONA SE OJVtEilTE.., amb el
L'únic local que disposa de l'Oitia
Ocuparen la pretàdènoia d revwnd de pum, i a les del. Patronal de aqueàta ooasto, asée<gura que la wu- quadro EL MARTÍRIO DE SAN S £ -avenç en la projecció da la clnen*
eenyor veatot arxiprest, doctor Do- Cuftúra. essent inaugurad% oflcSol- porada vinent üEurk Bonys Xarà BASTIAN, amb vestits l decorats rograàa. — Avui, dissabte Ofamn-j.
mènec Pagte; «1 rovareod iom/p V4a- ment per 1 Ajuntament en coipora- temporada de teatre català a Barcelo- nous. Gran sardana final, formant sos èxits STANLEY À L'AFRICA
quez. dUector dels (iWaclwnas; «1 ra- <clb I en repesenfiaclO del Consell de na Sio seria «s deïtany, si e» te en part de l'orqtiestta ei notable profes- INEXPLORADA, novena 1 darren
verend P Pere Tura, «tettador dels ) Pedagogia de l a Mancomunitat. <A. .oinpte que En Borràs - 1 que se ns sor de tenora Albçn .Mortl. DEU DE- 1 ornada per George Walsh LA fe..
inaitfilxos 1 el reverend M»fi» Colo- • senyor Pau \ Ua. secretari de l'Escola perdoni la indísoreció — slia entre- COIUCIONS de CASTELLS 1 PER-BRICA. ' L A GRAN NIT. per Herfen
mer. preíeett dsi r«tartwn> d* l'A* {del TiVball Durant tres die«« fou vistat a .Arenys i a Barcelona aUb NANDEZ, BLLBF.NA I GIRUAL i Rawiinson. EL REI D E LA GOÍNAÍ.
JOAN' MORALES PEL-UCULA DE TICA- A LA BONA DE DEL", cfcnica
caílrmia.
oberta al públic, desíllant-ítí, mes de Ea CanaH, del Romea, 1 que. desFILMS. VESTUARI NOI de de gran broma — Demà. diumenge
El senyes- nectw p«onunci* ua «a- ; i.àoü persones, reconeixent lotbom Is Drés de rexiíOs del curt nombre da SIt.;D10
CASA PERIS GERMANS, Concert a la nit estrena de PELS FURS Ii£
r a i « u parlument <|ue fou'mott aplau- : seva veriíable in^>oi%iancia, i demos- representacii/n? que va donar el gran la
l'eminent * popular tenor EmUt L'AMOR", per John (Bacrtmore, 'i«i
dit, cuui també eandUann llarga trant-se verttatolment la creixença in- actor en açuell teatre, tots dos ban pe;
Vendrell, que cantarà escollides can- Programa AJúna. " "
apl^udimauls lot» tia qui prang'ua teúeolual els alumnes, patits 1 grans, dï tenir ganes de repetir > çons del seu selecte rapenoti, —
ren jMirt en la festa, a la qual aatls- noies 1 nois.
Wo cal dir ^ue ens plauria moltls- Demà. diumenge, a la tarda, EL BARren, uitra els nois cawquuzats, taEls professors de 3 Escola de Tei- sim que aquestes enraonlw tingues- BERO DE a r v i L L A . BARCELONA SE
protectores de ta Catequesi.
Frontó Principal Palaee
xits de punt. senyor Josep M. Plfiol. sin una confirmació real Sobretot OrviERTE. 1 Concert Vendreu
£< repartiment d» premis es réu, i Sahri: Figuerola. 1 lesmesiressee del penprt ei públic barcelom tornaria
Avui, diasafcw. a la tarda, no tu b
en mig d'un gran entusiasme de la Patronat de Cnlwira senyaretes di- a renre el seu Enric Borrós reintepartit Nit. a un quart d'onze. Grasmainada que, gr&clas a la genero-- rectora. N'Elena Botóeda, 1 Oatarlna grat a l'escena catalana per una llaroiOs partit de pilota a cistella VI: dels bons sabadellenos, Irulren Blanch 1 1 Josefina Soler, feren ete ga temporada.
CENTÈ 1 GOITIA contra OSCAR ;
abundants i valuosos
premis honors a la concurttocia. explicant
Després es jugar* un segM
Avui, dlssabie tarda, a dos quarts •PALAL.
u -u pagui ais abnegats catequistes deralladament els treballs de l'ExpoArmi. dittable. a la nit. Undr» Uoc • !>»• de cinc. K L ipROFETA E L I AS, LA 'partit per aplaudits pelotaria
1 ais generoeoe donants l'esforç en- slciO i l'orgau-tiaotò 1 el funciona- tai^e
(W Salat E-.port Ctab, n«a repreguany realHzat, puix l'obca que pa- ment general de les respectives esco- «rniactú de 'la oomM'-i «LA pmitfto·, a PÀTRIA CHICA 1 TOBEAR Í»OR L O
CiVrTec
drl quadro escènic dc ro^mrntada Fl.NO Nil, a dos quarts de deu. E L
cientment fan és indufctsblaniant de \les.
mitat.
les ia&s uUls 1 àdhuc indisptíneal)l*8
La Junta ,e« complau m fer avinent ^ur PA0RINO OCI. NENE 1 rèxlt del tT.a.
pels nostres lerrups. si es vol qué CJs
la dtlà funció odabart tfmj \rm(* oportti la íar=3 lltjca en tres a»iteí ÍAVE Conferia, Colònia Bosc, Pont Mongsj
qu! avui són jorenete mds tard eaper aprofitar els tramvic-i 'de !a uaa dc la CÉSAR!
Servei diari d'sutomnlíius, des dc
•atinada tot el mfe tard.
j - v i i g u l n uns boenea péríectameas,
S
a
r
d
a
n
e
s
Badalona Horaris t detalls Te'. 46B,
formols I orientats per les veritats
Gran Teatre Espanyol ÍS99-A 1 SaS-B
de l a fe, siguin una bocs ctísttans %
uns bons catalana.
Wtrt. di365ib;c 23 dè juliol. Tarda,
Per «I dl» «IPI nws Tiacm ha orzaa ta Ie< clntr. EL ORAN RAV.N.'OND, amb
ut
«I Fonent Sardut«Lc Aadnoeoc ua
rihcomprenslb'.e
Avlec urdaalsúc a k a Al^ia» de la us:e
del Bart.
>
.
UNA OOMA MIG PARTIDA
L'raccuciS dc l'acollit proiraaii »n;r» a
Esport i Atraccions
C a n e t d e M a r càrrec
de í « coblrc La Pria-ÏKl d Cas*!
Nit. a laa deu. EL G«AS RAVMOND.
dr la M<a i la Uaro. de Miiard.
a^ib el BAOCI víiSTEBIOS. — Demà,
T l V OLI
diuronege. L;i;m Jia de EL GRAN I
OcsA. dmmmzg. a t n deu del w ^ r r ,
Avui, dissabte, a la nit
Pesta da fl da Cura
P.AVMOXD.
J
El tcaire més fresc de Barcelona
ilodfi lloc a ! - e s t a t d e l Crotir- Mani del
Concert per la Banda M
£1 Patronal de Culuua de Canet Poble San IPüïscig del Triomf, - . j . . una
Compsnvia
dvodívll
de curdanr^, rxecaiaat el itroaraaa
Vergara. V * ?
de Mar Ua celebrat l a festa da fl de UMïlada
popular cobla BarclAOcucs de les seves escoles. L'acta esÍÜ tucaraa ii« itardané^ per a dansar, f
devingué un èxit sorollés. trobant-se abam de cotneiitJr la b a l l ü a « r ü ««renta- Primera actriu .ASSUMPCIÓ CASAtS
Coliseu de varistats - Telèfon 514 A. I
ta .-voiu luiUer de i'Escala de Teixits da oAa aentída sardana de concert.
Avui, dissabte, tarda, a Uo- quarts; li»
nniqiies «essluns populars. 10.
•Je Pum dr la Mancomunitat, lloc
Orml, J.umcnec, a les cinc de la taidn. da cinc. Funció especial a preus po- •1 Avui dissabte, tarda.
dos qyarts
'ou es feia la fesla, plena d'una' gran UI taaiin una ballada dr srdjce. als j>rpulars, t i t i m a lunoló popular.
TRES SESSIOSS DE
de cinc, i nit, a las deu. Projecció J gentada, entre la qual figuraven la d'oa de la Ua^·ets'.taJ Indastriat. a cirrre
«LTACA.
í
PESSriE^
PATINATGE CAfliA DU
noiHbles
pel·líciiles.
Exit
Je
la
famosa
nnnMnsa maioiia de les famili*» dels dr 1» cobla Batcdoiui.
,•£1 fonno? vodevil (uiuma entrena
A^oetu ballada *- oegaaiuada pel Ctup
PORTüOALIA cants i balls,
alumnes i les peraooes mes distin- iardralsn
Jazz-Band Verdura. Actes
d'aquesia companyia) en tres actes, TROLPE
.e«coIa del Treball.
lutítaf :. Riccés dei celebrat -i
é,-des de Cauet. Presidi la festa pel
%ervei de Café-fle^taur--'.
de M, Luuis VerneUil. traducció d'A- fadO?
fantàítlc
.tilueilsto
•
JOHANXYS
Patronat de taltuna, el pegidor nal a cobla L a Principal BèrreianiOB dooatS mlchaHs,
Grar
JiOs
i
positín
èxit
de
la
eminent
deiai.
diumenge,
a
I
n
C
O
D
C
de
l
a
tarda,
uaa
cionaileaa sen^'or Serra 1 Barrectia.Nota — £1 vment dijoa
de <aidaa« a l'enatce dr fOrlei
1 ftormoííssima cançoneifcia CONSOL
guren, repreaeniant l'A^unxament; el ballada
Henaiietora-, de ^ao».
Hn>Al.r.O
Nw.
selecte
l
eXchKHi
re^enyor Orant > Sala, per rAssociacib
Per ies senyores CasaK Lopet i Pla, pertori. Fastuosa pre^entacié. OvaProtectora de l'Ensenyança .Catalana
I V a c m u M o t <Ws eanrrs de Rier» Alta 1 els, «enyors éjantpere, Uergés. Tor- cions di-lrrants
Mals del Campionat .ACÍels ikpulals de la Mancomunitat se- i ACarme,
l a cobla L a Priacicol. dc Llafo»
ten re
nyors Nicolau d'Oiwer. M. Massó 1 tria. dourS uaa ballada de w d a a c s ami, mo, Ai'eaga Aifonso. etc. La ratODemà, diumenge, tarda i mt. Llu- 1
dia
de
l
a
grandesa
obra
O
C
K
S
JOAN
Llorens, i el comte da la Vall de Ca- a U i deu dr la alt
mes fanclon- en dia de festa — Dl- 1
DE
SBHRALLONGA,
en
un
acte
1
net, senyar Casnpmany, el qual porllttns. SERATA O'ONORE de Consol 1
La ballada dr -ardanes del Foment de U quatre quadro^, p.er J. Montero,
!$aa la representacÚ del president
Hidalgo, Esctraordinan
programa 1
Sanlana
dr
Boreeloaa'
Que,
a
n
v
de
la
de la Moncomunlt^L
Grans novetats,
*^&rr*
cobla Bnraao, esctava anunciada per aTui,
Don
Joan
de
Serrallarga
dissabte, a 1« deu de la. nu, a la
Va obrir Vecte el president, dal Pa- C* de l'AaseJ. ba quedat ttiupa^uda a l'et- Oran èxit de broma Al Tívoli es riu
tronat, V incansable I entusiasta se- a r n a t dia i bari. a la Kaea Raial.
i s'està Tfesc Nit. a les dei: 'Pnrnera
nyor Furs qui, acabat el seu « n o representació, en aquest ttatre. de
PABO OS SODI
' ionan*. dieonn, va cedir tot'seguit
i obra d egran espectacle.
Demà. diumenge, ï í . u las cinc
la paraula als senyors Orant 1 Sala, Dels afores
immensos jardins
de la tarda La famosa oora en cinc
Mcolaa d'Oiwer i Massd i Llorens,
Grans atraccions
«ties, de Gerard Uatipunann
tot» els quals paríaran extensameni
Avui, nit, repetició de .
L ORDINARI HZXSCHEL
.te l'apmfltanient de lee Escoles oaNarracid- popular anecdòt.ca de la
l'emocionant «pectad*
per la companj-ia de; teatre Romca
•alaoss l de la influència que tenen
vida
d'un
gran
ciutadà,
portada
a
Sant
Andreu
iobn 1 eade\-enidor de Catalunya, fe*
iescena catalana, dividida efi un Sub'im creació de lanonent actoT
El Bòiid Humà
E>«IC G4-VIEXE2
. - snt
Patronat de Canet per la
pivic-g. tre- actes, dotze qyadtos 1 un
que es deixa anar dec 34
s'n'a enteresa, i lee senyoretes mes- Tercer Aniversari d'una antronitza<iie apoteosi, per Joaquim Montero, pre; . -"-A a la taquilla del Circol 1 al
irassw per llur enTuslasme i i e , en dal tagrat Car
30 metres d'altura.
nent-hi parí tota la companyia. Oran Centre de iccaiifiats de la Plaça d«
profit de i'ensenyamenl InteUeúual
presentació Wombrosa comparserla. Catalunya, Preus papuloM- ültama I Concert per la Banda de Caçado'·
del poble.
L'Atenen de Sam Lluu Gonçaga Banda, cborfstes, voluntarts catalans, de la tonpjiada. affib rnotm de M de P l a a ò a o U . Cafè • Restaurant •
de Sant Aodreu.de Palomar, cora- etcòtera. Deconat i vestuari exproféc grans reformes a punt da Ter a primer ordre.
meruorarà feolemnemeni dl \ teacer per a aquesia obra Tot Barcelona al l'estatge
énlvitisaz) de i'Entromtzacio del Sa TIvoll a admirar aquesta grandiosa
grat COT -le Jesús en el íeu estatge obra. — Demà diumenge, últimeí
social, andí el següent programa de funcioni d'aquesta companyia, poSAltorUl Oatalu», 8.
BIBLIOTECA
sant en escena en ies Tuncions da
cultes i llestes
Cran Saló de Moda
LITERÀRIA
Dissabte, dia 116 de juliol. — Al mati tarda i nit. Ja colossal obra de JoaAvui, dissabte, tarda i nit, fonnosos
i a la tarda repicaments genorals quim Montero.
programes projectant-se e ü preciode campanes a l'església parroquis!.
sos fllms. 'DEUTES DE TRIQLTTRAJ.
j nit eóplèndldéj i l u m m i r l M a
OCE O.AT Í>ER LLEBRE EL PACIU taçüba a< I At-neu
Es despatxa a Comptadula.
FIC ENFLTISMAT. ELS CONOEàl-1
ü.umenge. (Ua is» — A ies vmt del
NATS. i reposició de la grandiosa 1
mau, a l a parròquia de Sent Andreu,
pelllcula SOTA DUES BANDERES I
«olamne missa de comunió genetal,
atnb pl&tica preparatòria, que dirà
en ei cinema més fresc
POEMA DE
el revererrd mossèn Enric Tutusan?, deconvertit
NoveMa
C a d a dia «i sobre de la
aconotn de Safit Andreu. Durant l'ac- sonBarcelona
•
B
r
n
o
amb
ies
consabodes
J . Roig Raventós
CaBLBg SOLDCTILa
te, el chor de l'Ateneu cantarà moPrograma per a avui JACK L'AVINT-I-OIHC PESSETES
tets eucaristies, amb acompanyament
TREMT,
per
Willíam
Russell
UÍÍA
AvUl. dissabte, tarda, a des quarts
d'bannontum 1 violins Es repartiran
BONA AMBATXADA. íup^r producció
unes formoses eatampes-retoivla'Uirts. Me cinc. i nit. a les deu. Tercera i j dél
Programa AJtlrla EN TOMASET
ultima
Jornada
dc
la
sèrie
alemanya
les sis de la tarda al salo teaENTRE BASTIDORS « n u c a d attra
L·LTOIO edició en paper de fü treA de
A
LES
URPES
DE
LA
BANDA
l'Ateneu beüimem exornat.
ordinària broma STANLEY A VAde la grandiosa pefiicma FRICA INEXPLORADA, vuitena, JorBosttoa, Ptoa a'M ; undm Uoc una selecta v«Ulade d'ho- enEstrena
eme parts
Pren 8*60 Pt«'
; mena·.je al Sagrat Cor de Kaus, en
nada — Demà ditunecge, «xtraordila Qual peadrao parv, ecoe alam
ï e n 1 selecte progratoa A la ott. i
oo - a t k*
Benet Torrrila. dop Jou» Mafiosa.
Am Antoni Serra 1 don Miquel Al»-

D'espectacles

Cine Princesa

T E A T R E CÒMIC

MONTALEGRE

Espectacles

PARC

Teatre Barcelona

LA

POMA

PISTATE GEL
BOXA

Teatre Círcol de Sans

TUHI)
PARK

G Xa A V E

PALACE CINE

CL AV £

L'encís de la mar

Teatre Novetats

L'Abrandament

Dt

ÍCASA

V E U DE

CxrALvriVA

PS^. i t . — Efissalrte, 28 de j u l i o l <3e T923

BASTIDA

P a s s e i g d e G r à c i a , 18
GRAN BASAR DE SASTRERIA SISTEMA NORD-AMERICÀ
•Aquesta casa liquida totes les existències per donar lloc a una gran trasformació dels seus negocis,
|ila immensa fama que ha adquirit per haver fet impossible tota competència amb ella quedarà JusItificada, aprofitant ara la baixa actual per a realitzar l'esforç d'oferir, en el ram de sastreria, inoïts
Igventatges al públic, en Novetats, Robes i Tall, de manera què els compradors, amb modesttssimes
Iquantitats, podran vestir-se a mida tan bé com si acudissin a les més famoses i luxoses sastreries.
O f e r i m

r e b a i x e s

d e

m é s

d ' n n

5 0

p e r

l O O

I v a t t t s pcrfcccionadíssims com *i fossin fets a mida amb robes de gran xic i tall anglès.
IVc5titj de fil d'estiu a 15, 25 i 40 pessetes. - Vestits llaneta a 40, 50,65 i 75 pessetes
llet de superior qualitat. - Secció a mida amb robes elegantíssímes estams de gran xic

|fl 50, 60, 75 i 100 pessetes els de qualitat superior: confecció i ferros de primera.
A base dels mateixos preus confeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport i Chambre, Vestits
er a platja, i Pijames des de 10 pessics. Pantalons per a Tennis, de franei'la, testerilla> i seda crua, des de 10 pessetes.

ecció

de

C a m i s e r i a Secció de Gèneres de punt

:o\\% fil, piqaé i seda.
Camises percal, coll i punys,
„
blanques i color
Calçotets,
Camises a mida,
100.000 gorres

des de pessetes 0*75
7'95
4'95
3'95
« 1 0
l'45

Mitjons fantasia,

des de pessetes 0*50

*

seda
Vestits interiors.
Samarretes jumel.
Elàstics gran moda,
10.000 capells.

*

„

V9S

"

10

-

l'45
2*95

En la S«cci6 de Sabateria, models selectes i classes de gran luxe i molt sòlides. En les Seccions de Corbateri». Bisuterla, Mocadors, Marroquiner
Perfumeria trobareu gèneres d'un gust selecte i preus baratissims
Els assequibles preus que reReisen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, segons sigui le importància de la compra, amb
Jàquines d'afaitar, perlums, carteres; bitlleters, moneders, pintes, raspalls, botons per als punys i agulles de corbata. De tot això la CASA BASTIDA
té grans estocs.
Els clients que de fora estant vulguin proveir a casa nostra, no han ds fer més que enviar 50 cèntims en segells i els serà enviat, a correu seguit,
atàleg amb mostres per al vestit que vulguin, figurins, un centímetre i detalls d'un sistema que els permetrà pendre's la mida ells mateixos.

lAufg-ebot

E d i c t e

|E< wtrrf Mcrmlt l>e):anc: (te- Fer la preeent ex fa saber,
lícht. <Us Herr Emil Qeore qne el senyor don Emil Geor
f-EX. «eines Staodos Kanf- ALKX. do professió comerciant
]inn, gebUrtlg au* Eason. 8S natural de K«son de 3(i anys d'e'
bre alt, wulinbaft In Barce- dat, domiciliat a Barcelona,
oa,
I
and
lal·ln Johanne Jacobins la senyoreta donra Johanno
EBBEE, ohna Beruf, eebUrtlc Jacoblne BEBBEK, sense prop Dutibarip, £8 Jahre alt, feaslci, natoral de Uulsbnrir. de
libnhaí: in Barcelona,
ïj anys d'edat, domiciliada a
lA·.'ichtigen, «Ich miteln»n Barcelona,
I : za rerbeUaien nnd die desitgen contraure matrimoni
\ i in Gemiahelt d as Relch.·- de conformitat amb lec dlspoeuei rom 4- Mal 1870 Tor Bidons de la llei de l'Impirl
|m antarealchnoten Boam- alemany de 4 de malR de 1870.
i ibiiLscbJleeon.
davant l'infrascrit funcionari.
uroalona, dan £7. Juli 'ï83.
27 de Juliol de 1923.
J Der Denache QeneraUton- —EIBarcelona,
Cònsol general d'AlemaL V. PUger.
ny». P- P- PHger.

Joies d'ocasió

LVISOS

PER

A

Safates 1 serveis de plata, a
pes. Compro or, plata, plati,
brillants I perles.
JalMiM d* J. HàS··
Kambla deies Flors,s A
Cardenal CanAifc 8.

Casa a m b t e r r e n y s
en els periòdics servint-se de lEMPRESA
IDEAL D'I NORMACIO estalviareu temps
Jiolèsstles i diner. 16,
Rambla deies Flors, 16
iauos. Telèfon 4863 A

^speses

de regadiu es ven al Pla del
Llobreirat, a 30 minuts del tren.
Vida pròpia, per a explotar
ranja o criaders. Inútil correors. Preu 86.000 pessetes. Eacriore a «LA VEtT», nutn. 3J22.

S

Vilanova i Geltrú
AI passeig de Ribes Bo gas,
tocant al mar. es construeixen xaleta per a la venda.
Informaran: 0. Vlvancos,
carrer del Teatre, nilm. 15.

Màquina

de cosir b, central, parattraer
modern, coberts, vaixella, tot a
baix preu. Villarroel, 46. tercer,
Sols a m e n j a r
I KambU FIois, 13, seiron, ï.', sesona.
^|£a!ar desitja senyor.

-asa
lo
^-A.

particular

M à q u i n a de

cosir

Slnirer. molt barata. Urgell. 62.
c- ,0," dormir. Pro- enrrojol.
primer, primera.

fri preciosa t o r r a

Minerva

toll, tipus seml-nons, Escriure
witt^mb WW* Inxe o sense Empnya Ideal d informació.—
kr·^·· ««"nodltiita. Jardins Rambla Flors, 16 (auuncU,'.
t^'^M-VoràiíiL·CT:

Habitacions

Demandes

Crio .ï1 <5ln· i·wse. Sant La Mutual Franco-Esr ». Primer, toKooa.
panoia, Alcalà, 38.-Haflriíl
Aquesta Societat desitja bons
agents proanctore per Catalunya i Balears oue propaguiu
las operacions d'estalvi a uuo
es dedica, Adrecar··e a U DlMàquina
rseetó Roirtonal. Paseelg de
Uràda, uüm- 41, entrvsol.

Vent

Empleat modest

"' oi^ï8!^.'"'» cotxes, guat- desitja babltadd sol* a dormir,
crlnro 4802. Ran... la Flors, 16

«anunciat

C A D E N E S

Santa Fe del Montseny
(LA

«TITAN»

SUÏSSA C A T A L A N A )

G r a n s Hotels d ' E n L I . Espanol
A 1.140 metres d'alçada. Panorama esplèndid. Muntanyes pintoresques.
Excursions atractivoles. Temperatura deliciosa. Gran confort i servei acurats. Habitacions amb cambra de bany. Servei d'un autòmnibus de l'Hotel •
l'estació de Sant Celoni. Per a informes al mateix Hotel.
Telèfon 49 de Sant Celoni.

Per « TOTA MARCA d'Aulocamlons de QUALSEVOL
TONELLATGE d'acer eromo-niquel garantitzat
P E L A Y O , 16. E N T R E S O L

Serveis de la Companyia Trasatlàntica
UNIES A AKTILLES, MÈXIC I NOVA YORK
El vapor
ANTON 10 L Ó P E Z
•ortlrk el dia 25 de Juliol de Barcelona, el 26 de València, el 27 d'Almeria, •! 29 d* Màlaga I «i
» de Cidia cap a Kora ïorb. Havana, i Veracn».
El vapor
ALFONSO XII
sirtirà el dia 17 d'agost de Bilbao, el Iflde Santander, el 20 de GIJdn I el £1 de Conilla, capa
Havana 1 Veracruz. Admet cArrega I passatge cap a CostaflnTie 1 Pacific amb trasbord a Havana.
LÍNIA DS VENEZUELA, CQLOHBIA I PACIFIC
EI vapor
LEON XIII
sortir* el d la 10 d'agost d)> Parcelona. «I dia U de Valincla. f 113 de Uàlaga I el IS de CAdU
La
•Oi

mes
Barcelona.

Pèrdues

ALICANTE

BIMAMOa

C r e u de b r i l l a n t s

GRATIFICARÉ
especialitat en les da
amb S00 pessetes p ir pis de vint B X . E O T B O Q T 7 Í K X O A
duros de lloguer. I iscrlurea LA
Bobinats - Instal·lacions
VEU ndm. C m
Reparacions
KaqntnàrU Eléotrloa, B. A
(Antics tallers Balcells)
Corts Catalanes, 416. T. 563 H.
P í a n o c dellognerdedlfer I d l l U b renta preus.Bruoh Moso per la Tenda denlàtaos
n.» 78. entreaaol. G. BIEQElt. es necessita per a magatzem
important, molt enU-s rendà de
plàtans. Precisi indiqui casen
T o r r e acabada
en qne hagi treballat, referènde construir per a llogar. Sal- cies 1 pratfiuslon». Escriure 3ü6,
Rambla Estudis, 5, Anuncis.
ses, mim. 2. Torre Caçador.

Lloguers

Traspassos

Elrapor

X

el dimarts nit, sortida Teatre
Barcelona, gratificaran carrer
del PI, 10, tercer, segona.

LÍNIA DE BUENOS AIRES
EI vapor
INFANTA I S A B E L D E BORBON
scrtirli cl dia 4 d'ignst de Barcelona, el 5 de Màlaga i el 7 de Càdia cap a Santa Cras de Tenerife, Montevideo 1 Buanos Aires.
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA I JAPÓ
El vapor
sortirà de Corunya el dl» de
, cap a Vigo, Lisboa 1 C*dln d'on sortirà al
cap a Cartageg e i x traspassar
na, València i Barcelona 1 d'aquest port el cap a Port-Sald, Snet. Colombo, Singapore, Mani- U rmalaltia
bonic pis amb diala, Ilong-Kong, Xang Hal. Kagasakl. Kobé 1 Yokcama. ndmetem passatge 1 càrrega per als diu per
esers, pel valor aels mobles.
p ts I per altres punta per als quals bl bagi establerta serveis regulars des dels ports d'escala
.
Rambla
Flor»,
16. baixos.
abans indicats.
LÍNIA DE FERNANDO PÓO
sortirà el dia 15 d'agost de Barcelona, el 16 de València, •! 17 d'Alacant 1 Cartagena, lel30
de C'àdlz cap a Les Palmes, Santa Crux de Tenerife. 6au(n Cruz de la Palma, altres escales Intermèdies 1 Fernando Póo.

B L E O T S C M O T O B I

MEDICAMENTS

«

uimlcament purs, especifica
ea reben directament dels punts
d'origen. Farmàcia de Botta I
Ballà. Rambla do Catalunya,
núm. 1, cantonada Honda de la
Universitat.

Anuncis

Tapissos p i n t a t s

Impressors, editors

Ïarmacèutica i algUes minerals,

La casa més important d'E»
pau va. Especialitat en tapissos religiosos. Exposició permanent de quadros a l'oli, gravats, oleografics, eto. Fabricació de marcs. Emnotllures. No
compreu sense visitar aqnetaa

Màquines de compondre, de
gran rendiment, podem vendre
a empresa editorial que vnlgul
multiplicar la seva producclA a
preus baratissims. N'bl kà tres
ea bastant bou estat qne cedi- casa.
7. K O V T F A L O O B
a prens baratissims adAquests vapors admeten càrrega en Ics condicions més favorables, 1 passatgers alsqoat i ríem
nirlni-Ies totos. Escriure a I^A Boters, 4, final Poriafirrissa.
la Companyia dóna allotjament i tracte esmerat, com ba acreditat en son dilatat servei. TolsaU •VEU,
mim. 2657.
vapors .«nen Telegrafia sense fils.
A més dels Indicats servei*. la Companyia Trasatlintica té establerts els especialsdels
ports del iledlterraai a Kova York 1 ports del L'auiàtrlc a Kova York i la Liuia de Barcelona
a Filipines, les sortlde« dels quals no són fixes i s'anucclaron oportunament a cada viatge.

Ofertes

Xicot

i

de 14 a 1G anys, sabent escriure,
•s necessita per a recados i alndar en ollclna o laboratori. FI'
12. pral.. Matins.

V i d u s i solters

Per a casar-se com Déu mar
K.. Montoasió. 2. pral.

Vaquer

Casa partlcaiar

Dispeses
Bonica

sala

babiucio a tota pensió,
rme, 10,3.er, S.»
Saica

i dormitori al carrer de Cort»,
Amli iret a cnína
esquerra, per a dos amics o se- Cedeixo habitació balcó al carnyor a tot Mtar. Patselg de rer 1 altra per a «enror. Doctur
Gràcia, bu. osianc
Don, 17, entresol. 2.*

Es d e s i t g e n

Habitació

bones referències, pràctic de dispesers. Bunes habitacions l •uls a dormir. Cedeixo a Jove
l'ofici, s'ofereix. Plaça Sant VI- ascensor l bany- Passeig de amb referències. Dr. Dou, I I ,
cens, 11, Sarrià.
Sant Joan. 63.3.er, l.K
segon, 1.* (Visible de 3 a 6;.

C O P I E S

H o m e de 40 anys

C i r c u l a r s

>a!eta amb nocions de fusler,
ampista i pintor s'ofereix per
a cuidarfinquesloonserge, porter, sereno. comprometent ne
fer tots els remeudos de dita
ngul dins o f ^ra do barcelona.
Escrluro 4*J0. Rambla Flor*, 16
> Anuncis),

reproduïdes en l'aparell
MÜLTIOaAPH
LES

MES PERFECTES

Casa Q a r o l a f l a a r e i
38, Ramola Catalunya
l·lèton 4305 A,

f

Francès
nadiu. Classes particulars. Pe
layo, 7, segon, primera.
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DARRERES
l'otojecte de demostrar que no s'havia
complert la llei de reclutament; peró
la Comissió no ha admès la campareizeoça per estimar que no era lncumbència seva deliberar sCbre aquest
COMUNICAT OFICIAL O H . MARROC extrem. JSo obstant, he Invitat aüs paMadrid. 28. 12,30 matinada res de soldats de quota, que exposin
per escrit la seva acusació.
Deepatz de Guerra;
iL'Alt Comlseart d" Espanya al MarL'EXPOSICIÓ DE BARCELONA
roc partícip» a aquest ministeri ço
iLa Gomisaió ha examinat diferents
que segueix:
riSnse novetat a tot «1 territori del informes esorits rebuts, rdbutjant-ne
diversos, pel sou caràcter anònim.
protectorat.»
•Ei Comissari de 1 Exposició, senyor
SIGNATURA DE GUERRA
ridh, ha .visitat aquest matí al preAl ministeri de la Guerra ban fa- sident del Consell, qui ü tia oomucilitat nota de la següent signatura: cat que el Rei slhavía assabentat amb
Nomenant capità general de Canà- complaença que la Junta directiries el tinent general «ton Albert de va del certamen hagi ílxat l'any 1928
Borbún 1 Castellví, duc de Santa com data de la gran exhibició que
Hiena.
Barcelona prepara, havent oamiat
Ídem capità general de la cinquena impressions sobre la solemne festa
re>gid al tinent general don Carlee Pa- que amb tai motiu es prepara i els
lanca i Csúes.
detalls de la qual s'ultimaran oporídem segon cap del Govern militar tunament.
de Cartagena al general de brigada
El president del Consell ha promès
don Carles Pérez López
al senyor PWh que en el pròxim Consell de ministres, donarà compte dels
DE GRACIA I JUSTÍCIA
acords de la Junta directiva de 1 ExEl ministre de Gràcia i Justícia, posició, respecte a la data del certaparlant aquest mati amb els perio- men, peiquè tingui estat oficial..
«lirftío, ha manifestat que havent inAquesta nit tomen a Barcelona M
sistit el senyor Azpellla en la seva
dimissió del càrrec, el qual ja inten- senyor Pi oli 1 el secretari de la Cotà deixar, com te sabut, quan el com- missaria, senyor l.cipez de Sagredo.
té de Bomanones deixà la cartera de
PROJECTES DE FERROCARRILS
Gràcia i Justícia per a passar a la
La «Gaceta. d'avui anuncia la prePresidència del Senat, no eíectuamho aleshores a pnecs del seu cap poll sentació en el ministeri de Foment
tic. 6"ha vist en la necessitat d'efec- de dos projectes de ferrocarrils" sec un
tuar-ho ara, 1 d'acord amb el comte «laris. eléotrics. soterranis, presentats
de Romanones ha designat per a pol Banc Espanyol de Crèdit, sense
eirbetituir-lo al 'senyor Teanor. el no- garantia d'interès ni subvenció direcmenament del qual es signarà imme- ta en (netàUic. un entre la Plaça
de Canalejas i l'Asil de la Paloma
diatament
i l'altre entre l'estació del Nord i l'esHa afegit el senyor López Mufloz mentada Plaça de Canalejas.
que aquest estiu no sortirà de Madrid,
LA INSPECCIÓ MINERA
puix es proposa dedloer-lo a redactar
diversos projectes 1 preparar el disAl Consell de demà és probable
curs d'obertura de tribunals.
que si ministre del Treball hi porti
També ha dit que tenia ultimaria un projecte de Reial decret relutlo
uua extensa combinació de la Ma- a la in«(pecció obrera a les mines.
gistratura, i que no liavent estat posDies abans de tancar-se les Corts
sible sotmetre-la avui a la flrma del els socialistes con vingueren ant) el
RQI; renviaiTà a Santander amb tal president del Consell la redacció d'un
objecte.
projecte de llei sobre aquest asHa comunicat que demà portarà sumpte.
al Consell un projecte de Decret deCom que s'anava a tancar el Parterminant les regions on hagi d'a- lament, (A marquès d'Alhucomas p r o
plicar-se la nova Uel sobre tinença metè portar-lo a la <Geoeta> per l)eIHicUa d'aímes curtes
creL
La redacció es deu al presbitm del
E L CASAL CATALÀ DE MADRID
Consell 1 els ministres de Foment 1
Presentada pel regidor senyor Co- Treball
lom Carvlany ha visitat l'alcalde de
En virtut del Decret, els cap» de
Madrid la Junta directiva del Casal Mines dividiran Espanya eü districOataflà, Institució que, segons els or- tes miners que es composaran cada
jrajalzadors, té per objecte establir un de mil treballadors aproximadavincles de solidaritat entre la colò- ment.
nia catalana resident a Madrid 1 el
Cada districte miner nomenarà un
vemat madrileny.
Inspector d'entre els mttei.tos ol ners.
El marquès iTOllvart saludà l'alL'inspector miner tindrà q/i rou
calde com a representant de Madrid. anàleg al salari major que es cobri
i li crferi, en nom del Casal Català, al districte i tindrà a car-·-c seu la
la col·laboració d'aquesta entitat en denúncia de totes les deficiènjies que
tot el que pugui contribuir a 1 harmo- es notin a les mines 1 que resultin
nia entre catalans I madrilenys.
parjudiclals als treballaore.
Les denúncies es circularan a les
ELS LLOGUERS
«Jafatupes* provincials de Mines
Una comissió de l'Aesoclacló de
NOTES DONOSTIARRES
veïns de Madrüd1 ha visitat aquest
matí el ministre de Gràcia i JustíSant Sebastià — S han celebrat
cia per a remetre-li les conclusions les carreres del gran premi de Sant
acordades en el mHing darrerament Sebastià, de veloaitai.
celebrat I entre les quals figura com
Des de lee deu del mati està ploa m*s important la pròrroga del vlnejent i , en conseqüència, les
Reial decret que regula els lloguers, carreteres estan pleneg d'aigua.
•Ins !a publicació d'una llei, i la seA dos quarts de deu es preparen
va éXtensló a tot Espanya 1 que en els cinc cotxes que prenen part a
els judicis de revisió en compte d'ac- la carrera.
tuar sols els Jutges de primera InsHL ha diverses conferències entre
tància, es formin tribunals especials
els conductors, per oposarse els uns
L'expressada camissló ha remès a que es celebri la darrera i el altres
també al ministre un projecte de re- a que aquesta sia ajornada.
forma de l'actual Decret,
Per fl es decideix celebrar-la, per
E! senyor López Munoz ha promès reduint a 25 voltes les 33 que conestudiar l'a;sumpte anA interès i re- tenia el circuit
Soldre'l en justícia el més aviat posL'animació és grandisslma.
sible.
La Reina Maria Cristina i el príncep Raniero 1 el seu seguici presenLA COMISSIÓ DE RESPONSABILI- cien la carrera.
TATS
A les lO'lO surt el cotxe pilot a fer
Des de dos quarts de set fins a Jos el recorregut i ho fa a poc a poc per
quarts de vuit hd'estat reunida la co- apreciar l'estat de la carretera
missió de responsabilitats.
En tomar, els ocupats del cotxe
Ha informat el redactor d W B C> manifesten que l'estat de la carretera
senyor Corroilhano
és bo.
Després s'ha presentat a la Comle
Surten «is cotxes pel següent orSió el gerent de «lLa Correspondència dre:
Militar., don Juli Amado. oonvocat
Núm. 1. marca Rollant. ei seu conJa anteriorment perquè Informés.
ductor GuíUot. el qual. malgrat estar
EU senyor Amado ha demanat a la malalt, pren part a la carrera.
Comissió que 11 ooncreués els punts
Núm. 3. de la mateixa marca, per
sobre els q-uali: desitjava que, intor- malaltia deJVseu conductor, el porta
n»és.
el mecànic Lacalle
(La Comissió els Iha assenyalat i el
Núsn. 4, maroa Bellot, conduït per
s ivor ATnado ha promès trametre Almovltch.
dissabte la resposta
Nuúm S, marca Plchman, conduït
Ha intentat declarar una comissió per Elgy.
de pares de sc/Wals de quota, amb
£1 núm. 2, marca Bugati, es retira

PENÍNSULA

INFORMACIONS
Des del primer moment es nota la
competència entre els cotxes números 1 i 4; aquest pren cada vegada
més distància, portant una diferencia a l'altre dv 13 segons.
Bl núm. 4 sofreix dues avaries,
que aprofita el núm. 1.
Apartada l'avaria, continua la carrera.
Arriba primer el núm. 1, en * hores, 55 minuts l 57 segons.
Segons comuniquen de la dlnlca
on es troba el o m t ? de Sert.
ferit en l'accident d'ahir, està molt
millorat.
—En el segon exprés .arr.bà 01 comte de Romanones, al qual esperaven
molts amics 1 periodistes.
Eo la conversació que mantingué
amb els reporters sobre política, 1
la comissió de responsahilllats, es
mostrà molt «•iranyat que al general Berenguer se l'hagi cridat a
ànfonnar davant la comissió dels 21,
puix Berenguer està processat 1, segons la seva creença, no pot prestar
declaració més que davant el tribunal del procés.
Preguntat si havia estat cridat a
•informar, digué que no.
Bespeote a la reapertura de les
Corts, digué que les «essions es rependran el dia primer d'octubre.
El senyor Pérez Caballero aventura la idea que per al uovemwe ocorreran grans coses, a -à «;uai cosa replicà el comte.
—No ho crec i ho dic per una experiència de & anys; en el Paria'
ment les coses grins nO rren sempre en les proximitats de l'estiu.
EL

TRACTAT AMB BÈLGICA

Segons noticies recollides al ministeri d'Estat, en el (Tia d'avui ha quedad ultimat el tractat comercial amb
Bèlglçe
Com es recordarà, les negociacions
causaren ifran alarma als centres
metallúrgics de Biscaia.
Està respectada la indústria siderúrgica espanyola, i això ha causat
bona Impressió entre els industrials
que esperaven a Madrid' el resultat
de la negociació.
EL VAPOR APRESAT

Ceuta. — Sortí, amb destinació a
Rotterdam, el vapor •tElewonsyk· que
fou apresat pel «Laya» en aigües
d'ABiucemas 1 conduït a aquest port
per un guarda-costes.
NOTES DE MELILLA

Melilla — Ha estat detingut per
la policia un hebreu anomenat Leimy tMçlul Çhoeron en el moment d'intentar forçar la caixa de cabals del
Crèdit Foucler.
Sembla que a l'hebreu l'acompanyaven alguns individus que la policia cerca.
Ha fondejat l'*Almixante Lotx», que
condueix a la comissió oceanogràfica presidida per Odon de Buen.
"Durant Ja travesia de Ceuta a aquesta zona ha fet treballs de sondeig
de llarg a llarg de '.a ^osta.
L a setmana entrant tomarà a Màlaga.
Ahir v» rebre sepulíura a i cement i r i de la Purissima Concepció. ^1 cadàver del soldat del batalló expedicionari d'Alcàntara Gregori Làzaro,
que fou mort d'una bala al cap a
la posició de TJzzi-Azza.
DEL

FERROL

—Perquè he de portar *es Insígnies
d'alcalde; però durant tot el que va
d'ençà que passà la crisi, sempre he
portat, indistintament, cl botó d'una
de les dites creus, a les quals tinc
gran afecte 1 estic orgullós de posseiries.
El Rei no va preguntar res més-, i
avui ha rebut l'alcalde una expressiva carta del secretari de 6. M,, des
de Sant Sebastià, participant-li que
coneixent el Rei la legitima satisfacció de l'alcalde d'ostentar les creus
militars guanyades en campanya,
havia pensat que l i seria grat portar
en els aotes oficials les insígnies reduïdes de les preades recompenses.
Per això el Rei es complau a remetrel i les dites insígnies, com a expressió d'afecte.
Consisteix el present regí en un passador aonb les tres creus en plaoa, tamany reduït de les que ganya l'alcalde.
Bl Ret no ha pogut oferir a l'alcalde cap condecoració per les Idees republioanes d'aquest
Alguns periòdics ho comenten 1
arriben a ia conclusió que h i ha
un repolWicà menys.
EL PRESIDENT DEL CONGRES

quierdo, don Narcís Tomes L t - m
don Marcial Gullon
'
LES TASQUES DE LA COMISSIÓ
RESPONSABILITATS

En ela vocals de la comissió de 1
ponsabllitats domina la creença
aquest any no podran estiuejar
Bl dia 31 termina la infor
pública,
Oeaprés d'examinar
plecs r«bu,
els qual són molt escasos, la Ccnit
sló es dividirà en siíbcomfealons
a l'estudi dels plecs. -Ona sa^coa
sió estudiarà els càrrecs que es ifcqj
ven del Ministeri de la Guerra,
altra els d'Estat, una altra ele d« FJ
ment. 1 una altra de l'Alta CcanBsjr],
h Tetuan 1 de la Oamandàncla /..J
ral de Melilla.
En tot això tardaran els oommij
nats almenys 20 dies. De t u
qu~ arribarà el mes de setembre.,
és el designat per a la deliberació]
redacció del dictamen.
NAVILIS

Màlaga. — Han arribat el cul raja
•Alfonso X I I I . i el contra-torp&jlri»!
«Cadarso».
S'esperen el cuirassat •Eapalía· 18
tres vaixells de l'esquadra.

Oviedo — En el correu ha arribat
DESGRACIA AUTOMOBILISTA
don Melquiades Afrvarez
Burgos. — Un automòbil propietj
Pou rebut a l'estaicio per autoritats del senyor Carrizo topà amb un ú|
1 amics.
bre a la carretera, resultant moq
En automíflïU s encaminà a ca?a la mare política de l'amo del coa
seva.
i ferits l'esposa del senyor C*r
L'acompanya la seva filla, la qual i el xofer lleument
ha fet el viatge amb oli
Dintre pocs dies mariaTà ceç» a
Mondariz.
CALOR

Valdepenyes. — Fa ja uns dies que
existeix una onada de calor asfixiant.
La temperatura arriba a 47 1 48
graus al sol.
Amb tal motiu, la sequedat és gran
i crea un greu problema, puix ha arribat a faltar l'aigua.
Vailladolid, — Es registra una onada
de calor. El termòmetre marca una
màxima de 47 graus
ACCIDENT AUTOMOBILISTA

Castelló. — L'automòbil que presta
servei de viatgers entre Castelló i el
balneari de Puente de Segorez, bolcà prop del caseriu de Baronas.
Resultaren ferits Agustí Pérez, capellà de Caroajente. 1 Josep Centellas.
Eis restants viatges sortiren amb
contusions.
L'AJUNTAMENT DE GRANADA

Granada. — Per a tractar de les deficiències administratives Dotades en
l'Ajuntament, s'ha celebrat una reunió de regidors, a excepció de l'alcalde i un edil, als quals es fan inculpables.
Eïs reunits penetraren e l'Aj lentament, entrant sigllgeament per di
ferents portes.
Després d'una violenta discussió
convingueren que és necessari exigir
les responsabilitats administratives
UNA

ESTRANGER
Agència per a estafar
emigrants

Marsella. 27. — La policia seg
practicant Investigacions relacu
des amb l'assumpte de la faisiflu
ció d'e documents d'klentltat l Ml
llets de passatge, que venien reaU
zant uns quans individus, en la seij
I majoria italians, i ddls quals haa 1
i tat víctimes ja bastants emigraaj
j itahaqg també, que es dirigien a A
; mèrioa del Nord i del Sud, puiíf
1 tractar d embarcar es convencien 1
ela havien estafat i que queda"
1 sense poder marxar 1 a més. èeu
les dues mil. tres mil i ftns qutíj
mil francs que havien pagat
aqueixos documents falsos, crei«]
que eren legals i expedits per '
autoritats i empreses navileres
Poc desprès de formuUar-se
primeres queixes davant les W
ritat de Marina, foren detinguts W
subjectes italians, principals ai*"
de les estafes, però en queden
quants mes, per a qual descobnn*
i captura està treballant actlvaiw
la policia especial del Port. — Ha'n

MANIFESTACIÓ

Bilbao. — En la conversa d'aquesta
nit amb els periodistes, el governador s'ha referit a l projecte d'alguns
ekments socletaris de celebrar ei pròxim diumenge una manifestació que
es denominaria «de la fam., puv^ en
ella es tracta d'exterioritzar la situa>
ció dels obrers.
Al governador 11 desplal l'intent
de celebrar aquesta mani festailó. 1
no l'autoritza.

Els que viatgen podem
quirir LA VEU ais
güents llocs:

Ferrol. — A l'Arsenal es nota gnan
MADRID. - Gener 1 C* •MIM''
activitat per a aconseguir en molt
poc temps la preparació de barcasses
Centre de subscripcions 1 cobram»
EL R E I A SANTANDER
i remolcadors «rtiliats pr a l'Aínca.
Tudescos. 39 1 41. baixos.
El transport «Contramaestre CasaMadrid, 28. 2 matinada
També es ven al quiosc del «
do», serà habilitat pet a conduir maEl Rei. segons noticies oficials, ha
terial de guerra, i sortirà un d'a- arribat a Santander a les nou de la d'Alcalà, cantó a PellgitM.
quests dies cap a Càdiz 4 Melilla.
Patrici Lujan.
nit.
A SEVILLA: Al carrer de slerP*,·
Havia
sortit
de
Madrid
en
automòEL REI I L'ALCALDE
A VALENCIÀ: A «La Correspon!*
DE SALAMANCA bil a les tres de la tarda.
d e de València», MlAan». 7 '
ALCALDE DE BILBAO
Salamanca. — Quan el 'Rei estigué
a Salamance, a principis d'octubre
A PERPINYÀ: Francesc Comell·»El minietre de la Governació ha
proppassaii, i després en l'últim mes manifestat aquesta matinada que haA PORT-BOU: J a u n » Sublràn8^
de Juny, amb motiu del Congrés de via signat el nomenament d'alcalde
A LISBOA: Al Palau Conde i''
Cièmies, conversà diüeren» vegades de Bilbao a favor de don (Marian
amb l'aloelde republicà don Frede- Arosteguí.
da. Lango B. Domingo», U ; 'T*
ric Amaya
caria Restauradores. 1 «Me***
El Rel. en el seu darrer viatge, SIGNATURA DE GOVERNACIÓ.
ELECCIONS PARCIALS de la Preise». rua d'Ouro, 1*8preguntà a l'alcalde:
A PALMA DE MALLORCA: G»
—Ha estat militarT
El ministre de la Governació ha fa—Si — va respondre l'alcalde —. cilitat aquesta matinada la següent Urola, qincac del Born.
1 com a tal vaig fer la campanya de signatura.A OPORTO: Roa Santa Catarina
Filipines.
Convocant a eleccions parcials dè
A COIMBBA: L. Miquel BomW^
—Va pendre part «n algun combat? diputats pels districtes .de FontsaA BRAGA: Conceiçao da
-(Bri diwersoç, entre ells el de Min- grada. La Vecílla, Tarancón. Granodanao. En aquesta ocasió m'ascendi- llers. Guadalajara i Baronillo de Sa- (agent).
Mi
ren a sergent i em donaren una creu yagos.
A
PARIS:
Rlosque
Franco-iw
roda, 1 en un altre rrtm'Qaï
vaig
Ascendint a cap d'administració de
guanyar una altra, i en uo altre, una segona classe del ministeri s don An- M. Vaudevllle, Bouievard des
d-? blanca.
toni Micó
eina
—rl com és que no ks llueix T
Ídem de tercera a don Víctor IzA FUNCHAL. Jacint Flguei» (•*'

PEB KDIOIÓ
J50K3 P B 3 S B T B »
CADA

AU mn.

EaBeadc

- HÍIBL U15 - Díssaüte,

28 ie Jüiiolfle1923

Edició del vespz·e

10

ets.

PENÍNSULA:

1*00 PT3. Trimaatr·
UNIÓ POSTAL:
IS P1E3.

Trim·tíT·

OflcíDes( Hnoremta: Escnilellen, H Ms:- TelèfoiiI84l

de la Vafll de Hetrón, tocant al Parc
perquè es concedeixi a tota la deWLuncípa! de la Font Groga, pel preu
pendència de Barcelona una hora de
d© 60.000 pessetes.
llicència *A dia 11, que l i peraneti assistir a l'homenatge que se celebrarà DIMECRES, DARRER DIA DE L E S C B
De la Secció de Comptes municipals
al peu de l'estàtua d'En Rafel Casadespatxat els següents assumptes:
D O L E S SENSE RECÀRREC
CeSPl'VTX DE ,LES SEOOIOfíS EN LA baDictàmens
nova
l'aprovació i
DETINGUTS
REUNIÓ DEL CONSEUL PEKiVUV finfquít-dels proposant
L'Alcaldia fa avioeat ouc dimecres vimunicipals de
A la vegada, s'ha dirigit també a nent, dia primer d'agost, quedari definiti·
NÒNT DELS DIES 26 i 27 CE JU- Calaf, Càlids, comptes
Han estat posats a disposició del
Castellet
i
Gornal,
LlusvazQcDt
tancat cl període voluntari del destots
els
delegats
de
fora
de
Barcelona
iJOL DE 1563
sà, Olzineiles, Sant Agustí de Llussa- jutjat Ferran Temal i Jaume Puig perquó la tinguin al corrent dels ac- patx de cídnies personal». Immediatament
Casas,
que
es
van
insolentar
amb
uns
-cran
traxoesos
da expedients de morosos a
niés, Sant Joan de Vilassar, Sant MarCdrhleres, atmíns i ponts
guàrdis de seguretat que els volien tes patriòtics que amb motiu de tan l'azcnt executiu p a a l'exacció per la »ia
ti
de
Sasgayoles,
Santa
Maria
de
Oló
important
diada,
s'organitzin
per
d'apremi.
OoBtiBUBRió dels treballs 01 les
Tabernoles. corresponents a l'any escorcollar al carrer dels Àngels,
part dels Ajuntaments i entitats.
obres que es realitzen per adminis- i1921-22,
UNA COBLA A TOLOSA — CONTRA L A
MULTES
Aquesta mesura perenetrà conèixer
tració.
PROHIBICIÓ D'ENTRAR A FRANÇA
AJpiovaciò del preasopost relormat
El governador ha imposat multes tot l'abast que tindrà l ' U de setemL'ORFEO D E F I G U E R E S
LES
a·VMiR.'
y
NTÍlBS
DE
(LA
OQM1S3IO
piwwtonaü dàls treballis d'acopi de
de 350 pessetes a sis establiments pú- bre d'enguany.
L a important agrupació cl:oral cDeodad de
D'iEDUDAdO GEMERML
blics de Badalona i un de Granollers,
jrawa per a la consenvació dei camí
Sevcrac» de Tolosa que tant treballa per «
per
infracció
de
les
ordres
govemaestrtOyer
l'amistat entre el Llenguadoc i C»
de ManUeu a la Gleva OMasles de
La Comissió d'Educa cio Generall de tíres.
lajunya, ha tramis a l'Alcaldia una efusiva
Sant Hipòlit).
comunicació
agraint a l'Ajuntament de Barla Mancomunitat de- Catalunya ba orApiwaaifi del revisat de preus del ganitzat el cicle de conferències d'ecelona l'haver fet anar a la dita ciutat, amb
LES CASES DE DORMIR
motiu de les festes populars del 24 dc juliol,
pr«(jecte de reconstrinxió a l'obra so- ducació popular per la Ribera del Cló,
la cobla «Pep de Figueres», accedint als
Ha estat al Govern civil una nombre la riera dels Salses en el camí ibera del Segre, Pallars Jussà i Padesigs de la dita Agrupació de dur la musica
brosa comissiü d'amos de cases de
de
Catalunya al cor del poble occitd
yaïnal d'Olesa a iMartoreU.
A
L
E
N
T
R
A
D
A
llars Stíbirà, sota el següent oidre:
dormir, a queixar-se de les continues
insmuxiú Púbiica
A la dita comunicació es lamenta el suo
DissaiDte, dia U d'agost, a lee nou visites de la policia.
Madrid, 28, 6'16 tarda. ceH a la frontera francesa amb l'orfeó «Oer*
R
Designació del diputat cU la Man- de la nit, a Agramunt.
Aquestes cases són catau on s'aA tres quarts de sis de la tarda han manor Empordanesa» i la cobla «Pereleda»,
conrunítaX En Ricard de Capmany i
Diumenge, dia 12, al mati, a Artesa llotgen individus de mula nota que, quedat reunits el «ministres à la Pre- sentint que això impedís donar al festival
de música catalana la projectada extensió
Roura per a la recepció deíinltKa dol Segre; a la nit, a Tremp.
quan són detinguts, diuen que no sidència, per a celebrar el Consell i merescuda importància.
de i w ofljres de l'ecHtfici destinat a EsDimarts, dia U , a la nit, a Salàs.
tenen domicili.
anunciat.
DELEGACIONS
cola da Teixís de Punt a Canet de
Dimecres, dia 15, al mati, a la PoEl governador els ha dit que abans
L'Alcaldia ba delegat la seva representaEl ministre de Gràcia l Justícia ha
Mar.
en el tinent d'alcalde senyor Caxaracb
bla de Segur, i a la nit, a Sort.
que els interessos dels amos de les ca- manifestat que portava Indults i que ció
per a les festes dels Jocs Florals qne se
Diumenget, dia 19, al mati, a Ester- ses de dormir, h i ba els de la se- tal vegada el Consell determinaria les celebraran
Concessió d'un premi iper al Condemà a la barriada de Santa Euri d'Aneu.
curs local d'aprenents, a Sabadeil.
guretat púbiica i els de la morali- ^províncies» a les quals serà aplicada IAIÍR de Vüapiscina; en el regidor senyor
Bremon
per
campionat de Barcelona que
Publicació, de textos de lEstensió ' A cada una d'aquestes poblacions tat,
la llei sobre tinença iUegítima d'ar- la Federació alCatalana
de Natació Amateur
seran donades dues conferències, iüusd'Ensenyament tècnic.
mes.
celebrarà
també
a la tarda a la piscina del
LES OBRES DEL METROPOLITÀ
tradee amb projeccions.
Club
Natació
Barcelona;
i en el regidor se.
igricultuTa
El ministre d'e la Governació ha dit nyor Escolà per a l reçaitànent
de premis
Avui treballaven al Metropolità 830 qae.
portava
diversos
expedients
als
alumnes
que
assisteixen
a les escoles
Treballs de les seccions de Vitlcolobrers.
patrocinades pel Foment Martinenc, que S4
El de Foment portava expedients.
tura i Enologia ,Terra Campa, lAipbres
lLa mateixa Comissió ha organitzat
•Solldaridad Obrera» dóna per aca—iPel demés — ha afegit el senyor celebrarà demà, a la tarda.
Fruiters. Acció Social .Agriria i La- un altre cicle de conferències, seguint bada aquesta vaga amb la nota seboratori de Palologia regetaí.
algunes poblacions a la vora ascen- güent de la Junta del Sindicat del Gasset perquè alguns periòdics asseEN MAfNE, ALCALDE
nyalen que e stractarà del Marroc 1
Mou pla d'ensenyaiment de l'Esco- dent del Llobregat, per Olesa, Sant Ram de Construcció:
altres diuen el contrari. De manera
Havent d'absentBMe per n i t dies de Bark. Superior d'Agricultura.
Vicens de Castellel. Gironella, Berga,
•Habiendo ülegado a conocimiento que estic desorientat. De manera que celona l'alcalde senyor marquis d'Alella,
Puigreig íins a la Pcibla de Llllei.
de esta Juuia que la £mpresa del Me- vostès dirah,
aquest migdia, amb les formalitats de rúAVA^f^m^aIBc^!ElS DE BFBLIOTE
brica, É6u remesa de l i vara al primer ti
Demés, la Comissió prepara l'orga- tròpoli lano concede a los obreres que
nenx d'alcalde senyor Maynís.
QUES
—Es
vostè
el
que
ba
de
ctir-lo.
Enniuució d'altres conferències en dütfe- solicitan trabajo las bases que esta
Segons es va fer ipuiblic, i atenint-se renis itineraris vers eia extrems de Junta tenia de ella solicltada, però cara que e 1 president ha anunciat
al v«iedicte del jurat designat per a Catalunya.
que se niega a tratar con el Sindica to avui que el Consall no seria n i setallar el concurs d avantprojectes da cola 'Primària, 19. — Realitzacions, por amor proplo; y como esta Junta quera laboriós,
BíblKrteques Popular?, sancionà, el 81. — Curs superior de català (adme- lo que tiene en cuenta son las me*
—Ailavors — ha dit el senyor GasCooseli la proposta unànime, íonmu- sos i oients), 16.
joras sülicitadas y no la cuestión set — tindré temps de donar compte
lada per aquell, c<jit.:*díixt un iprioner
Cursos de tanda: ,Enscnyaiucnt do- de amor propio que la Empresa co- d'aquests expedients.
piemi de S M J pessetes al projecte mèstic,
Bl ministre de Finanoes ignorava
Madrid, 28, 415 tardí
— Estudi de la iRínnica loca en logar tan preferenie. y no
del senyor Ptug í GairaM. 1 treí pre- apUcada 14.
quenendo por esta razón mantener un de què es traoraria en al Consell.
La designació d'alcalde de Bilbao,
a
l'Escola,
21.
Cuns
de
Foauà de 1.006 pessetes cada un als tvgruüa, 23.
conflicte que nada aconseja se man—Serà vostè el qui parli més — II de Reial Ordre, ba produït gran reprojectes dels senyors Isidre S*uig i
tenga, la Junta del Ramo de Cons- ha dit un periodista.
vol en aqu«aia ciutat protestant del
Boada, E. Porta 1 Bergús i Bonet,
truccióji da la ihuelga del Metro poi i
GURSBT D'HUMANITATS
—No ho Sé, perquè com que tots nomenament diversos elements polírespectivament
tano por terminada, "pudiendo i r a eds Coneells no temen ordre del dia. tics.
Conferències del Curset d'Humani- trabajar los huelguistas que asi lo
Tots
projectes que prengueren tats
E! miidsiire del Traball ha dit que
El ministre de la Governació s'es
i Cultura general per a olbrers, deseen.»
part en el concurs ibafr-estai exposats que tindran
Penava ai onsell un interessant pro- trenyava avui, parlant amb els pe'lloc
durant
la
tvlnent
seta la Sala de Sant Jonii, 'iel iPalau de mana, - l'Escola del Trtíbaill:
jecte d'estímuls a la producció na- riodistes, que siiagués produït disBARCELONA O SEVILLA?
ia Generalitat.
cional, d'auxili a les indaistries, d'ex- gust per aquest nomenament, tota veDia 31: •Arpitusmé». Conferenciant,
Amb la signatura d'Angel Pestafia portació i de crèdit a llarg termini, gada que ha estat fet d'acord amb la
Eii Josep Estassen.
LlBSOOL.\ DíESfriU
publicà ahir «Solida ridad Obrera» el per al comerç exterior, d'acord amb Lliga Monàrquica 1 d'un diputat mauDia primer d'agost: iDos proble- següent:
ço que el Govern oferí en ett Congrés rista d'e gran significació 1 d indubtaEl resultal de la matricula de í Esdel Comerç d'Ultramar.
ble influència en aquella ciutat.
coli d'Estiii d'enguany ha. estat com mes internacionals: la RUhr 1 l'Orient
«En
un
ple
celebrat
a
València
per
pròxim» Conferenciant, iN'Antonl Ro- la Confederació Nacional, s'ha pres,
sí^ueix:
Ha negat el ministre que el dipuEl
cap
del
Govern
ha
manlíestat
Curso.s generails Oprimer grau): Ele- vira 1 Virgili,
sense abans consultar tota l'organit- que es despatxarien expedients i es tat socialista senyor Prieto hagués
Dia
2:
«Les
danses
de
la
mort
com
ments de Mineralogia, IS. — Botanizació d'Espanya, l'acord de traslla- tractaria del Marroc i de qüestions tingut cap intervenció en aquest ao*
Ci^genei^l. 4. — Pràctiques d ç Zoolo- a íonament de l'element dramàtic dar el Comitè de la Confederació Na- d'Hisenda.
menament. L'únic aintervencló del
nvsdieval·.
Conferenciant,
NVAdrià
gia.-* — PPücltques de Química elecional a Sevilla. Com que aquest
senyor Prieto fou sollicitar del GoHa
aifegit
que
no
s'havia
rebut
enGual.
mental.
Història de Catalunya,
acord és irregular a tot ser-bo, i cara la memòria de l'Alt Comissari.
vern que cessés l'esta tanormal en
12. — Psicoíhigiene esoolar, 18. — Geo- Dia 3: «(La vida de les plantes». exercint el meu dret de sindicat,
que eS trobava l'Ajuntament bilbaí.
El
ministre
de
ia
Guerra
portava
Conferenciant. En Salvador Malta- proposo que celebri una reunió de
gradia bumana, 8
La protsesat dels socialistes d'aquella
dos
o
tres
ascensos
per
mèrits
de
juntes i delegats la Federació Local
població prova que el senyor Prieto
Cursos eçpeoiuüxzats (segon grau): quer,
de Barcelona per a tractar d'aquest guerra 1 expedients per obres en una és agè a l'assumpte.
Microscópia Tegetal, 3 — Pràctiques
caserna
de
Màlaga.
VUSITA
assumpte.
de física i Qulimca. aplicades a l'EsEn arribar al Consell el ministre
Ignorava el ministre si era exacte
Dna oomtebó del Centfe de Rapòr
iLa importància del cas i la serietat d'Estat ha manifestat que s'havia que «1 senyor Balparda tingué el proCOMISSIÓ POVINCIAL
ters ha estat a visitar el senyor VaJUès de l'organització requereix que tots rubricat el projecte de tractat comer- pòsit de separar-se de la majoria.
per a demanar-li un ctojoc- ens interessem en aquesta qüestió.»
cial amb Bèlgica i que abans de sigLa Comissió "Provincial Ha despat- ite Pujals
BUbao. — L'assumpte de l'Alcaldia
d'art dedicat a un festival qu* orI avui diu el següent:
nar-se passarà a informe de la Junxat els següents assumptes:
ganitza
aquesta
novella
entitat.
«Hemos
recibido
un
articulo
flrmata d'Aranzels i Valoracions 1 de la està donant molta feina.
fieours d ' ^ ç a d a mt&nposat per doHi ha gran descontent entre els
do por E, Santiago, tratando de la Comissió Protectora de la (Producció
nya Justina lllueflles contra un acord
EL SENYOR PUIG I CADAFALCH
cuestión que planteaha ayer. reíeren- iNacional de conformitat amb l'ofert elements mauristes d'e la Lliga Moae l'Ajuntament d'aquesta ciutat, pel
Passa uns dies a Argentona el Prequal es nega la sava reposició on el sident de la Mancomunitat, senyor te al Pleno nuestro compaíiero Pes- pel Govern en les Cambres en discu- nàrquica.
tafiu, y por la forma en que viene tir-se la llei d'autoritzacions aranzeS'assegura que el senyor Balparda
«os de Uavaüores municipals
escrito, la Redacción ha acoidado no làries.
ba «scrit al president del Consell de
^ Autorització sol·licitada per l'Ajun- Puig i Càdafaldh.
publicaria però se darà lectura al
ministre donant-s ede baixa de la
tament de Martorell iper alienar un
En ia proposta dels delegats s'han concentració
mismo eh el (Pleno Regional del
lliberal i mantenint el
tarreny prcçer al rtu LWbregat,
salvat
les
dificultats
que
s'havien
aspróximo domingo.»
de propietat d'aqueU» corporació musenyalat en les Cambres, sobretot en seu caràcter de lliberal monàrquic
üicipaA.
relació amb certes indústries biscai- independent.
Donés, se l i atribueix el propòsit
nes
1 catalanes.
Excnqjció de suühasta i concurs solde
redactar un manifest dirigit a l'oücitada per l'AjJimtament d'aquesta
pinió.
ciutat per-a adquirir de don F. CarreTambé s'assegura que a conseqüènras Caifdí part d'una finca de la secia d'aquesta actitud de protesta per
va propietat, juntament amb la casa,
la forma en que ha procedit el Dimina d'aigua i altres acoessoris, per
rectori, els senyor? Gandarias i Buria quantitat de 88.729'98 pessetes
Amb tot 1 que ens queixem, i amb
gués, creient-se desautoritzats havien
dem ídem soürcrètada pe liAjunta- motiu, da ia calor, reeulta que BarMadrid, 28, 415 tartia dimitit, però que ahir vespre es va
La Secció Permanent de Propagan•^ent d'aquesta ciutat per a adquilir celona és un dels llocs de la PenínCàdiz, — El capità general de l'A- reunir 1 ajunta Directiva de la Llida Autonomista del Centre i^ptono»e don Francesc Clalpés una pareel-la
mista de Dependents del Comerç 1 postader ha fet ferma la sentència ga Montopica i s'acordà no admetre
^ terreny resultant del canvi d'aü- sula on menys calor fa
Les dades, recollides als observato- de la Indústria, per tal de cooperar per l'enfonsament del vapor «Bara- la dimissió al seu president.
macw de_ iaotual carrer de Malats,
Igual acord ha adoptat la Joventut
pa- la quantitat de 6.773X8 pessetes.
ris, de la temperatura el dia de Sant ai millor èxit dels aotes d'homenat- caldo».
als defensors de les llibertats de
La sentència encara no s'ha fet pú- Monàrquica.
dem idem wdücàiada pe l'Ajunta^ Jaume—en què la calor es féu sentir . ge
sjinbaüieb'tsl pell conse- blica: però extraoficialment se sap que
E'Ajuntament es reuni en sessió,
^ o t d'aquesta ciutat per a l'adquisi- de debó-són les següents, (grausj:en- • ^Cataiunyia,Casanova,
ha pres l'acord Hermkia és condemnat a 18 anys de no assistint l'alcalde dimitit, senyoi
de maquinària i apardUs sanita^Jndispensables par a Testació de tigraus, a l'ombra, com a màxim): de oílebiar una veSllada patriòtica, presó i a 500 000 pessetes d'indemnit- Arancidi, ni al que s'indica per a
substituir-lo senyor Arostegui. Ha preWIlidícía que la dita coiporaoió proA Sant Sebastià. 38,8 graus; Santia- la vigília del dia onze de setembre, zació.
A l'efecte ha convidat ja prestigioAl capità se l i imposen dueà coa- sidit un tinent alcalde i un regidiDr
Wta instal-lar.
go. 37.4; Lisboa, 36,4; Badajoz, 42A
dem idem sol·licatoda pe rAjtmla- Sevilla, 463; Màlaga, 39,0: Jaén, 42,0: sos oradors perquè hi prenguin part. demnes d'un any 1 vuit mesos 1 als nacionalista s'aixdcà per anunciar
La mateixa Secció Permanent de comerciants La pena demanada pel que l'obstrucció continua
ttwit d'aquesía ciutat per a adquirir
En vista d'això no s'ha despatxat
7: dooya C«ncepci6 Padbeoo la part Múrcia, 43,0; Barcelona. 32& Pam- Propaganda as dirigirà als represen- Fiscal.
Els dos oficials han estat absolts. cap assumpte.
tt'; ^a ítnea anomenada Sant Gercnl plona, 38A 'Bufgos, 34.0. i Madrid, 44,3 tants del tCen&re a ia Comissió Mixta
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La situació a Barcelona
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El plet de l'alcaldia
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Encara, a Barcelona estem un xic bé

L'Onze de setembre
d'enguany

Condemnes per l'enfonsament del «Baracaldo»

