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ELS CARROS
Va auga'bntaiK consMerableroent el
nombre de carros que circulen.
Els cotxes i autos dels hotels tau
el servei ordinari.
La companyia d'autòmnlbus ba mojii{c«tat a l'autoritat que no creu necessària la cttstíxha dels seus « h i clas. Sols hi ha vigilància a les parades.
El servei troenviari s'inifensiflca, nt>
íunoionant {encaro les línies de Sant
Andreu i alguna altra de Uocs extreu».
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taronia. lligat amb cordill l del qual que un aspecto del triunío y casi direcior del Banc Cent rai; En Fran- 1 és. més que una covardia, un «ufsortia un carbó de llum elèctrica d'arc siempre es mas fecunda que el irlun- cesc Quijano i Sàricbez Valdés, sots- I cidi. Aquests senyors, patrons, provoltaic.
fo miismo.»
gerent de !'• International Banking- I pietarís, homes de negocis, que desL'objecte fou ifecOlüt i portat al GoCorporatíon·; En Blai Hete i Carraso, I pres de passar-se la vida maleint el
ESCORCOLLS
vern civil, on un «nglnyer l'examisuts-director del Banc Alemany Tras- sindicabsmje roig, 11 reten acatament
Ahir
agents
de
policia
custodiats
nà, resultant que era ple de plomatlànüc; N'Antoni Ostoló i Goozàlez, i servlUsme, posant en als seus auper
parelles
de
ta
guàrdia
civil
reabagina i , per tant, complelament inosotó-dlrector del Banc Eapanyoi de tomòbils, perquè l'odiat sindicalisme
i.
zaven
escorcolls
per
diferents
mfensiu.
ile, 1 En Francesc Recasens i Mer- no els intercepti el pas. el fals rètol
drets de la ciutart.
cadé, vicedirector del Banc de Cata- de «Metge, o de «Servlel Públic», o
CARTA DEL GOVERNADOR
Al Pla de la Boqueria hi havia ai lunya.
de «iLet» o d<ous>. i &ntjs altres
El senyor Portela dirigí dimarts als migdia form'at un grup dé pi>bllc que
Una vegada més. en l'aote referit, <jom n'havem vist acpiests dies. son on
presidents dels Círcols arlsiocràtics. contemplava encuriosit l'operació d'es- s'ha demostrat i posat de relleu el cas típic d'aquesta covardia denigrant
la següent carta:
corcollat els ciutadans.
presügl que gaudeix la Comissió que es pateix a Baroeloma Aquests
"Distingit senyor 1 de la meva maMixta entre tols els elements del co- bons senyors, mo s'assabenten que
PELS
VAGUISTES
jor consideració: Crec que tots els ciu- 1
merç que integren la seva actuació, claudicant d'aqàísta manera, i obran*
El personal Wels Escorxadors ba tant de les classes patronals com de així, és a ells mateixos 1 als seus
AL PORT
tadans de Barcelona que estimen la
contribuir amb una pesseta dependents o funcionaris de tots el4 ingressos als que perjudiquen. I no
Al port. treballaren 1-140 homos. W ciutat, desitgeu veure acabada aques- ecordat
oficials. 75 cèntims elà aprenents grups. Ja que el seu esperit d'barano· efc donen compta^ que el fals rèdones i 264 carros en la descàrrega ta .situació d'anormalitat, ijue tants els
de .primera i 50 els de segona, a nia I corcòrdia afavoreix eis Interes- tol amb que pretenen obrir-se' pas
de vuit vapors de carbó de pedra, perjudicis causa al comerç, a la In- l'auxili
del1; vasu'irtes·
sos dols uns i dels altres, evitant els a través "de la ciutat, més que un
vuit de carbó vegenial i deu
càr- •lllstria i al públic, i que dóna motius a una sistemàtica campanya de LES LÍNIES AÈRIES DEL TRAMVIA conflictes que d'altra manera s'origi- pas lliure de circulació, és un «trrega general.
descrèdit a l'estranger.
ri» grotesc aiiU> al qual ells mateixos
Ahir no va presentar-se al treball nen diàriament en els altres rams de s'ign amanien.
A L'ESCORXADOR
•Fins aquí podia jufjar-se que en la brigoda de reparació de les Unies la producció.
Es reuniran ahir ai molf els obrers els conflictes plantejats es ventilaven aèries dels tramvies.
Ens permetem creure que sl aquesta
dels Escorxadors, i per de prompic, diferències e.nlre patrons i obrers.
LA VENDA DE PEIX
covardia ambient desaparegués, el
acord ai jeu tomar al treball, perO l i :
ALTRA
DENUNCIA
•Avui. íraçassada la vaga de carreAls marcats hi havia peix, no en coafUcte del transport quedaria rehapjé discussió respecte de ai havia ters, la de tramvies, la d autòuiniHa estat denunciat el diari «Solida- molta abundància, perquè el llevant solt automàticomenl.
dísstt aWr mateix o 'bé avui, per- bus, la de cambrers, la jde pe.x. la del rídad Obrera» d'ahir per injúries aü que
regna des d»r dimarts retreu els
Bastaria per això qute aquests se
què hi havia carn suficieni a les pa, eic. no ès temeràrí oposar que governaor « i v i l .
pescadors d'aquest litonal.
' nyors industrials que tenen necessicambres frigorlfMjues I no era cosa el que aquí es busca és oeiizíllai··ínt
A! Meràat Central de peix va en- tat de matèries per a elaborar o de
urgent l'haver de proveir la ciutat, mantenir l'anormailtal i fer dany a
DETINGUTS
trar ahir £04 caixes, per la qual cosa gèneres per a transportar, es decidisfer 17* vots contra 72 acordareu la ciutat. Xerint'Ear'.'elona en els seus
P^Ojíanat per l'autoritat militar, ba a tots els mercats «s pogué vendre sin a realitzar aquests titeballs sense
començar avui.
interessos més' vitals.
(•tai detingut el carrer <í«! P-írvenlr el dit onioto.
i cap temor de res. Bastaria taoicbé que
V& sacriiicar.se el bestiar destinat .
| aquests •fabricants i aquests indus•Per això em permeto acudir a vos- Antoni Vila .Casals m) Encombranaials liaspttals, cases de beneficoncla 1
re. :iio;i anomonal ouru . i pistoler d*DE LA FEDERACIÓ PA- trial» que tenen carros i que inclüs
rtítrtt, 1 en algun dels escorxadors tè pregant-li, amb la més gran urgèn- 1 phic Els !%ents que eJ delingueren MANIFEST
TRONAL
' paguen llurs setmanals als carreters
dt la ciutat «s léu la matança or- cia, que entribueixi, jan tot el que li ocuparen una p:sioia oàrreguda.
depengui de voslè. que es restableiDirigit a l'opinió pública la Fede per romandre a les .quadres, es decldinaria.
deu
carregadors
plens
i
duee
càpses
xi la vida ordinària. Per atxo l i deració Patroral de Catalunya ha pu- dissin treure aquests vebWles al carEs coníia que avui s'eleeluari la manario que encarregués a tots els de càpsules.
blicat «i manifest següent:
ner, íetit-los rependre lluís 'habitualss
matança normal en iots els escorxa- socis d'aquest Círcol de treure llurs
A Afanre^a, i també per reclamació
«La confusió, lu desorientació en tapques, ja sigui, sols o custodiats
dors.
cotxes al carrer i que. per tols de ruauoritat militar, bn estat detin- que viu l'oplmò pública de Barcelo- per la força pública, segons els traels mitjans que pugui, obtinguéc d'els gut Josep Espinal, algunes vçgades na en relació a l'actual conflicte del jectes que hagin do recórrer.
TAXtS I COTXES DE LLOGUER
cotxes que presten servei en aquest agafat com a terrorlita, i q'jatre sin- transpoit. de tan gravlssinks i laLa soTuoió de l'actual conflicte és
Ahir, en algunes parades tu havia casino que acudissin al treball.
dicalistes més
tneutabio-» conseqüències, ens obliguem una cosa fàcil en el fons. Existeix Ja
taxis i cotxes de llogtxr.
Sembla
que
d
jutge
militar
creu
celebraria que aquestes idees
novnüent a dirigir-nos a tota la ciu- l impuls inicial del moviment que ha
EI senyor alcalde ha disposat que, ' •Molt
em permeto expcsar-Ii mereixos- que les proclames sediCioses distri- tat. sense distinció d'estanunts ni de l'acabar amb ell. però s'ha d'estlmumíntre durin les presents circums- quç
b
u
ï
e
s
als
soidatç
havien
«slut
imsin la seve aprovació i que la ciutat
jerarquies. per a ami) l'aclaració d'al- lar acoelerur, per laproximarílo a
tancies, els taxis i cotxes de plaça de
Barcelona, rebés cl aquest círcol pieses a Manresa
guns extrems, puntualitzar quina és 5a 'plenitud. Fa només un parell
no vinguin obJlgats a prestar servei ra\ixm
que tanta eficàcia un
la posició de l'element, patronal en eU de setmanes, això hauria estat imposper bóres, podem llurs conductors dria permoral
LA
COMISSIÓ
MIXTA
DEL
TREBALL
a sortir de l'estat anemal
tuctuals >moments i cridar amb un ' siible perquè la lenitat — sinó altra
acceptar o no a cpií els reqvereixi per pel qual iravessa.
EN EL COMERÇ DE BARCELONA seriós cop a la dormida consciència cosa pitjor — de Hes autoritats, pera tal serm.
El darrer (Cumenge, sota la presi- ciutadana, a veure si es produeix la metia que amb la coacció i l'atetnpMolt agraït de totes maneres, el
EL PA
saluda afectuosament i queda a la se- uéneia del magistrat president En clvica reacció que ba de posar terme i tat es cohibís l'exipansió i la repreq. b. s m — Sig- Foüp Gailo. i de conformitat amb la a aquest Inquietador període de llui ' sa total del tràfec. Peróavul, no. Avui
F.l problema del pa no ofereix cap va disposició s.
I convocatòria Inserida al Butlletí Ofl- tgs fratricides que van esgotant amb 1 autoritat governativa, sense abandonat;
M.
Portela.
—
Rubricat..
dtScttttfM
| cial de la «província», del dia 25 del estènls agitacions les energies vitals . nar l'equanitnitat que ha d'ésser semEncara qu^ segueixen en vaga els
i passat mes de Juny, se celebrà u l'a- de la ciutat i poc a poc, ens aproxi- pi<8 la seva norma de conducta, està
ÉN LLIBERTAT
obrers flequers més porucs o m é s adbans esmentada corporació oficial men cada vegada sités a la catàstrofe. disposada a vetllar per la llibertat del
El
tramviarl
sorprès
posant
un
pe
nerlts al Sindicat Inic. en trebaUen
l acte de la presentació de candidatard
a
la
via
del
tramvia
al
Passeig
HI ha dos ímportantíssims factors 1 treball 1 les vides dels ciutadans que
bastant d'altres i tots els del Uiure
de Sant Joan, ba estat posat en lliber- tures per a l'elecció de vocals pa- qute intervenen d'una maciera decisi- nò volen sotmetre's als designis teA una fleca del carrer de l'As al lo. tat pel Jutge
1 trons qtw hagueren de cobrir les
de poders ocults, persegueix
3ü. on els obrers de l'Unic no volien
I vacants existents al Gomitc Paritari va en el gravíssim conflicte del trans- nebrosos
Segons sembla, la col·locació del pe- • del Grup primer (Banca)
port. D'un costat la influència pertor- eficaçment al terrorisroe. i és una (ja
iifeballar, quan han vist que els du
badora i revolucionària dels Sindicats rantia que la raó 1 la justícia esUlure es posaven a la feina, taiut* tard ha lostat qualificada pel jutge de
«colocación de un cohetc. 1 en aquest
Les Cambres Oficials de Comerç i Unies, que enverina tota serena dis- taran emparats per la seva autoritat
s'oi ban posat.
cas el fet té una importància mínima. j Navegaeió i ij'lndustria, conjunta- cussió entre patrons l obrers, i s'oposa Es indubtable que.gràcies a això. l'acA totes les fleques — llevat rarissiI ment i prèviament posades d'acord' a tota concòrdia de solució díel plet ció de la policia és .més eficaç, i qiie
Ke» exoçpcíons — hi bavla pa com en EL COMITÈ DE VAGA CONFESSA LA amb la Federació de Bancs i Ban- qite no signifiqui un reconeixement sobretot, les ordres emanades de la
Msps normal 1 sense afluència de
SEVA DERROTA
quers de Barcelona, presentaren una de la seva preponderància o que no superioritat es compleixen fidelment.
compradora.
candidatura per a tuis çls càrrecs entranyi un acatament al steu poder I això, dto persistir com tot fa supoSignada pel Conritè de vaga i data- sola
vocals efectius i suplents que slia- irresponsable >j arbitrari,; i d'altra sar, variarà totalment el caràcter de
ENTERRAMENT
da ol 8 de juliol, s'ha publicat una do
vien d'elegir per a formar part del part. la covardia, la relaxació cívica la situació de Barcelona.
Per ordre de l'autoritat militar, a folla de la C. N, del Treball, adreça- referit Comitè Pat.lari; i ei president, i la claudïioacló constant en que viuen
La nostra seguretat en el triomf dels
da
a
l'opinió
púbbca
de
Barcelona,
Ja una d'ahir a la raatmaaa s efectuà
L!}sntait-se que els vocals efectius i la majoria dels ciutadans de Barcelo: » '|írnnent del tramviaíre mort d'un que acaba amb les paraules següents: suplents de la candidatura proposta na, que porten el seu apocament 1 patrons del ram de transports,-és abPerò està eh la m à de tots
«Es inútil, supérfloo y bàrbaro que
•ret davant de les cotxeres del Tor
exactament iguals al nombre dels la seva por enfront <íe l'organitza- soluta.
qae la solució definitiva les faci esse nos acorrale y se nos intente ex- eren
reni de les Flors
que
havien
d'elegir-se.
d'acord
amb
cio
terrorista,
més
enllà,
sens
dubt».
Somos una coHectividad, na el previst en el R D de constitució del que aconsella la dignitat i la vi- perar menys. Això és evident.
Fou oonduít el cadàver al CèOMU- terminar
cida,
agrupada
torno a una oon- de la Comissió Mixta i en la llei elec- rilitat.
No seriem sincera si no confesséstln Nou.
»
cepción y a una necesidad. En vano toral,
sim que ens dol aquesta solució que
proclamà
com
a
electes
els
prose intentarà anlquilamds, mientras posats, declarant en conseqüència i n - ' S'explica, — encara que no les Jus- cWllgadament, per categórl imperaPETARDS
eia necesidad creadora y necessària la celebració dc les elec- tülca del tot, perquè sTian donat fre- tiu de les circumtàncles, bavem de
U poücla del districte de la Con subslsta'
concepciun no ibaya trUjn-- cions
c6pçió trobà el carter d'Aragó, xam- uutitra
convocades per al proper dia 15 qüents exemples que demostren <fue donar-li a aquest magne conflicte. El
frà ami)
Passeig ue Sant J<>an. vuit fado.
del corrent i tent-ho així públic al la energia i el valor no són coses nostre desig mès viu i més fervent
estat que arribessin a una soP*terds petits qae, d'haver esclatat,
Somoe las abejas obreras de la co'- Butlletí Oficial i diaris d'aquesta lo- d'excepció a Barcelona — qute exis- hamria
tís aquest terror, aquesta covardia lució harmònica els patrons amb el»
po haurien le cep maL tret de l'a- mjena social, y seria iasensato, por i caUtat
que censurem, en nioiuents en ifuií sens obrers. Però la dictadura inhu«inna
abora, <pie se nos preiendiera suplir
autoritats per una censuranle ben- mana i barbre que sobre d'ells exerTé Wkbcls la policia que aquests por los zànganos. Somos los artitlees | Per tant, s'anuncia la supiessio de les
amb els elements Uissol- ceix el Sindicat Únic, és el que ha
P^'ards eón posats p|er gent de mal del trabajo y de la vida ejecutiva, , les esmentades eleccions, i que per votonça
v*ents, peimetien que aquests cam- impedit aquesta solució de concòrdia
^lure que no tó res que veure amb y no so comprende que se nos niegue í a cobnr lei íacants de patrons exis- pessin
ben lliurament que tots desugtam.
•** aguacaoss sodals 1 sttian aüop- un deredbo en la Sociedad como co- i lents al Comitè Parrtari del Grup pri- i fessinen dea ciutat
Barcelona camp exmer (Banca), ban quedat elegits els
«t mesows par a fer-los passar les lectividad activa y Hbrte
als patrons d'intransigents,
perimental del seu pistolerisroe caoa- I S'acusa
(?ane> d alannar la gent
l'acusació
és injusta. Se'ls podria
Sók) pe dl mos que se nos combata següents senyors:
Ua i covard, més propi de costums
Vocals electius: En Jaume Siper 1 de països seivalges que d'una gent anomenar enèrgics i conseqüents, i
Abir al maU, una senyora avisà e con ideas y procedinuentos mejores,
parella de civils de eenpi u to pues cuantas tropelias se contetari Cortada, direcior del Banc Hispano- que han nascut i viuen on una socie- aleshores es diria veritat. .Els patrons
l' aça de Tetuàn que a la porta del i contra nosotros, no lograràn vencen- Americà d oquesm ciutat; 1 En Pau tat civilitzada: però ara. en aquests són avui irreductibles perquè han ce
Qrspatr dels aenyors BílUna 1 Cor- nos. Como todo es relatvo. y nosotros Lugagne l Cannes, director del Banq últims dies que -'"ha Iniciat a Bar- dit •en tot el possible, perquè estan eu
wt. carrer àa Bailén. 33. W hana i itepresentuoos mejor que nadie el pro tirqnijo Català. Vocals suplents: En celona una nova i ben diferent etapa el brnit de Je concessions i Ja no o's
I greso. tnuníamos siempre aún en me- Josep Pínez López, director del Banc governativa. íal terror de la gent no seria possible transigir ni un pua»
^ «Ww»? sospitós
sens-- que es perjudiquin greuElsguàrdies hi anaren i trobaren 1 cBo de la derrota A veces lo que con- de Biscaia en aquesta capital: Er» « t à justtflcài, no té rao d'esist*ncia, més,
ment llurs uiteressos.
paquet de roba. tate gros que una 1 sbtazames como derrota no ÚS m l » Manuel Torregrossa i Navarro, vice-
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Ni i.«-r un sol lastant els petroabea tingut intento en nvintfenlr el movbncnt vaguisiai 1 molttssím menfs
eo estendre'!, còm tBuen ds sintílcalistes.
Precisanjent a6n Jsls gxUroos els
que « 1 fugeo 1 procuren per tots els
nut]ans qne no es produeixin ectnta
anàrquics com l'actual, -en els quals
s^n ells fels més Intensament perjudicats.
La paralització total yjel trMec t
llurs çreos repercuaeians na l'ordre Industrial de la ciutat, són un efècte j e
la dictadura slndlcaBsta, la verltaí>!ément Interessada (en mantenir a Barcelona en un «ndèoúc estat d'tnqiri*lud i « e íubversló social, en el qual
els és possible a te. gent tenebrosa
q w viuen en aquest tràgic «atraire»
qu és el slntficaJlsme, inangoo^ar a
la seva manera 1 •ptonoj&r Jtars tnaquinacions repul&ivee de les quals solament en surten beneficiosns els
falsos apòstols d'·Star. que per una
inconctíjlble aberració s'erigeixen «n
cabd.Xle de la desvwturada classe
obrem de Catahmya.

sar del còmput màxim
establert
per la llei.
Els ps-rons han portat a l'extrem el
seu esperit de concòrdia i perquè mal
pogués <ftíp«e que pretenien eludir et
pagament d'hores extraordinArtes 0
I observància del mlàximum de Jornada diària, ban establert que l'hora
d'entrada dels obrers a les respectives quadres serà la que segons
la situació d "aquelles i la distància de
les mateixes al port permeti executar las feines de preparació indispensable amb J'objecte que puguin començar els treballs de transport en el
moll a Itiora que es deixa fixada per
això. ben eatòs que l'esmontada hora
d'entrada s'entendrà que és la de començament de la jornada ordinària.
Per tant, els obrers del ram de tratnsporle frueixin de tols els beneficis
que te legislació els concedeix, i gràcies a ia resolta
actitud dels
asus patrons combatran l'atropell que
el Sindicat Unic pretén coiuetre impedir, t-los que treballin hores extraordinàries obligant-los així a que renunciïn a aquest legítim ingrés.

Per això. els dictadors atndicali»tcs han obstaootUaat sistemàticament
tot intent de sohidd de la vaga. I
fan constants esforços per a estendre l'atur a rams industrials tan estrenys ad pJet que as ventila, com el
de rsUnranMcto, per exemple. I otoceca^ament feims en «I seu propòsit
oïtwitor, sense importar-los la
fam horrible que per la seva culpa ait& sofrint avui un 60 per cent del
proíetaria* bamettml, s'oposa toberiMfienl a (fue en tallers i fàbriques
es treballi xints materials transporta is per patmws 0 foroee do l'ertrolt,
wnse la seva cooperació o la seva
unuèncte, encara que això signifiqui la.«>araI1lzació de la mcMstrta per
(ant la misèria i la fam per a molt -s
Date.

Es tan arbitrari, tan absureï tot el
que està fent el sindicalisme amb motiu d'aquest lamentable conflicte, que
quasi arribaria a produir-nos estranyesa ai no sabéssim que en ei fons
de tot això batega un sol anhel, un
unio 1 recòndit propòsit: la revolució. Però una revolució absurda, invertebrada; revolució de «soviet» sectari i incnlt i de preponderància de
la força material del nombre sobre
les jerarquies de la qualitat i de la
eetecclò.
Lopinió púbhca tan directament
afectada també per l * * derivacions
d'aquests fets. no s'ha de deixar enganyar i desorientar per la tasca confnaionisía del sindicalisme, i ha de
mirar els moviments d'aquest amb la
vigilant precaució del que es troba
enfront dMn enemic. Perquè no ha
d obMdar que si les hosts revolucionàries portessin a la catàstrofe a l'element patronal, no per això anaven
a detenir-se aquí, liniltuut el seu ofcjectiu, sinó que l'empenta seguiria
avançant impetuosa, assoladora, Ja
sens dic ni encarrilament flflns aconseguir el seu màxim Ideal bdlxevista
La Federació Patronal de^ Catalunya, en fer avui amb absoluta siacaritat aquestes declaracions, creu haver complert honradament els deures de consciència que l i imposen a la
vegada que sortir en defensa dels
patrons carreters, exposar a tots sense distinció n i limitacions, els greus
i imminents perills que correm.»

Seria
intenuinabte
renumeracó
ÚtateíttB ete sindicalistes revolucionaris per a mantenir la pertorbació en
la clntal, encara que d'aquesta per*
torbació siguin els matalXDs obrers
ipiE dinen defensar, els més rromodlatament perjudicats. Per iot alio.
nosaltres els acusem aval davant l'opinió púbUca, com els únics responsables de la greu situació que t r a vossem.
L'oníro Vfc treball que estableixen
les condicions que aquesta Federació
Paitnanal de Catalunya té fireseniades
B3T a una tsoluci^ (haurnònloa del
cccfticte, és Vüntc posslífle J lóglc
que pqt establir-se. I així bo bon reconegut tots els elements interessats
en els treballs del port, inetús els
UNA
ASSEMBLEA
mateixos obrera.
(El vinent diumenge, se celebrarà
Perquè tots oonagnin bt Iniquitat
que es comet amb eht ipatrens del ram una Assemblea convocada iper la Corde traasportt. eo suposa-los coUooals poració General de Treballadors.
en una actitud d'intransigència 1 pos- Unió de Sindicats Ulures, a la qual
seïts de l'afany d'explotar ets seus assistiran tots els socis fundadora i
obrers, jutgaca del cas puntualitzar representante de totes les professions
quins sób els teimea d'aquella oferta ítdiherides a la dita corporació.
i així demostrar palesament que no
En equesía assemblea es discutirà
exustaix tal mtransigència ni egoi- detalladament el programa doctrinal
roe qoe únicament pretenen aatb la del glndtcaMsrrfe lliure, es nomenarà
ec-va actitud àffiensar no sohunent et nou Comitè de la Confederació Geles sawcs indústries i el seu indis- neral, es íonuaran diverses comis-*
rutlbie dret com « patrons, sinó que sions" i s'acordarà te conducte a setambé els inlereaeos i els drets deisj guir per l'organització envers les alseus obrers que són «is primere en tres agrupacions obreres.
reconèixer que les pretensions del Sinl & c t e se celebrarà al local del Sindicat Unic, que Bïnbrtràriaarttent ha dicat Uíure Al lal·lúrgic, carrer de
pretès subrogar-se la seva rep re- ' Guàrdia, 14, principal, 1 començarà
-• ni^wüp. laoen per lufi^ca finalitat a les deu del matí.
destruir l'ordre social anpossabilitant
el oonnal fuociooament de les inELS FLEQUERS
dústries preduint^onstaatment situaH Sindicat Lliure Profeasionai d'oCÍMK í m a c a m e n r revolucionàries ja ! brers flequers assabenta a tots els
més falxendeies que reals i que so- i companys, que per cap concepte polament s'han macUugut quan les au- ; den obeir ordres de cap mena, que
loritals deixaven de salvaguardar la ' no siguin les emaibades de te Direcllibertat del treball 1 la vida dels ciu- tiva de la professió, i transmeses
tadans 1 quan te covardia ora l'única. petts delegats autoritzats del Sindicat
cuikieUera de la majoria d'aquests. Uhire, els queBs ban de iportar da
credencial en regla.
Els pe trons del ram de transports
Al mateix temps es participa els
la indústria del qual és tie les que
presenta .:>•-.- gran varietat en els que obeint pressions estranyes hagin
diferents treballs que la Tna«eiTa rea- abandonat d >treball, que s'íri reinlitza, no pretenen ni han pretès mai tegrin hnmodiatanrent, puix l'aflHnt
que els seus obrers treball*) més del tpK no bo fa^i. se H aplicaran les
que les necessitats de la seva 111- sancions establertes en el Reglament
dúalria daoonü amb te:: disposicions interior de te Corporació General.
legals en vigor consenten i autoritELS CAMBRERS
zon, però si qut han gireLàs, pre•El Sindicat UUure Professional de
tenen 1 seguiran prelenint que d s
drets que els competín siguin respec- Cambrers Ha pública, per a coneixement d» tots els interessats, Qa satats i
!r •• el seu exercicL
tisfacció que M ha produït l'exemple
Saben pertectanteot tals patrons que de d & à p t m a sindical donat per la
les (hores extraonttuàries ban de oa- proteastó de cambrera en negar-oe en
gai^ee a part amb els recàrrecs que nraasa a obeir imposicions estranyes
es convingui d'acord eanb els precep- a 'la classe i complir estrictament
tes legals d'apticactó. Coneiaen qoi- les ordrf-s donades per ja direcció de
nu? són les hores de fornada ordinària la professió.
I que aquestes Junt «mb les hores
Al mateix temps recomana als comd'oxoés i Jornada extraordinària que
es treballen, no potien ratoassar ei mà- penpns |qne ecxfraüttn c^mccíDns de
ximumi de 72 hores setmanals 0 si- cap classe, que ho posin de seguida
a conetatement de te Junta o de la
pji
IS hores (hortes
Corporació general
Els patrvyns del ram de transport*,
ELS FERROVIARIS
per necessitat ineinMbie d» la seva
indústria, han da realitzar hores ex£1 Sincboat Ufrure Professional deüs
traordinàries abans o després de las fezroviam espanyede participa a tots
Ue Jornada ordinària, hores qoe es' els companys que per cap concepte
paguen omb e! recàrrec corresponent secundin cap moviment dictatorted.
1 que aam s'ha dit no han de rabas- atensetee. en tot moment, « tes or-
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t" res que rebia da la Directiva del
Sindical* genuïna representació de te
classe ferrciOàrH
ELP CUIHERB
El Sindicat Ulure Profeasionai de
Cuiners comunica a tots ela companys cuiners, que no facin cas de
les coaccions que ais facin perquè
aíbandonin el treball, i que romanguin al seu lloc, sense acatar altres
unires que tes de llur Junta Directiva.
El? que siguin cowxscnate, ho m
sabentajun tbwnedlMam···il al Centre de Cambrers 1 Cuiners J a la
Corporació General de TrebiUladcre,
Unió de Sindicats IJiures.
ELS XOFERS
Els x.ifers afiliats al Sindicat L'-iure celebraran u n » reunió per a acordar la • oKducta a seguir davant deds
conffiotes actuals i «staUir unes bases d'actuació per a l'esdevenidor.
LA CAMBRA MERCANTIL
£ n virtut de te persistència en l'anonmlltat creada per' la vaga de
transports i per los derivacions que
sftan seguit, ta J-unto Dkreodva de te
Cambra Mercantil ha ajornat l'apüoacló dei règim de Juntes seguit els
ailtres istlue í concunjar les reunions
ordinàries i totes les extraordinàries
que les necessitats reclamin.
A te darrera ordinària celebrada
dimarts proppassat es canviaren impressions sobre eg oure dels conflictes plantejats, donant compte la pres.dènda de l'actuació portada a cop
per l'entitat. Feren llegides les c o
municacionis cursades ad director general de Dúanes i ar la Direcció de
les Companyies de Ferrocarrils i n sistint amb peticions formulades anteriorment per aquesta 1 altres entitats econòmiques de Barcelona perquè fossin condonats els drets de magatzematge vençuts durant les actuals circumstàncies. Ha qual cosa ha
estat concedida sobre eüe recàrrecs
que imposa l'Estat sobre els esmentats drets de magauematge 1 de panititzafió de material.
'Es donà lectura a les contestes de
la Direcció dels íerrooarrfts del Nord
1 «e Madrid a Saragossa i a Alacant,
Justificant la denegació del perdó de
drets soUicitet, i vlstee les manifestacions contingudes en els dits oficis,
s acordà dirigir-se a l Govern perquè
procuri amb la seva intervenció i
ajut. ai" cal, que Ses companyies accedeixin a la sol·licitud (jue sels té
formulada.
Els reunits, lamentant la continuació de la vaga, que tants perjudicis
porta i tants transtoms greus a l'economia i a tota te vida de la ciutat
ocasiona, manifestaren llur satisfacció de veure com s'ha interromput la
sèrie d'atemptats dels darrers dies.
resultat que s'ba d'atribulT a l'eficaç
Intervenció de les autoritats que ban
vingut a rectificar anteriors actuacions desaairoses, fel·lcitanii-se que
hagi fet novamem presénete el poder
públic, principalment en ço que es
refereix a la protecció de les ".Tttes
dels ciutadans i de te.-llibertat dei
trebail, desitjant que per vies de justícia «s retorni aviat a te normalitat
ciutadana.

100: Cïba Socíetet Anònima de Productes Químics. 50; M. p. í. C 50;
L L-, 100; Bateguer i Companyia, 15;
Enric Freixas 25; Aasíeuraxlonl General!. 60; a "i S, 25; Joaap Torras,
10: Joan Badd Cairi, 86: Hotel Peninsular. íS: A. P., 25; G. 1 P.. 26; Manuel
Costa Norta 16; Antoni Massó. 90;
Josep Armeòteraa, 50: Enfili Arnau,
50; Francesc Sitjà, 25: Gregori de Beteund», 85: Successors de B. Bnutau,
50; Joan RUà, 50; Jaume ifefà, 26; Antoni Calcagno. 26; Enric Argimón. 25;
Salvador Germans. 50: Bicard Ramos, 50; F. Malagarrtea Fabra, 50;
R. N.. 25; Vfctaa de Josep Carrión Cervera. 25; Gnasch Germans, 100; A. P.
1 3. 1», 25; VWija de W. Guarro. 250;
Joaquim Duràu, 26; E P., 10; Martet
i Tey, 25; J. P.. 100; C. F. £.. 250;
S. F- C E,. 150; F- N. U E.. 100; M. C.
50; Banca Marssans, a » ; Josep Monegal i Nogués. 600; I . A . M
Total: 8.385 pessetes.
LA CARN
^ governador va pregar ahir al
vespre als periodismes que fessin públic que avui, per conseqüència de
la interrupció d'aqueste dle». no hi
haurà carn als mercats fins a les
onze del matf.
LES GESTIONS DE L'ALCALDIA
El senyor Portela manifestà ahir
que es complata eo retre homenatge
al r.e) I activitat que ha demostrat
en aquestes difícils circumstàncies
l'alcalde, secundat pel president de
la comissió d'Escorxadors senyor
Plaja.
SOBRE UNA APRECIACIÓ PERIOOISTI0A
Havent un diari- censurat acremeni l'actuació del governador en
ei conflicte actual, observava a
aquest propòsit el senyor Portela
que el conflicte té dos aspectes: un
que és la lluita entre patrons i
obrers carreters, i «1 aquesta lluita
s'he cregut obligat a guardar neutralitat, encaminant la seva gestió a
buscar una fórmula d'harmonia que
desgraciadament no ha estat trobada per la Intransigència irreductible
d'uns i altres.
I no ha volgut reunir obrers i patrons al Govern d v i l perquè, sabent
com sabia, que persistien en sa intransigènoia, te reunió beuria estat
estèril, 1 solament hauria satisfet la
vanitat- que el públic sabés que
el governador feia gestions.
L'altre aspeotó és el de ia carestia
d'arOdes de primera necessitat,
efecte de te vaga de determinats
rams d'obrera, i en aquest cas, l'Interès púbbc exigia de les autoritats
toies aquelles mesures que, dins de
la llei, poguessin evitar que fossin
essetjats per fam un milió d'habitamts. La llei imposa als govevrnants
robligació ineludible i inexcusable
d'aciruar emparant als ciutadans i
perseguint els delictes quaJinea'.s de
tefts per !es lli" is. sense caure en extralimitacions i abusos.

L'Escola d'Estiu
de l a M a B c o m u n i t a t

LA NETEJA DE LA CIUTAT
Les quantitats fins ara subscrites
a la Cambra de Comerç amb destinaPla de cursos
ció a premiar efe serveis prestats per
tots els «taoente, que sense tenir per
llur ofici obligació de prestar-lo, han-)
Cursos g t n t n U lírnn«T tro»)
contribuït a recollir des «scombraEitm-s-. de Mineralogia- — rrof. 8r. Jories apilotade» als carrers de Barce- sep R. Ba'.aUer prer., doctor en Citncies
Botinira grarral. — Prof. Sr. Salvador Malona, són les següents:
luqacr, profc&aor ais Eatudís Normala de la
Joaquim Cabo»,, 100 pessetes; Josep Mancamnniut. Aciüiar senyoreu Carme RoBotey, 50; Aveli Trtnxet i Fills. 50; den, ex-alunma doU Estudis Normala
Pràctiques de Zoologia. — J>rof. 6r. SalSuccessors de Pere M . Calved, 60; T.
Malaquer.
Sala, 60; Piandtura'l Carreras. 100; vador
Priclique» de Química elemental. — ProMuller 1 Companyia. 1(K iPUte die fessora
senyoreta Concepció Farran, direcM. Arquer, 50; C F. A. V., 50; Succes- toia de la Secció d'Ensenyament domistic
del
Consell
de Pedasogla.
sora de M. Amar, 25; Wm. H. Mullerde Catalunya (Institucions i CuHoCO S. A., 25; Vtvé i Casals, 100; Pere r»Histèria
catalanes en els segles XH i XIIH. —
Souia, 10; R. S. lA., 25; Tran^orts Prof. Sr. Josep M de Casacnberta. professor
Haiazón S. A., 50; Joaquim Gibert i auxiliar de la Facultat de POofolia I Llei Ttiular dels Rsuidin Normals de la
Companyia S. en C, 25; Ffll de S. tres
Casamitjana Menaa, 100; Ferraa Ro- Mancomunitat.
Bakohieicne escolar — Prof. Sr. Emili
qué 6. en C, 25; Joan Basoompte Mira,
doctor eo Mediana I cap del LaboS en C. 25; La Espafia Industriai, ratori PsiceanMric de l'Instí tul d'Orientació
2.000; E. "P. C, 100; JTancos i Costa, professional.
Ceotcrafia Humana aplicada a Catalunya.—
25; M A.. 10; Fili de Josep Vidal i Prof.
Sr. Pau Vila, professor al Estudis
H-.bas. 50: Marian Lorès, 25; ftiva i Normab.
García, 60; Un grup de comerciants.
Ko^ea. — Aquest cura ta continuació del
300; G. de Andrete, 50; .Obert Nogue- de Geologia i Geografia física de l'any anterior 1 serà seguit per un altre de Metoditra Casatooacb, 25; Joan Par i compa- xadó
de d Geografia física i la Geògrafa
nyia, 50; Filis de Joaquim Montol i Unznaua a VBsoola primiria
Fita, 100; A. S. A.. 26; J. P.. 26; IQeúi
— El d'Eiatória de Catalunya ta tamM
i Camfpanjia, 25; Banc Baroekma, 2a; monogràüc, a baa* d'un estudi repartit es
cursos,
el programa del qual es publicarà
Franceso Pons 1 Pla WO; Ermengcfl es d Uibre
de l'Escola d'Esiu.
Marsasl. 25; Miquel' Caoteèfcvl. 50;
T. 6. iP., 50; Companyia MecanogràCmcs s^aiiiilfliafi Htton trau)
flea, Gmo. Tróniger 1 Companyia,
Mkroccópia vcsetal — Prof. P. Joaquim
25; Godó 1 Companyia S. en C 250; de - Barnola, S. }., professor de CUacies Na
Casino Mercantil. 200; Comeretdl Pi- tnral»
curs ta el segon del cicle de tres
relli S. A. 100; J. Dorgwtray, 25; Hn- Aquest••.ii.iarfi»:
Ttarica del Microscopi,
bert Gerankns. 50; Butsems 1 Compa- ooste»
Xtooscòpui rcoetal i Mscnacòpla «ooló^ca.
nyia, 10; Fàbriques Marquès S. A-,
Pràctiques de Física i Ouhnica a rBscola
500; Joan Gatoben, 100; Uocb l Com- primària. — Prof- Sr. Oü Trigiaer, de llnsOnfarrira aD'irada, i ex-olnmne dels
pany ta, 150; Josep Gaseta Martínez. títnt de Normals.
25; i l u í s San Joeep Cano, «h R T J. Batodis
Aqoest curs tísdrè per obiecte l'ocococió
25; FBrgas 1 CasacUberta. 26, H. P.
completa d'una sèrie raetodiuada d'experiments qoe muntin étma immediatament aplica» a rEooola pnmària.

Rcalitaadons (Treballs mannils de l's».
cola Superior dels Eclls Oficis). — Professor,
Sr Rafel So'jaich i Sr. Joen MiraaOxü
proíesaors a l'Escola aioerior dels Bells os.
cis i a l'Escola Tècnica d'Oficis d'Art.
Cura superior de Català- — Prof- Sr. Potn.
peu Fabra, membre da VInstitut d'Ejuidj,
Catataaa : professor als .Estadis Normals, |
el Sr Carles Riba, professar • l'Escola dt
Bihi-atecirie».
Aquest cura serà intensiu i comportarà
Uicons i treballs pràctics de seminari sota
la direcció dels professors. Serà limitat a
dotte alumnes Per a l'assistència plena dti
cura serà difícil que els alumna tmgnin
assistir a cap m*s classe de l'Escola d'E»,
tiu. La inscripció a aquest enn haurà d^s.
ser asl·lldtada especialment abans del dia
>o de juliol a la direcció de l'Escola d'Estiu- L'acceptació serà comunicada oponociment als interessats. 5'establirà una categoria d'oients a les lliçons, petó so al«
trellas pràctica. L'acceptació dels oients correspondrà exclusivament als professors dd
curs de Català
Cursos i Casca it Us tardis
C«rs prActic d'ensenyament domèstic Con.
feció de dolcoa,fiambresi conserses. — 4
càrrec de la senyoreta Montserrat Sastre
de la Secció d'Ensenyament domèstic de üí
Mancomunitat i ex-olumna dels Estudia Normals. El curs constarà de deu lliçons qoe
come&coxan cl primer dia de l'Escola d'Èv
dnEstudi de la lUtmica aplicada a l'Saco!la (segons el Mètode laques-Dalcrocel. Car.
set d'iniciació. — A càrrec del Sr Joan Lloseucras. director de 1*Institut de' Rítmica i
Plàstica i professor als Batodis NormaU,
amh la cooperació d'algunes alumnes de l'es.
mentat Institut.
Aquest curs constarà de quinre Uiçoos anb
lectures comentades de Ica teories pedagóiciques de l'autor dc1. Mètode. Les lliçon- començaràs el primer dia de l'Escola d'Estio.
Per pendre part en aquest curset ès obütatori et aegeeat equip: jersey sesae mànegues, pantalons de gimnàstica de colar
blau fosc, I espardenyes de tennis o sandàlies.
Cars de fotografia. — A càrrec del senyor
Jaume Ribera.
Notes. — 1.' Demés d'aquests cursos »Vsludiari una agrupació dels alumnes de l'Escola d'Estiu pels clops et quals tindran 1!
seu càrrec l'organització de festes comple
mentàríes, com lectures, danses, concerts,
Joc» d'esport, etc
s.* L'Escota d'Estiu organítiari usa saU
de trebaU i nn servei de correspondència 1
benefici dels alumnes.
j . * Es recorda als alumnes de l'Evoii
d'Estiu que podran ntilitior els screvls dtl
Restaurant establert a l'Escola Industrial.
4." Els cursos que Química són organitzats
d'acord amb l'Institut de Química aplicada
que dirigeix el Dr. Josep AgelL
5-" El dia 15 sortirà el Llibre de l'Escola
d'Estiu qoe s'enrlarü gratuïtament a tots
ets alumnes de l'Escola d'Estiu passada Els
que bastin canviat d'adreça o Tolguin recollir el llibre a Barcelona, caldrà que ho avisin immediatament a la secretaria de l'Escola d'Estiu per evitar que ona adreça errònia motivi la pèrdua del Uibre.
Sota trnrrals
Duració i condicions de l'Escola d'Bsv.u.
L'Escola d'BMilj començarà el d!a Jj de
juliol i acabarà el JI d'agost indusiu». Anirà seguida de Setmana Final qae durar*
del u al 17 d'agost inclusius. El pren d'in <
cripetó per l'Escola d'Estiu i Setmana Fi.
nal és de ; pessetes. La inscripció especinl
per la Setmana Final és de a pessetes EI
llac d'inscripció, les Oficines d'Ensenyament
primari ! secundari del Consell de Padat-t
gia. Onrell. 187, Barcelona.
El primer dia d'assistència a closse ser i
oblisatori presentar el toló d'inscripció al
profestor de cada assignatura.
HORARI
Cartos erneab (primer gran)
De vuit a nou. Botànica general. —Lloc:
Laboratori d'Estudis Normals.
Geografia humana aplicada a Catalnnya.Ller ; Efi.ola Superior de Bella Oficis.
De vuit a dos quarts de deu Pràctiques de
Química elemental. — Lloc: Institut de Onlmica aplicada..
De tres quarts de deu a tres quarts d'onze Psicoburienc ewolar. — Lloc: Escola Superior de Bells OfidsPràcTiqucs df Zoologia. — Lloc: Labor»
tari d'Estudis Normals.
D'onze a dotze. Elements de Mineralogia. — Lloc : Escola Superior d'Agriculturt
Història de Catalunya. — Lloc: Bstndli
Normals
Cursos fjffriojífsatj istton
De vuit a des quarts de deu. Microtcópit
»e«etaL — Lloc: Escola Superior d'Agricultura.
De vuit a deu- Realluacions. — Lloc: Es
cola Superior dels Bell* Oficis.
El Cura superior de Català es regirà per
un horari especial que fixaran els professors.
De deu a dos quarts de dotze. Pràctiques
de Física i Química aplicades a I'BKO!»
primària. — Lloc : Institut de Química apli'
çaúa.
Canós da tarda
A dos quarts de cinc. Estudi dc la Rítmica aplicada a l'Escola. — ' i^—: S'ariuri
oportanamen tA les cinc. Cm» pràctic d'ensenyament domèstic. — Lloc: A l'Escola Superior d'Agricultura.
A les sis. Curs dc fotografia. — Lloc: In»
tibat dc Química aplicada.

G o v e r n

civi!

VlaMta
Han visitat al governador els senyors Campos i Company, diputats
a Corts: comissió de patrons de cotxas de pont, don Oriol MartoreU, ^
missió da pescadors dals pobles àe\
litoiaJ, cònsol de Suècia, bar* de Segur, bisbe da Ueyda i senyor Daurella. senador.
Es requitli Indlspansabls au» ^
notes que ens siguin trvn**»*
par a la publicació vinguin rertaaturtet en català I 4inb c o n »
tió gmrioditíiam.
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S e g u e i x e n
-ONGRES
(Les sessions &i dimarts)
Madrid, 11.
A tres quarts de quatre obre la ses«1 senyor Alvarez,
Al bene blau. els mimsirea d'Estat,
preball 1 Gràcia i Justícia.
Las tribunes i eis escons, d«sani_a».
Es aprovada l'acta de la sessió anprecs i preguntes.
El senyor ROMERO MARTÍNEZ s'oLpa del traeiat comeclai amb Fraab l dels propòsits amb el Govern
francès d'eievar l'impost aransselari
Lis vins espanyols.
Aquest acord crearia nna *14uació
ú'^ment dlíícü als productors espa
íiyols que Ja veuen massa desvaiorats
llurs vínstnvlta el Govern t realitzar ies gesLns que siguin precises perquè l'ele\ÍC\Ò de l'aranzel no es porti a cap.
Q mlniste d'ESTAT contesta als dos
L·iit* tnusate per l'orador, l'essència,
1»! tractat comercíaJ l el règim refacíonst amb l'entrada dels vins es^anydí. No es pot negar que és ona
e&ax el desig dels productors francesos, traduït en una constant presiü sobre llur Govern, que s'topedel^ l'entrada a França dels vins esayols. En front d'aquest fet, el Goera espanyol està disposat a defen• els Interessos dels nosires producOK 1 treballa per a arribar a un
sord harmònic entre ambdós països,
ilura el càrac de diputat e! mar.
ütó d'Olèrdola.)
ÍE senyor DOMINGO s'ocupa de la
ptueetó dels espanyols a Mèxic, en
•J6 amb les reformes agràries que
eipollat els nostres compatrioes de mna propietats senpQ ésser denent indemnitzats.
El mmiwtre d'ESTAT. — Cai reco(illser què «fl Govern de Mèxic té
•fecta aotorltai, par a donar al seu
i les Usis agràries que cregui consense qoe cap ponència esÜngui dret a intervenir-hl;
fl, fora d'això. Espanya 1é l'obllJo, 1 {a compleix, de vetllar par
r.tíressos dels espanyols, espoliats i
vlamar que les efonnes de la llet
mexicana es facin en tràmits
s, de manera que els espanycfl%
terres dels quals ban estat expro»
en rebin el just pren com méS
al millor I en moneda corrent 1
atitzada. En aquest sentit ei .Goespanyol va treballar prop del
de Mèxic, esperant que l'aíar
|erà resolt satisíaotóriament, puix 'és
liesig mutu que ies relacions entre
plsdos països .siguin cordials.
El senyor DOMINGO, assenyala lea
soses qoe baoran impedit la resoJucié de l'afer per ésser n » l plantelat pels representants espanyols. Creu
Vú* la «cUflcació de criteri que su"osen las paieMes del ministre 1 les
ves maniíeslacions seran ben rebn^ pels espanyols de Mèixic.
El nünletre d'ESTAT recrtflca. Creu
lue, segurament, el Govern de Mèxic
íarè d'inferior qualitat a Espanya
p retóti6 amb altres països, quan.
precisament, íou de ies primeres pol-TOdes que reconegueren l'actual Go-
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El senyor GUERRA DEL RIO foum»
la on prec sobre la provisió djals legistres de la propietat. Interinament
hi iia un Reial decret dintant regles
per al nomenament que s° infringeixen sisijsmatícamen·t per l'actual director general. Demana alguns documents per a «xplenar nna mterpellació sobre l'assumpte.
El min Lacre «e GRACIA I JUSTKlíV
promet portar els documents i dia
qi
n > passa per les seves mans ies
d'això, per la qual cosa 11 prega qr»
suspengui tot Judici fins- que estigui
degudament informat.
El senyor ARGENT demana que es
porti alguna docomentacló reíer-snt a
les subvencions a una companyia aèria estrangera i a nna altra cte cables
submarins.
En dir el PRESIDENT que el senyor
Aguilera té la paraula, un gran n>ovbmem d'espectaoio s'apodera de les
tribunes. La desll-lusiò és gran quan
venen que el que s'aisleca a parlar
és un Jove diputat de i a majoria.
£1 senyor AOCSUEA fa un prec relacionat amb d'adnlinlstraciò de Justí,
eia, con'|33tant-li el minlstra
El senyor IGLESIAS s'ocqpa ife les
íalsedats que es realitzen en Ja confecció dels censos electorals, citant ca
sds concrets.
EL ministre del TREBALL diu que
s'iba encan^gat a JTnstiort d'Estadística de realitzar una rectificació per
a acabar amb les deficiències de les
Juntes municipals.
El senyor BERTRALN sol-licKa la remesa d'un expedient instruït contra
un funcionari Judicial, i el çual4flea en termes tan dun» que mortwm
la pre f^sta del ministre.
El senyor NOUCUES denuncia determinats aboace del verificador de
comptadors elèctrics de la «.província»
de Tarragona 1 els atropejls de 'què
és objecte un advocat del CoMegi de
Múrcia.
Els ministres de GRACIA I JUSTÍCIA i TREBALL oferjeixen obrir informacions per a depurar els fets denunciats.
El senyor iMEN'DtZ VIGO demana
qoe s'obligui l'alcalde de Tudela
a complir els seus deures municipals,
con-lestant-li el ministre d(e la GOA'ERNACIO, que eú tol senüt ha donat instruccions al governador de
Pamplona.
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Toma a ocupar la PresiíièíJcia el
senyor Sagasta.
Síagueix la discussió del projecto
sobre rebaixes de l'aranzel.
El senyor ESTEV£Z consum un
tom.
El senyor BE^JTTEZ DE LUGO, per
la comissió li contesta.
intervé el senyor RAHOLA. que
dant en lljs de la paraula.
Ocupa la presidència el senyor
Alvarez. qtn suspèn ei debat perquè
segueixi el relacionat amb les responsabilitats.
Ei senyor PRIETO Insisteix en l'actitud dàls soclaldtes vsobre llur Ingrés en la comissió parlamentària
l reclama explicacions clares del Govern, per a determinar llur actitud, la qual depèn del qtjje digni el
Govern
El president del COSSSLL. — El
Govern està disposat a reunir les
Corts en el*moment en que la comissió acabi el seu con^promls. en el
cas que estimí que no en té prou amb
els vint dies assenyalats per la comissió, i si la Cambra l la comissió
creuen que n'hi ba prou ^mh «is vtat
dies. |el Govern seguirà al banc blau.
1 en cas que el termini de la oomis-üO
sigui major que el primer d'octubre en
aquesta dïía. el Govern es compromet a obrir les Corts en aquella data.
perquè no havíem comptat amb no
tenir vaoacions parlamentàries.
El senyor PRIETO segueix veient
un equívoc en les paraules del cap
del Govtem. Si s'entén — diu — que cl
termini de vint dies és, com diu el
senyor maiquès. únic termini d'informar l dlctasLinar. entraran a la
comissió: sl s'entén que serà a comptar des del final de l'actaadú de la
comissió, no pot tenir confiança « n i a
prepostaEl
cap del GOVERN insisteix
què és süficienl la garantia que dóna
el Govern de tenir les Corts obertes
en el moment en que h i hagi dictamen. No tindria cap eficàcia que
el Parlament estigués obert perquè la
comissió Imformatlva treballarà a les
seccions. Ningú ha dit que no h l
ibagaés vacaclons U d Govern no
comptava tampoc amb això. Prego ala
socialistes que meditin 1 que no interrompin amb llur actitud la tasca d'e
la rctmissiO tnformatfva.
El senyor (PRIETO. — Ningú ens
pot acusar d'això, perquè bon punt
es va donar lectura a la propposició
expressàrem la nostra opinió. Les
desconfiances neixen de la inestabilitat dels governs, compromesa pels
successos ocorreguts I que no han tingut çonseqüèncles per haver estat
obert el Parlament. Es ratifica en la
seva posició: Sl el termini és de vint
dies per a la íníormacló i el dictamen, els sodalistes entren; si és lUImitat per a la informació i d'e vint
dlf!per al dlctairjïn, no entraran.
Demés, en el primer cas hauria d"exístír la promesa que el Govern continuarà en «1 poder per a la data del
dfctam··n

Ordre del dia
Es prcdueix un' violent escàndol per
pre-lmlar-se al senyor Ayuso a la PrcsldÈncia. amb la intenció de prometre el càrrec. El President interí s'bi
cega. La, majoria, principalment els
Terormlsi)es, Increpen el senyor Ayuso que no «e separa de la cadira ptfesidencial.
Se senten veu: dfe: -.Fora! Foral»
Les tribunes, principalment la de la
premsa, increpa als reformistes. E l
senyor Ayuso abandona la Presidència i s'asjjsu en el seu éscó davtmt
l'escàndol d« la majoria. L'esquerra
empara dèbümení, el seu company.
El senyor Ayuso. després d'escoltar
El president del CONSELL afirma
del President interí que pot Jurar 1
prometre, després d'avisar-ho a la que els successos d'aquests dies s'han
Presidència ^activa, abandona el seu solucionat sense l'auxili de ningú. Inesoó. puja a la t r ü u n a i crida: sPro- sisteix en ies Seves manifestacions
anteriors pel quo toca al termini
meto. eto.».
la cambra i no el Govern decidirà;
L'escàndol segueix. Torna al seu la
comissió la que haurà d estimar la
escó.
qüestió del temps: és possible que cre^1 swiyor GARCU GüU.^RDO s'eÉl senyor PRESIDENT l invita a guí que lé per a sa comesa en tingui
de la xíaga que fa un any sos- abandonar la Cambra i el senyor Ayuamb vint dl^*. De totes maneres
_ i els sindicatB catòlics de Bocal- so puja altra vegada a la Presidència prou
Govern anirà n les Corts quan la
t. Prega al ministre del Treball l en actitud tràgica toma u. promleu·e, el
• inten-ingui, per tal de trobar una sense que l i recullin la promesa. En comissió avisi' el president de la Cam>iudó qnt eviti la solidarifzaciò de baixar de la Presidència el secretari bra que té el seu dictamen.
pa Confederació CatòHca amb els ve- refomiista l'agafa pel braç intentant
El senyor PRIETO rectifica, insistreure 1 dj-i la sala.
tint en !a seva apreciació .sobre el
I H ministre dçl TREBALL. E l GcAlguns diputats de l'esquerra l <sm- t e r m A l Assenyala el fet que ara el
f eni s ha preocupat constantment de paren. davant, de la cridòria de la president deixa a l'elecció d'e la Cammajoria Sorgeixen protestes del cen- bra que fixi el termini. Est* bé. però
, >&Jència; no obstant, el Govern no tre i de les fósqueïres per la forma Jo majoria '"inspira en el banc blau
e Poguí sinó sostenir una actitud de tractar el diputat que toma al i ha d'inspirar-Ia. Nosaltres volem un
termini flxe; si vint difes no són pren,
r S J r y I,enIuè «Is patrons tenien per- seu eacó.
que se n'hi posin més. però s termiílT, ^
a portar otorers d'altra loAvisat de l'escàndol, ocupa la Pre- ni flxe.
t*1'81. quan els que tifeballaven plan- «idènda don M^quiads! Alvarez, el
kenf*^^ vaga- Assegura que el iro- qual d i u
£1 president del COïBELL.-El Goi.™***1, a»Ul preatatarà unes bases
Si vol S. S. complir el reglament, vern no ppt determinar termini con^ cíereUen els patrons per a ar- pot pitartetre ara unatej:;. Molt bè cret I deixa als caps de les minories
t m - L " « ^ c ' I e l que ba signat el « i la majoria)
1 a tota la Cambra ei determinar-lo.
nt^i8IS?nt <i>UIi tndlvidn de ITosDemana Topínió del Perlatr·snt
El
eenyor
Ayuso.—Jo
em
souneío
^
f o r m e s Socials perquè faci 1 al qoe vulgui la Cemb.a.
El senyor SANCHEZ GUERRA con«lonnació setet la vaga i qua
Olt això va a la Presidència, pro- sidera que. donada la índole de l'as« a q u a n a alt cap a Vagada.
sampte. és inic el posar un termini
« s e n y » OABCU GC3Í.RRO MC- : met i snarxa sense denar la mà al flxe. i en aquestes condicions no aai; senyor Alvarez.
^rem a la comissió. £1 període inforQceda acabat l'iaçiàent
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matiu ha d'ésser amplísslm perquè
Ití hagi temps de fler les delicades investigacions necessàries per a l ü u s trar i'acdó de la Justícia Tots ens
tindran al seu costat, però per al
que es pretén pels socialistes, mal.
(Grans aplaudiments al centre.)
El senyor G.MRCHA GtXOAHRO diu
que continua creient que ht ha responsabüitats t que 1 opinió vol exl-',
gir-les. però que en consciència no ;
s'atreviria a ésser fiscal en on termini flxe i curt. Prega a tots que s'atenguin a ia realitat i que no exigeixin terminis, que en consciència
no es poden admeíre.
El senyor RAHOLA recorda que r o í tulbre els que ocupen el Govern vingueren amb un programa d'acosació
complet per creure que h l havia motius d'acusar. S'estranya que art
vingui a proposar la instrucció. í t m a
espècie de sumari de l'ecusació que
Ja feren, Aflnna que no formaran fen
la comissió petque no veuen la claredat necessària quan es va a ta recerca de la Justícia. Prova •d'això ós
que estal passant sessions en discutir
un detall tan nlmi com f i termini.
(Rumors.)
El senyor SENANTE exposa la seva
posició. No entra n i surt en el termini, però es mostra conforme amb
el senyor Sàntíiíez Guerra: que no
es poden posar entrebancs a la Investigació de la justícia, Sòc oposat —
diü — a aquesta comèdia de les responsabilitats com es planteja ara.
Responsables són tots els governs I
tols els 'Parlaments que han intervingut al Marroc, però d'això a concretar la responsabilitat en dués o
tres persones determinades, h i ha un
abisme. No pot accjsdlr-hi encara
qne em dlgiü Impunlsta aquesta opinió que no és tal. sinó una ficció ffrJada per tres o quatre personatges
interessats i ela veritables impunistes,
que són aquells que. després d'haver
comès delicte? contra la 'Pàtria i l'Estat, s'emparen en la impunitat parlamentària 1 en els ministres. (El centre assenteix diverses vegades a l'orador.)

bé els senyors Saborit i Coidero l Ton
escomet el cap del Govern i l'allre el
president de la Cambra.
Ocupa la presidència el marquès de
Bnnlel. Els dos preshïçnts se'n r a a
Jmnts,
S'aixeca la sessió a les nou i cino^
SENAT

Comença ia «eesàó a t o s quass do
quatre, sota la presidència «ei comte
de Romauones. Poca connarrància ala
escons ' a les trtiiiiues.
Al Sahc üfasu el laxaiaue de FoÜMjBt,
frM« i pragunies
F5 seuyr.r it\H>:t::> demana qu«
es permeti resp TUCIÓ de la jpmte.
i es prohibetrí la »mvortac1ó que c-s
fa cTaquest pnduCe procedent de l a
illa de Xipre 4 PoàugaS. Assenyala
els perjudicis que d'això es desfrenen, especiatatent a la província de'
València a la qual tant dany •m caueà amb les restriccions a l'exportació
de l'arrós durem la gfuerra europea.
Demana que s'atenguin leg aspiracions de Llevant .per a «vltar que es
plantegin allí gltaaiAoiïs crítiques.
Ells senyora VALDECABKES. DOMINE 1 PAYA, s'adbereixen 3 aquestes
manifastacíons.
E i ministre ds FOMENT els conteeüi
referint-se a la preocupació que inspiren a l Govern tots eia probtemes
que afecten la riquesa nacional, si,
bé s'han d'harmonitzar els interessos
de productora 1 ramadera.
(Seuen al banc blau els minisües,
ds Finances, Instrucció Púhlica ï
Guerra.
El senyor MANTEGA r e c r e a , femho també el ministre de FOMENT.
El eenyor SAEN2 DE QUEJAÍíA, jeflerint-se a i'óltím .Conseíl de ministres dedueix la neceasltat. que
íael' l'obra eoonàmfca d'una, manera
real, per a evitar que s'hagi d'a.
codir constantment, com succeeix
ara, a crèdits qu& vénen a produir
«a dèficit general de la liquidació dels
1 pressupostos. Es refereix també a M
necessitat qoe es compleixi ia Üel
El senyor DOMINGO (don Marcelí). de funcionaris. Demaba que no 03
—No pot aquesta esquerra pendréí segueixi concnlcant la Uei do comçpan en la comissió si no es fixa per tahiütat, puix no en nsaUta, cap be»
la Cambra un termini flxe i peremp- oefici per a ningú i si on extraoBii»
tori per a la depuració del dictamen. nan perjudici per aJ ipaía.
,
IE1 senyor PRIETO diu que la inEl
minlsdie
de
FINANCES
està
oon*
tervenció del senyor Sàncbez Guerra
ho complicat quelcom la solució per forme amb el senyor Saenz da Qut.
jona signafleana que ha con tribu i i
no voler adimetrs cap termini.
a l'abús Ihaíver-se presentat moCom que el senyor Sànchez Guerra ments de gravetat que requerian reinterromp, l'orador socialista recla- meis heroics. Fa un complit elogi cte
ma, per a poder seguir, que exposi la llei de camptabilltat. com d'altre^
clarament la eeva posició.
disposicions kgails que no es respec£1 senyor SANGHEZ GUERRA insis- ten en determinats momeots. Acaba
teix que en una obra depurativa com dient que el seu propòsit és oposaí
la proposada pel reformisme en la resoMament a tot augment da desproposició, no es pot admetre termini peses 1 aquesta serà la política que
per a l'examen de la documentació, j iia de desenrotllar dareant del minis»
Això he dit i en %ixà insisteixo, per- teri de Finances. (Ap^audasents.)
què ed partit" conèervador &o fa cas
El senyor SAENz DE QÜIJANA recde lea preesions del carrer, de les
quals esían pendents les esquerres. tifiica.
iEl «COMTE DEL VALLE DE iSOCHIU
Recull després algunes afirmacions
afludeis el criteri de restricció q u é
dete senyors Prieto i Rahola.
observa el Constíll rSuprem de Guerra
El senyor P1HIETO repeteix els sçus en relació a concessions de premis i
argments, volent, preeenlax els con- recompenses per l a campaaiya. ocuservadora com a retardatarií de la pant-se de l a conducta heroica dei
qüestió
regiment d'Alcàutara^ que no hu es»
iF.i president d-?! CONSELL recull al- lat apreciada.
gunes afirmacions del senyor RahoEl minletre de í a Guerra part icitpai
la sobre la conducta de ia concentra- ri^ls sentiments ded senador conserció. Creu que com a resultat d'ei de- vaüor b-obre la necessitat d"estinuUs30
bat pot proposar com a fórmula d'ap- els que es signifiquin per fets d'arranjament que el termini per a de- mes realitzats i ofereix que serà inter.
terminar la depuració i el ík-tamen prelat & regiameit de premis 1 resigui una. dies abans de l'obertura de camipenses de oaropanya reotamenit^
les Corís. e! primer d'octubre. (Crans
IEl COMTE ,DE,L VALLE DE SUCHttJ
aplaudiments de la majoria)
rectifica, fereUho breument també e)
El senyor PRIETO. — Sota la pro- ministre de la GUERRA.
mesa del Govern qoe les Corts es reuEl senyor SUAREZ INCLAM (doa
niran el primer d'octubre i fixant el Holiodor) s'ocqpadeí treball a jes mitermini exacte en aquesta data per a nes de Rfotinto, dels abusos que colad epmació i el dictamen de la co- meten ies companyies dels turocarmissió, els socialistes no tenen in- rtís andalusos, i aplaudeix algunsa
ccmveDient a formar-ne part. (Molt dispostcioas del senyor (GBBMIT pes
bé a la majoria.)
a extingir ells flagdls de la .Uasosta.
El president de Ja CAMfeRA. — Es tA bé algunes oo sftisik tingui,
va a votar la COTUÍÍÍIÓ de, responsa- cctrspte.
bilitats.
•Ei rrcnisja·E ds FOMENT i ^ c a n t e s ^
Seguidament els diputats van re- promatent corregir els afcioos sSn quaS
collint a la taula dels taquigraís la s'ha referit l'^otertor ç>Màm, ' ^ f ^ n j
papereta impresa amb els noms de l'actuasrió de 1*$ secció» agrenòmila comissió i la dipositen a i'uma.
de trebafil* per & TeztSoció de ia
•En acahar l escrulinL «i cap de]
Covem puja a ia presidència i parla
EL COMTE DE àSORAL DF. CAiA>
amb ei serAlvarez. Acudeu tam- 1 TRAVA es feÜciSB dels preçúsi-is ú à .

CS
Govcm de no .úancar >s Corts flns
o i' rt-wo-ui ulfimocka tota la tnsca
<pie ha anuncia* a la traiisceodòocia
de la qual assentia
ES màitetre d« FINANCES diu que
po ha d'aiarmar-ee davantdels tHols
drfs projectes anunciats, ja <jue coenpreiien refOBDies en iparf de diferents
ínstaturlons i coses, .però no la seva
traosfannació radical. Afirma que 01
Govern no té cap pressa d'anar si
tancament de fes Corts, com té reitemdaniaw exposat.
FX COMTE DE MORAL OE CALA.
TRAVA rectifica. fenWio també «"l mirlstrp de FDiANCES. que destaca al
iprcTiOelt del Govern de concedir -prou
•enips .penquè s'estudiïn i resoh^uin els
projortes aUudiïs.
Contlmta Ja intcnpeUaclú del marquòs -le i:a Hennida sobre qUestloas
«pròrips. q i v plamejà í « .un mes,
fent aquest senador ús de la .paraula.
Censura la < ompra de cavalls per a
l'exèrcit a J'esuaiigér, aseegarem que
o!s
.pais sòn tan bons 1 més baWB.U, S'ocuiia del flag^Bl de 4a llagrisin eshortnnt al Goveni a fer
tot ol que 'pupul per u extingiria
Ex!"iil'ia <-! problema agrari en sos
K&T·'reni·; aspecUcs. fent ressaltar la
greu vris! que tiwessa l'agricultura,
que «s la font. «te la ifejtKsa nartonúM.
r . i MAUQUES DE SOTOMAYOR ni
Strtfr.^ .per .1 Tamemar-» de >3 poca
protecrió iperipart O^J Cav·em nlstugri^
« ú t o r s espanyote. i .en general o tofeó l<u indústries, i demana «n nom
DUS ccfllMeT» tl'oll .la lliure importaÇT6 de )a Üauiiíi per tAs envasos. 1 la
Continuació deK tractats comercials,
eapiViaTinent amb
Estats Units.
OVdre del dia
S^nic lUsc-ussló 6'aprova et d Iotanien de l'&sseírurança contra l'atur
fcrçús, i i UiXect Ja cessiü a *Xoa
m i a m oe set.

IMPRESSIONS DEL CONGRE»
Madrid, n .
La tanda ha estil molt labcojosa
per al prwidem del Congrés i pw
©i Govern, amb motiu de la con -16 de ta candidatura per u. consla Comissió iparlapieriiàrla qu»
aura d'gpterirtre en la qüestió de les
cresponsabllliute.
FI marques d'AlhuDenuis conferencià aofib els cairs de grup, i , com que
no pogueren arribar a un .acor J. cs
èorwrmgué a portar l'assump'e ai
Congrés.
El resultat fou favorable per al
Gwem. ipnl T que queda elegí du la
Cumisfclo amb les ropresentaclor^s de
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les minories que anwaav-aven abslenlr-*í. ...
Es creu que. com a resultat del debat plantejat, les Oorti es tancaran
dlntnp» de pocs dies
Don Melqulades Mvarez té ja preparat el seü viatge a Astúries per j t i
pensa sortir el dia ;9.
El nomenament de la.Comissió per
a enti«inl re en le; responsabilitats
topà amb inconvenlnets no sols f9t
part del Govern, sinó també per part
de les minories.
El senyor Rodríuuw: VIRUT' considera que. estam encarregat de lo defensa del general Navarro, no podrà
formar part de la t'nml-wi')
ES senyor Laza;;a entenia, que 110
podia pertànyer a la dita ccmNsió
cap dels individus que fi.rmen i<an
de la comissió de l'expedient P i casso.
El senyor Romero Cervnnlos. rnmcrisia, retfusa també, al·legant que
exercia un càrrec en el Congrés.
El s«iyor Bergamin, davant la deswúnkació que hi havia avui a les
Cambres, ha dit qu; si iaa.l?ral nL\ó
el Govern s'entestés a tenir les Cctis
obeiries, tatdria pencar a fer una p··irlida de tresillo per a no enujar se.

CATACurrr»

tre (el Congrés discuieisi el p r v
jecie sobre tlnénça d'armes curteï.
També .ha dit el president que el
Rel ha firmat un Decret autoritzant
la lectura del projecte sobre reforma
dt la conirtbueló industrial 1 un altre autoritzsttu la l<*nura del projecte sobre . oncessiu d'una pensió a
la vidua de l'ex-gOvemadoi de Bi.-cala. senyor Regueral.
D'ESTAT
Han visitat «1 ministre d'Estat els
ambaixador? dels Estats Units I Alemanya i l'encarregat de negocis d'Anglaterra.
SIGNATURA DE MARINA
Concedint la creo blanca del Mnrtt Naval al contraalmirall Vereli
1 als aviadors portuguesos Sacadura
1 Cabral
Ascensos reglamentaris.

ELS TEMPORALS A ARACO
Madrid. U . S'IS nit
-Saragossa. — £1 governador civil,
el capità general i l'aücaMe d'aquesta capital, ban marxat al pofcle de
Sant Joen per a socórrer el veïnat
que ee troba en situació difícil a causa deK temporals.
L'aigua cobreix Jes teulades de les
cases
S'hàn enfonsat vint càMB.
Els veïns han estat salvats per tropes dei regiment de pontoners, forces de la guàrdia civil i -bombers.
l-a línia de Lleyda està interceptada, i f j f à
\
Les eigQes cobreixen sis quilòmetres de via.
A un camp de prop Villanueva h i
tia aturats dos trens a cauaa de la
Inundació. Els veïns de l'esmentat
poble han enviat aooors al personal
dels dits trens.
L'ACTUACIÓ DEL SUPREM DE
GUERRA
fil Consell Suprem de Guerra 1 Ma•rino ha ordenat l'arrest del fiscal que
via interventr -en una ftiusa de Melilla contra el tinent d'Intendènela senyor Dapena. que fou condemnat a
tpw anys de reclusió.
Es fonamenta la determinació del
Consell Suprem en què h i hagué lenital en l'esmentada sentència.
LES DELIBERACIONS DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITATS
0 diputat senyor FanJui ha comparegut davant la Comissió de rasponsabi lloats .per a preguntar 81 se
l i permetrà' assistir a les deliberacions de la Comissió Aquesta s'ha
re&ervat ia resposta
En cas negatiu, ^ s e n y o r Fanjul
plamejarà un debat sobre aquesta
qüestió a la sala de sessions.
LA VACÀ D'EMPLEATS DE BANCA
1 BORSA.
S e g u e i ü i ^ vaga (d'empleats ,d<ü
Banc Espanyol de Crèdit
La. vaga afecta a 2 » empleats.
FI director del Bene nega que hagi
feltat a les bases concertades amb el
Sindical d'Empleats de Banca i Borsa, ja que aquestes -l'autoritzen a
prescindir del personal sobrer.
. -S'assegura que demà es declararà
Ja vaga general úél personal de
Banca i . Borsa.

EL

PROJECTE SOBRE TIN^NCi
D'ARMES
MaUrid. I I . 10-25 nit.
S'ha reunit la icomlssló del Oonín-^l
que ha de donar (Nctaraen sobre t '
projecte de tinença d'armes cun La dificultat està a determinar
I
nes armes són etírte=.
ACORDS DE LA COMISSIÓ
DE RESPONSABIUTATi I
La CQtriissló de responsabilitats shjl
remili. per a constltvnr-se.
Ha designat president al senyor
pasta, vice-presldent al senyor K,>|
driguez Mgurl I secretaris seny.
Zancada 1 Guijarro.
Sha acordat obrir un» lnforma,.i5|
pública, de quinze dies. per escrr f
i una attra verbal, i interessar •
compareixença dels elements que
elgni la comissió.
També ha acordat soüicitar del .. . •
vern nomlbrosos documents i .it-n.
|
que informin els d'reotors en Hcao,.
panya pro-responsabUitate.
El termini per a la infonnacio - |
crita començarà demà
En ia comissió impera un oriter,
restrioim respecte de la pnblrclttt ^1
les seves tasques, en atenció que
tracta d'una missió molt delicada
La comissió enrén que no és
|
sària la preeéiwia de diputats en
deliberacions de la comissió, tota ,\\
gsda que hi estan represemadeï v,
tes les fraccions de la Cambra

ELS TEMPORALS A MADRID. —
ELS LLAMPS CAUSEN INCENDI».
INUNDACIONS I INCOMUNICACIÓ.
Madrid, i t , 2*15 tarda iTalefoiiema
urgent) — Durant tot el mati Im descarregat damunt- de Madrid un temporal dalgua. acompanyat de llamps
1 fort vent
LA COMISSIÓ
Als barris baixos s'han inundat aliDE RESPONSABILITATS gunes cases.
Madrid. 11.
l ' n llamp ha provocat un Incendi
La Comissió de respons-ujiMUUS ele- al carrer d'Almirante. Un altre llamp
ha originat un altre incendi al uirrer
gida, la formen;
Bernat Sagàs ta. Morol». FsrnAndez de Bravo Murillo. Els bombers els
Giménez. Leopold Palacios, German han sufocat al cap de poca estona
Al Passeig de Recoletos un. llamp
Inoc. Zancada. Soto. R^gxiera, repreEL TEMPORAL A MADRID
sentani la majoria. Viguri, Ruano, ha inceodiat un tramvia. L'alarma
A
les
set de la tarda s'ha reprojj]
Pumarlfio. Taboada, Díaz Revenga. del; passatgers ha estat exfaorilinael temporal a Madrid
Rodríguez Vldés i Lequerica, en nom ria Molts s'han tirat ^al <:j',e H i
Han calgut forts xàfecs. inund&iV.I
ha cinc ferir?
de les minories conservadores.
se algunes cases dels berris b'aixüj
Les carreteres de la zona Sud e?Garcia Gijarru, Martiuez Campos,
Rodés, Prieto, Marceli Dommgo. Te- fan tallades per les aigües, quedant
PARAUTZAOIO
j « u i Fe n a n Ríos, per la resta de les interrompuda la circulació.
.^lacant — A conseqüència de
Estan tallades la majoria de les
mmoriet:
vaga de transports de Barç«loi,ii
Unies telegràfiques i telefímiqueMANIFESTACIONS DEL PRESIDENT
amenacen amb tancar les làbriqueil
A Aranjuez un llamp ha destruït
de gèneres de punt. per manca JI|
Madrid, 11, 145 tarda Teleíonema vint pals dt- telègraf.
primeres matèries.
qrgenl 1 — El president del ponsell A Saragossa s ha reproduït el temLa paralització afectarà A mfc i>|
ha manifestat que s'havien reunit, poral dàhtr.
2,000 obrers
a ia Presidència, els ministres de
X Guadalajara ha caigut una
Finanoee. Tr^xaU 1 Foniem, amb el forta pedregada, causant danys
president, per a enUesUr el projecte enormes ais camps
(Dordenacio fenwiària
Un telegrama oficial dm que al
Ignorava el president quan es lle- terme de Toro un violent temporal
E l
1 4
d e
J u l i o l
ha arrasat 11.000 hectàrees de v i girà aquest projecte
nya
1
fruiterars
El Rei ha firmat un Decret con
Tota la zona Est d'Espanya està
cedim honora militars a les despuEn ocasió de la Pesta Naciona
llem del P. Manjon. mort ahir a Gra- afectada pel temporal.
VAGA D'ADVOCATS
nada.
.
el oOnsol general de França tindral
LES CORTS
(Múrcia. — Ha començat la vaga l'honor de rebre els seus compainoj
Ha anunciat el marqués d'AlhuceCom a resultat del debat d'ahir, e? d'advocats, com a .protesta contra la tes al consolat general. Plaça de úmas que aquesta tarda s'íguirà al
Congrés la discussió dol projecte creu que les Corts es tancaren molt conducta d'un president de Secció
i talunya. 20. dissabte. 14 de julici,. |
d'autoritzacions aranzelàries, perquè aviat, reprenent Ües seves tasques el d'aquesta Audiència.
les onze del mati.
passi al Senat, on serà discutit men- primer d'octubre.
Demanen el seu trasllat
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613 652 664 698 704 745 747 754 758
761 7*4 797 804 835 839 876 886 910
931
913
TRES MIL
023 (24 026 066 070 103 133 137 187
190 199 201 217 235 289 343 352 36Ï
375 381 454 476 502 509 540 544 561
596 615 621 632 663 656 665 673
769 793 810 827 846 850 883 889
m
945 9 » 992
QUATRE MIL
055 068 130 134 139 178 9(8 221 250
300 345 362 381 438 476 479 482 498
589 048 577 629 EX 70 6717 757 810
843 883 889 SBl 937 947
CINC MIL
009 049 062 069 065 102 132 144 165
219 233 232 281 306 318 439 463 489
517 523 604 638 629 682 710 711 715
717 749 761 967 773 800 901 902 914
947 967 9^ 963
SIS MIL
004 U07 045 067 091 099 116 106 166
189 :;o3 m. 335 361 382 437 488 510
522 frt6 .H9 5S6 5-» 672 728 748 756
775 785 813 *2S 832 837 846 874 906
•íúüm. 30877. Sevilla,
916 919 940 956 93»
(iilm. 30.621, Madrid i Cartagena.
SET MIL
PMm 32-631. Madrid, lila Cristina 1
043 074 lOi 106 132 144 241 264 340
Mrp434 445 485 915 516 531 540
Nüm. 20.50;, Sant Sebastià, Santan- 350
578 629 641 TUS 758 766 794 804 821
Üsr i Barcelona,
836 848 855 863 910 939 973 996
" « ü m , IST», Madrid.
VUIT MIL
064 116 145 207 213 253 266 280 299
Premiat amb 400 pesseta»
311 339 366 37a 393 396 468 463 469
DESENA
471 486 ^6 581 530 531 533 r.% 598
OC (E5 US.' 031
6(6 614 686 679 707 728 741 796 819
QCNTENA
839 848 862 870 8S3 919 956 966
lOi 164 166 173 195 201 2S3 236 357
NOU M i l .
B í ^33 336 346 395 J99 443 4Ò4 4731000 003 036 U41 048 063 093 144 163
493 4»4 502 509 £d4 539 671 683 709 m ZL-i 214 261 274 283 289 298 310
W 727 746 748 7M 767 771 7S4 817 331 334 389 -we
450 499 504 m
B30 8 » 876 904 918 %ü
545 567 611 626 633 670 687 704 74-1
MIL
784 873 976 990
009 031 015 057 131 161 172 24fi £64
0EU MIL
E82 297 301 JCS 313 319 344 382 354 067 097 130 135 195 196 266 S78 290
« 1 421 444 447 464 476 -i«« Í89 S04 298 332 365 446 487 489 506 531 546
BS7 &47 i f * 6U6 ,S3 731 7 ^ 766 883 ; SM 839 694 701 726 737 776 809 888
888 914 « 2 963 9S8
824 836 871 904 917 940 973 976
ONZE MIL
DOS MIL
ai9(.«48 0 M 0 6 4 K S T K l B S 1 3 0 1B9 ! 100 032 OU 043 «66 064 114 126 168
198 212 230 2 r 245 288 360 366 3 » I 176 184 £01 219 286 304 334
B » « B A a c 4 6 6 4 S E 5 3 3 & 4 6 563 574 1368 370 m 987 404 486 SM 689 568
Premiat amb 120.000 pessetes
. í'rímer premi: uuui. 3.S49, N'alénfte, Còrdova I Oviedo.
Premiat amb 55.000 passete»
Segon premi: nüm. 15.728, Madrid
1" València.
Premiat amb 35.000 pessetes
Tarocr piwni: mim 18.173, Torrentb, Saragossa i Canagana.
Premiat amb 10.000 pessetes
Quan premi: nüm. 31.584, BarcelóMÀ, Màlaga. Madrid i Oviedo
Premiats amb 2 000 peesata*
Mim. 30.149, Màlaga i Sant Sebastià.
Núm. 17.826, Barcüo.-.a, Tarragona
t Madrid.
NOm 8^24, Madrid.
jh'Du 31-242, Jerez de la Frontera,
IGIjòn i Sent Feliu de Llobregat.
Nüm. 703, Barcelona, Salamanca i

.VEU D E

560 561 576 w 605 619 627
660 713 799 839 874 907 958
i"6
DOTZE MIL
000
023 062 084 112 119 135
• r s 316 239 779 239 303 318
! 424 167 510 539 554 581 615
i 630 661 TM 753 761 766 811
1 924 940 978
TRETZE MIL
! (RO 001 128 262 297 298 304
| 388 442 440 4W 462 474 475
587 aSÍ 596 600 6Í7 723 777
984
CATORZE MIL
0(5 049 052 055 106 142 151
237 260 291 309 332 420 122
509 517 585 536 35 8566 635
723 729 755 755 782 799 310
911 940 949 968
QUINZE MIL
001 004 019 022 030 038 051
108 156 164 184 223 289 230
248 266 267 306 314 394 395
434 435 447 -'.fe 517 552 555
695 698 707 739 " 734 758 773
799 815 888 826 836 864 910
SETZE MIL
(£5 045 063 092 lló 129 139
277 372 435 479 486 498 506
579 592 064 709 710 775 782
799 819 827 828 841 851 861
941 « 9 9tí7 979 981 M8
DISSET MIL
041 048 101 102 113 126 136
179 189 ve 247 254 266 307
338 370 íta :ÍB 396 461 488
800 614 618 &i7 661 674 687
756 762 766 776 785 804 883
894 944 956 958 977
DIVUIT MIL
035 061 060 061 088 184 234
251 266 278 291 309 396 403
689 690 743 79
668 669 670 828
803 806 819 991 ' «16 857 858
NB 962 965 DINOU
107 116 MIL
tec 048 063 366 293 136 188
230 231 246 581 643 293 379
422 441 494 635 695 £84 589
608 619 020
Tib 7-57
891 899 968
VINT MIL
i«Jl 066 OBI 110 183 190 195
290 294 306 320 387 349 357
421 464 461 588 564 578 581
606 616 063 661 668 682 702
804 861 VS 9S 8ES

635 638
961 934 017
230
547
154 165 77S
342 390 938
619 625
845 892 034
267
486
368 371 722
485 500
833 976 031
309
558
160 228 727
426 450 847
680 690
m m 000
166
316
083 097 507
259 241
406 408
568 662 021
780 796 282
938 977 526
612
158 157 830
505 536
786 797 038
888 91» 172
412
713
150 170 921
308 311
509 579 000
731 738 154
866 893 330
503
6U3
2^7 243 881
473 636
783 788 0o9
931 931 207
426
496
192 194 654
406 413 900
602 6u4
771 834
000
113
214 248 230
371 393 434
582 569 569
TÏS 789 679
832

076
279
553
785
993
t87
282
538
734
316
573
728
879
006
203
347
514
901
022
333
531
626
834
063
201
383
714
987
fUfi
172
337
504
669
891
098
218
429
498
656
932
003
Bl
261
437
398
741
833

VINT-I-UN MIL
091 18 8134 148 166
295 380 382 384 94
364 TtE 707 735 738
830 835 877 886 890
VINT-I-DOS MIL
118 121 168 174 193
292 326 372 376 388
548 563 596 644 66^
727 731 734 740 818
VINT·I-TRES MIL
067 101 106 254 272
329 365 448 453 492
563 58S 589 657 fTl
734 766 773 799 821
883 897 964 974 988
VINT-I-QUATRE MIL
016 057 058 065 109
216 218 221 241 266
363 379 399 410 415
637 667 690 70* 770
918 942 9 » 966
VINT-I-CINC MIL
029 034 045 049 200
396 415 416 487 429
534 563 366 569 584
553 679 700 780 808
848 911 917 938 969
VINT-I-SI8 MIL
067 106 133 136 141
228 2 » 292 303 312
524 534 568 588 611
736 754 811 813 836
VINT. l-SET MIL
020 023 063 065 100
179 192 220 281 233
340 359 374 440 452
509 514 585 530 680
710 715 716 764 804
994
VINT-I -VUIT MIL
131 127 140 145 146
253 281 325 339 346
•422 437 433 141 446
503 505 518 519 533
667 797 806 848 849
941 945 949 961 985
VINT-I-NOU MIL
007 027 037 038 060
131 138 14U 146 166
335 ï » 335 391 410
436 49? 493 531 5M
617 689 6S2 643 646
767 778 787 793 816
398 « 0 964 973 974

TRENTA
129 136
395 403
614 848
791 876

MIL
140 166 229 WI
435 442 443 ;S
673 689 7o4 n:
88S9B4«iU*'|

176
516
752
906

198
584
762
975

012
285
583
717
968

104
373
588
744

209
411
683
906

823
446
694
980

287
501
704
825

008
226
323
569
076

005
239
£8
589
634

308
543
044
715 017
346
395
8»
iie, 508
7© 771
156
31.4 010 014
492 054 060
845 301 304
451 467
605 607
975
213
TRENTA QUATRE MIL
515
597 OM 005 030 031 m 138 157 1U
826 206 288 301 303 380 327 361 3W
431 468 -497 563 681 624 660 673
677 693 695 707 719 734 748 •Sft/:
167 864 908 917 919 981 936 937 WJ
TRENTA CINO MIL
406
6S8 0O7 036 U75 035 124 131 145 153 16!
916 135 201 219 271 278 29fc 298
330 337 353 356 361 36? 432 436
488 528 3W 586 588 595 6uu 60. 6':'.
131 661 683 693 698 717 734 743 777 :£ I
316 308 386 895 9»* 916 947 948
9t.
496 983 984
.*
584
99 aproximacions de 400 pesset»
864
corresponents als 99 número-; rMW'1'
del centenar del primer ^rentl.
99 aproximacions de 400 pe'^1";
162
385 corresponents als 99 números res"1"8
454 del centenar del segon ph-mi
99 • aproximacions d^ 400 pM"1^
646
als 99 númeroí 'r*5'8'1
876 corresponents
del entenar del tercer (iremí2 aproximacions de 1.500 P*^*:
corresponent* als números anteriof
083 posterior del primer premi
230
2 aproximacions d- 1.000 P * * ^
484 corresponents als números anteri«
:Ó8 posterior al del segoa premi660
2 aproactawcions de 658 P ^ l f l
corresponents als números anl*r|01
posterior al del tercer preini

113
304
422
824
212
500
591
814
m

163
315
619
868
104
244
466
581
884
160
356
447
534
836
U62
194
420
h49
656
•SÍ3

128
391
598
76S

TRENTA UN MIL
062 070 127 136 182 2U; 2» I
249 270 272 299 300 307 32
343 417 429 453 461 517 üí
601 602 618 632 636 b» aü|
715 785 802 843 907 947
TRENTA DOS MIL
(56 061 108 2032072752*1
401 418 456 460 464 470 &
556 586 677 681 708 71'' r*U
783 814 846 364 981 tó - '?!
TRENTA TRES MIL
018 024 087 034 (02 oi8 «31
082 123 159 177 183 2%
315 324 342 3U 356 3bl
479 488 494 503 507 513 563
618 674 710 745 9B5 W
|
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Anglaterra
1 les reparacions
Londres, 10. — En Jes declaracions
qae éí prcupviaent dijous, dia 12. taren 41 president Baldwin i el mlnlsoa de Negocis estrangers Lord Cnr200. exposaran amb lora claredat els
propòsits 1 «1 crttert de la Gran Breanya, an la qüestió de les reparacions.
Aftnnaran que lluís sentiments env.:rs els altres aliats són amistosos l
asseguraran que Anglaterra no posart, per ta seva part, cap dificultat
perquè s'arrtbi a una ioteUigèncla
rraaco-belga. — Havas.
Londres. 10. — Els diaris d'·questa
capital afirmen que en la coolertacla
celebrada entre l'ambaixador d'Alemanya a Londres I Stantfey Baldwin
i- Lord Curzon. «i primer ministre anglès féu algunes observacions a l'ambaixador alemany referent als actes
de sabotatge que vénen perpetrant-se
«a el Buhr. posant da manifest com
as equivocat «d criteri que els Inspira i com resulten connaproduems
ja que no facilllen l'arranjament
de la qüestió de les reparacions, sinó
que la compliquen encara "màs. —Havas.
Diplomàtic alemany
agredit a Brussel·les
Brussel·les, 10. — Dos anttoe combatents agrediren 1 maltractaren l'encarregat de Negocip d'Alemanya en
aquesta cto**, eri ej moment que sor;
tia de la Legació.
i
En ésser detinguts, confessaren haver-lo agredit perquè el proppassat
dlomenge. l'esmentat encarregat de f
Negocis insulta uns manifestants belgues .que protestaven dels crims comesos peto alemanys aj Ruhr. — Havas.
Per q u è baixa el
marc?
Beitín. 1L — L enquesta parlamentària portada a cap referanü a l enorme baixa del mare, ha posat en clar
"(fi» -ha estat- originada-per la desWganitíaeiò deia serveis • govemamènt^ls, encarregats del control. —
lla vas.
Beflln, 11.—En la «Gazota de Vossv
jrrrdi 'BamhanU escriu que l'augment '
àt capitals alemanys . a, l'eítranger,
empobreix l'interior de ï'Estai. 1 que
la mateixa acoió de sosteniment 'iel
marc augmenta el dèficit, per causes
psicològiques, i impedeix la nova alça Bembardt aconsella que els: impostos es cobrin prenent per base el i
i
mare or. —- Ha/vas.
El

terratrèmol

E

S

D

en algunes poblacions destruí les línies telegràfiques t telefòniques.
Es difícil encara assenyalar amb
precisió les poblacions que marquen
el màxim avanç de la sotragada sismico. Segons les noticies rebudes, el
fenomen ae sentí de Perpinyà a Bordeus, 0 sia en una zona paraUeta al
Pirenen, passant per Montauban i
Agen.
Segon» notícies de Perpinyà, el fenomen fon molt violent a la vall da
Aí-ly.
De Bayona comuniquen que la sotragada sís mi ca fou bastant violenta,
alxf com a Biarritz. En tot el pals
basc, el terratrèmol arribà a treure
els mobles de les habitacions de lloo
1 a tirar per terra els objectes posats
damunt estanteries.
•*•
Ei terratrèmol no ba causat desgràcies personals ní perjudicis materials d'impoKAncla. — Havas.
Combat a

L a vaga dels dockers
de L o n d r e s
Londres, 11. — Els dockers londlnenes — que. com se sap. estan en
vaga. en nombre de cent mü, a Londres sol — han decidit continuar la
vaga. — Havas.
•

'

.

Els

turcs i els vaixells
anglesos
La usa na, 10. — Ismet Patxà ba insistit perquè la fio ta anglesa sia retirada del Bósfor. del mar de Màrmara I de l'estret dèls Dardanels.
Es creu que aquesta petició d'Ismet
no originarà cap dificultat. — Havas.
Emmetzinador
condemnat
Gant, 11. — Ba estat condemnat a
mon l'emmetzinador Detnaiïieres. —
Havas.
Feixistes

i

republicans

Roma. 11. —' Segons. «11 iCorriere
d'Italia», a. Norli s'ba ptoduit una
coUisIó entre feixistes 1 republicans.
Ha estat incendiat efl CIntol Republicà de l'esmentada població. — Havas.

del sud d'Europa
•Paris, 10. — Vers les 6 30 d'aquest
mad s'han percebut lleugeres sotragades sismiques a Perpinyà, Bordeus
Bayona i altres poblacions del Sud.
— Havas.
Pari^ n . — Segons notícies de molles poblacions del Migfftn de França,
aütlr, a dos quarts de set fhora d'estiu), on terratrèmol, que en alguns
indrets fou bon xic violent, passà
per les cmarques dejl Sud
La sotragada sísmica vingué després d'un fort temporal de vent, que

CATALUNYA
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Preu: 2'50 Ptes.

Xina

Hong Kong, 11. — Les tropes xineses que perseguien un grup de bandolers els aconseguiren a Chlrvlas,
orlglnant-se un combat, a conseqüència del qual resultaren morts nas 20
bandolers.
Els altres es feren escàpols, emportant-se'n eis captius que tenien,
-«vas.

• •

VEU DE

La qüestió de

La p o n è n c i a

de

Berenger

sobre les despeses
recobrables
(Paris. 11.—fin te ponència presentada pel senador radioal socialista
Henry Berenger relativa al pressupost de despeses recobrables, evahia
l'Import de .les raparadons en 97-7*0
milions, que dl contribuent francès
ba pagat Ja per compte d'Alemanya,
quedant per satisfer altres 80.000 milions.
Aprova el plft proposat .pel president del Consell senyor Polncaré en
Is Conferència de Paris, l dewlara
que els deutes internUats han d'eetar
MWlitrnwtt per aconseguir la victòria
comC. 1, per tant. ctmstrtueixen les
despeses de guerra.
/Rebutja tes informacions que ban
drouiat per l'estranger pretenent' que
França reduiria el seu crèdit contra
Alemanya.'
França—afegeix el ponent—exigeix
el pagament de 132.000 milions de
menes or deguts per Alemanya. 1 sols
acceptaria una reducció e canvi d'un
import igual en el deute Interallcri.
F r t a ç a està decidida a no cedir a
cep pressió 1 a no •abandonar les garanties que posseeix sinó praporeion al ment al que «fl Govern dea Reich
pagui a . f i a n ç a .
Malgrat tat. no es negarà a esaminar solucions que puguin presAitar-,
se sempre que no redueixin en res
els seus drete i ganantítzin el pagament del Deute i la seguretat de
França—Havas.

Tànger

ExploshS a V e n è c i a
Londres. 10.—Segons l'Agència ReuRoma. 11. — Segons «La Epoca>, a
ter aquest matí ban continuat les Vloeoza (Venècia), un artefacte de
I converses entre tècnkB anglesos, frsn- guerra, trobat al camp, ha fet exI cesos i espanyols respecte a la qües- plosió, causant la mort de quatre
1 tió de Tànger.
nens. — Havas.
Probablement celefcremi una altra
reoaió. —Itevrts.
(Londres, 11. — Els pèrlts britànics,
El C o n g r é s Catòlic
espanyols 1 francesos, encarregats
de Londres
d'estudiar la qüestió de Tànger, es
tomaran a reunir el dia 17 dels corLondres, W. — Avui s'inaugurarà a
rents. — Havas.
*
1'«Albert B a l l . «1 Congrés Catòlic
mlodUl. sota la presidància del BisnmmiíuiiimiiiniimiimiiuiimiiimimiiimimiiMiuiuiiinniíiuu^^
be de Londres. — Hevas.

BIBLIOTECA
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La situació del R u h r
Duseeidorf. 10.—S'ba descobert un
complot que terfa per objecte destruir
algunes TftdtB de ferrocanSs a Qre-

H a sortit el tercer volum:

El cap de l'orgarrítsacló ha estaí
detingut, havent confessat els seus
propòells criminals—HfiN·as.

M A T I L D E

iDuassldort, 10.—Les autoritaàs franco-baigues han ocupat oval la mina
Ooruaio « Cedaenklrohan. i la mina
AoteB» a Linden. tcautant-se dtmportants «tocks de carbó.—Havas.
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D ' A N G L A T E R R A
F E R R A N

S O L D E V I L A

premiada en «1 concurs d'enguany de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic
Un b e l i v o l u m de 100 p à g i n e s
P r e u p e r e x e m p l a r : F t e a . 1*25
C O M A N D E S :

EDITORIAL
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Escudellers, 10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries.

Dusseldorf. 10.—^Is minaires han
acceptat el nou augment de salaris,
que ascendeix a 37.600 marcs dlàris,
malgrat no haver-se'Í5 concedit l'augment q ü e soUlcltaven. qoe era fins
a liO.OÓO mares diàrts.
Els Jornals continuen augmentant.
—Havaa.
Dusseídoií, 10.—Per no haver satisfet les muKes que s'Imperaren a les
poblacions de werden 1 Ketwlg har.
estat detinguts els respectius ïrurg
xneauiaa
San estat també detinguts 13 mdi-
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creta. així com 24 vigilants de l'Administració mancomunada francobelga de ferrocerrt*».—Havas.
Dnseldorf, 10—Un grup d'alemanys
ha atacat una patrulla francesa, la
qual h * rebutjat l'agressió, matantne un.
El oa-p, de la patrulla francesa ba
resuSat ferit.—Havas.
Gelsenkirchen. 10.—Les tropes franunhelgues han mort on Individu que
practicava actes de sabotatge i un
altre que es dedicava a robar carbó.
—Havas.
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La retirada
de D o n Sturzo
Roma, U . — El nou president del
Sindicat 1 del Comitè Directiu del
ParUt Popular, ba declarat que el
partit ha acceptat la dimissió de Don
Stuno, per a demostrar la seva oposició a la reforma electoral promulgada per Mussol:ni.
La nostra actitud referent a aquest
partlcnlar — diu — és Ireductiblc ï
persistirà després de la retirada de
Don Sturzo. — Havas.

Res de r u p t u r a
d'Anglaterra a m b
França

Ratificació del Conveni
de Barcelona
Londres, 1L — L'Agència Reuter
Paris, 11 — La Cambra deU Dipuha publicat una nota en la quaj diu tats ha aprovat sense débat, la rciutlque en els círcols autoritzats és aco- oació del Conveni «stablen. a Barcollit amb disgust tot rumor referent lona el dia 30 d'albrll de Iftil. viobre la
a una sventual ruptura, amb França lllbertait de trànsit. — Havas.
a conseqüència de la qüestió de les
reparacions.
Afegeix la nota que no hi ba oap
Explosió en una fàbrica
indici sobte els termes de la declad'armes
ració que el Govern farà demà aS
Parlament relativa a la política briIllinois (JEstats Units). 11. — Aquest
tànica, però pot assegurar-se que matí s'ha produït una explosió en
l'objecte és ünllcament establir cla- una fàbrica de cartutxeria. havem' ren
rament el pum de vista britànio so- stütat nou morts, entre els quals, es
bre la roconstltncló d'Europa,
compten quatre dones. 1 25 ferits. -La declaració del Govern deixarà Havas.
eotierament oberta ta poria per tol
que es poguí aconseguir la cooperació
La direcció del partit
de França en els plans d'Anglaterra.
El Gowem desitja sincerament qua
p o p u l a r italià
ei Govern francès trobi un mitjà que
11 permeti assoclar-se a aquests
Boina. 11. — E l Oonseil iwiclonal
plans.
del Partit Popular ha designat un
Si es donés el cas que Anglaterra triumvirat que assumirà les funcions
considerés necessari obrar per compte que exercia el secretari polític dimispropi, prenent un camí independent, sionari don Sturzo. — Havas.
aixb no originaria dificultats, puix
es fa observar que França, en dues
L a q ü e s t i ó dels v i n s
ocasions, féu el mateix amb abMluta independència, sense que a cona França
seqüència d'alxó hagi estat desfeta
DTJOO. 11.—En vista de les mesuTEntente. Demés, Anglaterra no pensa empendre cap acefió enèrgica. — res adoptades pel ministre d'Agricultora. M. Cbaron. encaminades à resHava«..
tablir els drets de duanes sobre, els
vtos «atrangers, eapeclaJmíjnt «ÜB esLa censurà italiana
panyols, la Cambra de Comarç d'aiKoma, 11. .— Un comunicat del Ser- questa dutai ba solJUciUU, que sigui
vei de'ceniura, diu que aquesta s*e- manlíngm «1 règim actual. — HÜV.IS.
xerceíz sobre tote als despatxos dirigits a l'estranger. Incito quan «s wac- C o n f i a n ç a a l g o v e r n b e l g a
ta de notícies tretes dels periòdics itaBrnsseí-les, 1L — El Senat ha aprolians. — Havas.
Val ia dBcfcarndú ministerial per 83
vots contra 46. — Havas.
R e n ú n c i a d'anar al Pol
amb avió
De Lausana
Paris, 11. — Segons informes reLauBene, IL— Bs creu que al Tracbuts de" ííova York, un envlai d A mondseH. ha declarat que l'esmentat tat de pau sez& flmwa durant la pròexplorador ha adiendonat definitiva- xima setmana,
Es desiosnt qoe fd deJegat turc
ment éí seu preflocte d'arribar al Poto
N'ord amb a·vió, en vista de les düfi- Ismet Baixà vagi a Angora amb l'obcnlta*5 aitTft» que tiopa per a afertoar jecte de sotmetre efl. Tractat al Golas repa racions necessàries en el mo- vern.
tor del seu aparell. .
Ismet Baixà .ba telegrafiat al seu
HÉegeixen els dits informes, qoe el Govern preganWi que indulti a 17
senyor .vnundsen 1 l'awlador Arodal, giers condemnats a m o n el dia 3
es proposen tomar moft aviat a Scat- <M corrent a Constantínoble. — Havas.
le. — Hsvas.
L'assassinat d ' A l i
Kamel
Londres, 11. — Ha estat detinguda
la princesa egípcia All Kamel Palray,
acusada d'haver assassinat ahir el
príncep All Kamel, el seu marit, a
l'Hotel Savoy. — Havas.

Autorització

d'emprèstits

Roma, 11. — E i Conaedl de ministres
ha autarttzat les províncies 1 municipis perquè contiactm emprèstits ^
l'estranger i emetin obligacions per
tal de col-locar-!es-hi. — Havas.
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Novissim recull de les millors produccions del nostre
fort prosista, dignes del ceíebrat antor de «Els Herois»
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Escudellers, 10 bis, enteessol, i a totes les bones llibreries.
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S e n y a l s
Als Estats Units hi
A Alemanya
A Anglaterra
A França
A Catalunya
A Espanya (excloent
Catalunya i Bascongades)

d

e c i v i l i t z a c i ó

ha un telèfon
>
»
>
>
»
>
>
>
>

>

per cada
>
>
>
»
»

8 habitants.
32
>
45
>
80
>
105
»

540
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l'Estat

N

comentar la situació de Barcelona, h i ha molts diaris i
polítics de Madrid que coincideixen en una mateixa explicació, sintetitzada concretament en aquestes ratlles à'El Int-

pardal:
ÏHI(iy allí una Uicha social y una lucha política que tienen,
al cabo. la pifeima finaUdad, idèntica pippósito, riesgps y peligros semejantes: probar la incapacidad del Estada. Con- fines
cormmistas y con fines naàcmaUstas, hace muchos anos que en
Barcelona se mantiene una gnctmada campana contra todo prestigio de las representaciones del Estado espanol. Se cosecha ahora
el fruto de estos cOmpaüas.
Aquesta tesi : que, a n A l'objecte de provar la incapacitat
dc l'Estat, el nacionalisme ha desprestigiat les representacions del
poder pfiblic a Barcelona, ha s i g u t repetida pels diaris i pels polítics de Madrid en tots els tons. I fins ha a r r i b a t a tenir estat
parlamentari, essent exposada del banc blau estant pels ministres
de la concentració 'ISberal que ara pateix el p a í s .
Aquesta posició dels governs de M a d r i d , p o s i d ó prou còmoda, n o és s i n ó una manifestació novella de l l u r ineptitud i l l u r
i n c o m p r e n s i ó . A Barcelona, « Catalunya tota, no ha calgut pas
cap maniobra del catalanisme per a demostrar la incapacitat de
l ' E s t a t . E l mateix Estat ha t i n g u t a l "seu càrrec aquesta gens
agradable tasca. L a incapacitat de l ' E s t a t n o ha s i g u t una i n venció amena del catalanisme. H a sigut una t r i s t í s s i m a i vergonyosa realitat.
N i ha calgut m a i qnc d catalanisme d e s p r e s t i g i é s els representants dels governs de M a d r i d . Prou que ells mateixos s'han
desprestigiat!
P e r ò aquestes excuses revelen, ultra l l u r inèpcia, el concepte
fantàstic que tenen els diaris i d s polítics madrilenys de la funció de govern i del p r e s t i g i del Poder p ú b l i c . L a capacitat o la
incapacitat de l ' E s t a t n o d e p è n m a i de l ' a c t i t u d d ' a l t r i , s i n ó de
la seva pròpia v i r t a t i actuació. E l prestigi o el desprestigi del
Poder públic no é s tampoc obra a r b i t r à r i a de l'opinió, n i d ' u n
segment de l ' o p i n i ó , s i n ó conseqüència ineludible dels seus propis actes.
I é s d a r que un govern que t i n g u i de la seva capacitat i del
seu prestigi la idea que depenen d ' u n convencionalisme o d'una
complicitat, i n o d'una a c t u a d ó encertada i enlairada, mai no pod r à aconseguir per a la seva funció n i per a la seva autoritat l'eficàcia i el respecte que caldrien.
N o . L ' E s t a t espanyol no necessita que n i n g ú l i llevi prest i g i na h negui capacitat. E l l mateix s'encarrega dc provar la
seva incapadtat i de malmetre el seu p r e s t i g i . A l Mftrroc fa catorze
anys que actua. A l Marroc no h i ha catalanisme. I , malgrat
a i x ò , l a capacitat i d prestigi de TEstat espanyol es troben al
Marroc en la mateixa s i t n a d ó que a Barcelona. L a capacitat es
demostra amb l ' a c t u a d ó i el prestigi es guanya amb els m è r i t s .
uouiïniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuimiimiiiiiiiiiiiiini

Generalitat
Ahir aJ mati el senyor Puig I Cadafalob va estar al seu despatx de
la Generalitat, rebent nombroses visites.
Han visttafi ei senyor VaSlès 1 Puv0~ En Francesc d'A Ribae Serra.

íraímuiniiiMuninMWiiiiinuMi

mniiiinin

president, de la Junta de Reforma de
Granollers, 1 construcció del nou Hospiial-astl, junt amb don Joan Verdaguer, vocal d* resmentaria Jnnta, per
a mvrtar-k) a la inauguacaó de l'Hospl tal-asil, ia «inal tíndrA lloc el dia 25
<íel corrents
Atoir e la tarda es reuní eJ CocçeJl
Permanent de l a Mancomunitat, sota
la presidència dei senyor Pala r Ca-

M

è t n i c s

O L T E S vegades hem constatat d fenomen cnriosfsam qnc,

A VOMBBA MOBiOESCA
à d h u c els escriptors castellans que representen una selecció,
ÍTONA B O l I O i W i U A
coinddeixen en els matdxos tòpics de la massa vulgar o els po.
Ens pUm. ets capsvespres daquestes
lítics o l i g à r q u i c s quan tracten temes reladonats amb les qüestions
xafogoses t blarM diades pilMencatalanes.
Sembla que h i ha en d fons d d fons de la consdènlue*. ann' d ntsnirr'm, una rsiona,
d a castellana uns prejudids ètnics que es projecten damunt tots
snia la ./ran bnu/fnnt'ilia tfoida d f n
'ioWuInri jardí
els afers reladonats amb Catalunya.
I ; niorjdeja u 1 t t t · u n ,
Aquests prejudicis resulten m é s arrelats en les q ü e s t i o n s eco
L'na parella de borinots rossencs —
bon averany, fum dítt'. — voleteja.
n ò m i q u e s , cotp si realment fossin estalts <Sversos d ' o p i n i ó que
rtbràta i enUtminUta, de flor moracorresponen a etapes distintes de la d v i l i t z a d ó .
J i rn l-·nr morada. apit'aKt llicr su'/U n exemple, entre m i l que podríemi dtar-ne, ens c o q f i m a r i
tfr'súi.r. ironiha XVClhdi/a ru «Is ngíd-s ptotíii grocs
la veritat d'aquesta o b s e r v a d ó . JuH Senador G ó m e z és u n dels
El sol. en aponenici-se. s'es tiidmpocs escriptors castellans que representen, en molts aspectes, una
sai per les branques m'tfanes ór. Iarbrat arrapissalre. Pe Matx, va acars d e e d ó . I Juli Senador G ó m e z , sense nomenar la i n d ú s t r i a can-tnant. acarminaní. a l besllum, les ^•talana, però tenint-la en d pensament, escriu suara a L a Liher.
flors morades .. Al darrer niometu,
tad :
màgic, «lles h m près «n bell tint. una
densitat espessa, una viva Uuenior
Ningún pals, y menes si vive ton industrialmente atrasaóc
de xartip de. granadina

IQSSP UÍBU JUNOY

Per obra de la Mancomunitat, Catalunya s'ha anat separant
del tipus espanyol i acostant-se a l'europeu.
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Idees
P r e j u d i c i s
I m a t g e s
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ceme Espana, conseguirà por el protecdonismo evitar la competència que un bien armado concurrente puede hacerte por la rebaja de preciós debida a mejoras del instrumental, a redntcdòn de
sus tarifas de transporte, a una organización màs eficaz del Crédito y la banca, y liasta a cierias formós inal acobles del tdumping», coma es L· de renunciar a la introducción del producte
y trasplantar de raíz là fàbrica y ia fabricación al mismo territono
enemigo.

La c o m è d i a nova
L'unice agrupació onclalmeat representada «1 Parlaíneni dc l'Estat
espanyol que no tindrà art .ni part
H i ha en aquest p a r à g r a f "interessantissim dues idees que
en la tasca de la Comissió de ResponsabiIitatsi és tel nacionalisme ca- pertanyen evidentment als prejudids ètnics que acabem d'esmen
talà No « t e m per coirMies. N'hi tar : la idea de l'endarreriment de la i n d ú s t r i a catalana, sense paha pmu amb veure com d e s p r ó i a r a r esment en el fet bàsic que la causa principal d'aquest endarretols els successos d^aqjiests darrers
temps «han avingut els partits po- riment relatiu é s d comptar necessàriament amb un mercat in
lítics madrilenys, fent les paus per terior 1 immediat pobre ; i la idea que la i n t p l a n t a d ó en un país
anar a una aoció comuna, per é deduir que estan representant una co- d'una fàbrica i una fabricació és una forma qualsevol del dumping,
mèdia contra lel país. Ens sap greu com si una i n d ú s t r i a domiciliada en u n pals no es c o n v e r t í s , per
veure-hi barrejada la minoria d'Esquerra Catalana: els que la formen aquest sol fet, en una i n d ú s t r i a del p a í s , sigui la que sigui la nasabran per què tai ban anat.
donalitat d d seu propietari o la procedència d d seu capital.
En l'afer de les responsabill'ats, no
Aquestes nocions de les realitats econòmiques i de les potenbt havia sinó un camí; l'asscnyalit
cialitats
industrials d ' u n p a í s semblen incrustades en l a c o n s d è n ast En Cambó en les Corts anteriors:
J'acuaacio del Congrés contra cl Go- cia dels escriptors i dels polítics castellans com una mena d'impcvern Allendesalazar 1 el juljament r a t i u è t n i c . T es clar que, no v d e n t clarament la s i t u a d ó à t la
pel Senat. Tant enojevinada era la
proposició qtte. recordem-ho W. va ' i n d ú s t r i a catalana, o no cojisiderant la i n d ú s t r i a catalana com una
fer caure el Govern d'En Sàndh·'z cosa p r ò p i a , que cai estimar i defensar, els governs n o poden reGuerra El tret havia fet mal. Tota a'. •
tra cosa és perdre el ifemps. és fer cy- soldre els problemes plantejats en aquest ordre a Catalunya amb
mèdva. 0 pitjor encaia, servir bai- el seny i la serietat que caldria. _ T a i x í la i n d ú s t r i a catalana paxos interessos personals en la Uuita teix p e r i ò d i c a m e n t aquestes escomeses contra les quals ha parlat
política, çorp el qui posa ari' peígrl
suara el C o n g r é s , amb tanta eloqüència, d nostre illustre amic Én
en una casa determinada.
Pere Rahola.
Bl plet de les Rpsponsftbilitats o miiinmiíiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiimtmiiiniiniiiin
no és res o hauT'a '.'(s representar l'exalumnes que no hagin aprovat eap
pedient incoat contra el règim que
•nesifmaíura dej finit curs. que. p^r
patim. Hi ha cn els fracassos dels
tal.de preparar-lrv* per a l'examen df,
governs d'Espanya
msponsabititats
setembre. l'Institut d'A'.umncs i Etdirectes, fets precisos, com fen el d'alnmnos de l'Escola del Treball, ha
saslre d'Anmial, que haurien tle JutPARES DE1S SOUJATS DE OPOTA organitzat un curset de repAs. la íns
jar-se tal com la minoria nacioni- ELS
representació delí pòr&l dfl= «íit-^t- cripcló per al qual ha fle fer-se a la
lista de les paesades Corts proposa- <feCnn
Quots «tels toitlton» d'Atc.'uit*ra. Versj- Secretaria
de l'Escola, i finua el 14
va; però hi ha. per* damunt de tot. ra i Badaior, del* reempinço? dc rqjo-iT, çue
un gran p^cat que afecta tota l'cr- serveixen '«1 Marroc, ha vU-itot l'j'.ca.'tk per del present mes.
ganització, tots els homes del règim affroir-li el »ca interès i Vacnrd de t'AJoncentralista Hi ha un apllotament de tament íol·liatant del Govern diapesi cl Ui- En la r.o'.n apareguda abans d'ahir
crims, de faltes de magistrats, de cenciament dc dits-ío!dal>.
cn les rtestrés columnes, per un error
vendes, de conxorxes, d'aotuaclons in- Uí BENEFICÈNCIA A SANT ANDREU dèiem que els senyors Josen Sufliil
La
JunfQ
Benèfica
dc
Sant
Andreu
i
La
confessables que no poden llquidar- .Sa^rcra, la aual presideix el tinent d'alcal- i Jaurbo Carner havien costejat kf
se fesbrinades. acusades 1 jutjades de eenyor Cararach, durant cl me» passat despeses d un infant en lloc de les
pels matéixos culpables. (Les organit- ha repartit entre famüícft nece^aitnde» 605 dc dos infants, cóm és en realitat,
zacions polítiques actuals, poden apre- hon» de pa. JJS de carn. 483 d'arrèo i «3 la qual cosa rectifiquem per - i esvair
ciar, jutjar i condemnar un fel pre- dc mongetes. <joe importen un total de coníosions.
cisat piiblicament. p e r ò j o poden ex- z.034*20 pessetes.
Entre els dopatius en ineWIIIc nopedienlar tot tai' règim perquè són BENEFACTORS
PE LES COLÒNIES ESCOLASS vament rebu's, ens plau de Ter coiiselles ïmtleiies. El compliment del éeu- Amb desriiació
al Patronat infanta sTian tar els dels senyors Mique'. Arteman,
r© que s'encarrega a la IComissió dc rebut a la Comii«iA
municipal de Colònies
responsabilitats, tindria tot el carte- Escolars quantrtal." dels senyor» sesflents: Ramon Senesieva, Artur Plana. Guster dnm suïcidi coüectiu. Per aixo don loafjorai Pla Janïni. doòya Camila Ca- tau Camps i senyora F. 3.. tots el's
Vda. de Guano, don Jaume Ràfols, don pagant. l,esladia a fora d'un infant
no serà sinó una comèdia, una nova sas
Enric Hnston. don Tcnasi Font, Fills de
afrre donatiu de ta casa Sufiól
burla al pals.
Joaiuim W00tal i Socceasora de Modest 1UnIndústries
Agrícoles. Tots tlls són
Amar.
moll agraïts per la Comissió or?tnitaadora i pel Consell Oire-tia <le
Un règim com el que patim, que
rAssocieció Protectora de l'Ensenyante segrestada l'opimo pública falsiça Catalana, que una vegada méf
ficant Jes efleccions i formant un Parprega a!s patriotes amants de la nos
lament que és expressió dç la voluntra obra, que en cas que v>iLpr.n
tat uïmlstcrial i no del poble no pot
cooperar a les Colònks Esoiars .'iIn^
ésser jutjat, en conjunt, per ell madonatius ho facin el més aviat jiOfsi
teix, psrquè es destruí n« Tot un
A l'Esoola Oftclal de nenes de Tor- ble per a poder fixar el rnàurn nomrègim com el d'Espanya no «?« canvia re!a\ïd. que dirigeix la senyoreta bre que se'n faran.
sinó pjcr la revolució de dalt o per In Leonor Prevosti, se celebrarà el priprevolució de baix; per r»ntron1tza- vtnent diumenge la festa de claument d'homes superiors o per l'esclat sura de l'Exposició Escolar.
de la Ira popular. Que no vingui
Les autoritats, vist B'èxlt de la tasaUò primer, ja en tindrem cura els ca pedagògica data a terme durant
homes cUfl règim, fent tacte de colzes el eurs. han cooperat amb premis
contra la salvadora invasió; del se- quo es .repartiran el mateix d i u gon, ara com ara. no 4ii ha perill: el mesige.
conformisaw ha esdevingut costura,
Els esposos En Joan Alabedra Gt"
^sgona naturalesa
La casa edtloriefl Dalmau Carles. i Na Rosa Pomar 1 Rtalp. s'han vist
S A-, dc Girona, està treballant en pares d'un robust noi. el qual ha e5»^ •
la confecció d'un «Breviari Escolar.,
battejat amb el inom Se Jondí. F·"'Preparem-nos a veure representar confeccionat pel prestigiós mestre, el tat
rèn padrins d^ l'mfant el seu avi
la nova comèdia de la política espa- nostre amic Anton: Busquets i Pim- tem.
en Salvador Alabedra. 1 la sev<
nyola Potser tvitretinguts en els as- seit. L'obra serà esplèndidament 11- à\na materna
Na Dolors Riaíp, vid'ia
saigs i «n la representació, s'oblida^ lustcada i presentada amb la cura de Pomar Deeprés
la cenmífl"*
ran uns rea ca de Catalunya que èe. característica que surten de ia casa religiosa es va semr de
als convidats un
per ara i tant. a la major vwwura esmentada tots eis llibrets.
dinar a l neataurant «La Pàtria»
que podem aspirar «Is catalans
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Aprofitant el b ten parèntesi qne obren en la en si
europea la signatura imminent del Tractat de
i l'expectació per conèixer les declaracions que faran demà a
[cambra dels Comuns Mr. Stanley Baldwin i Lord Curzon a la Cam1 dels Lords, parlem avui una mica de la S S. 5. R.
Aquestes quatre lletres no són pas un senyal cabalístic ni una pelo marítima d'auxili. Són, senzillament, les inicials que corresponen
,5.

S.

5

R

i

Unió de les Repúbliques Socialistes dels Soviets, la nova constitució

hes quals acaba d'ésser solem ni alment ratificada en la conferència
a l'històric Kremlin de Moscou.
Aquesta Constitució, segons telegrafia el corresponsal del Times,
I Londres, a Riga, ha estat ja aprovada pels diferents governs de les
ntades repúbliques i ha entrat, doncs, en vigor.
La premsa sovietista dóna una importància excepcional a aquest es
niment, que és, en el fons, una realització o una temptativa de reació bolxevista de la concepció imperial i pan-russa del tsarisme
Lenín, malgrat la seva malaltia, ha sigut nomenat President de la
|S. S- R- Com a Presidents adjunts hi figuren Kameneff, Tsunipa,
Ikofí, Chubar i Orakhelashvili Trotsky, Txitxerin, Sokolnikoff, Krasï Dzheizhinsky han sigut nomenats, respectivament. Comissaris de
lerra, Afers Estrangers, Finances, Comerç Exterior i Transports de la
\ó. Rykoff ha estat elegit Cap del Consell Econòmic Superior.
La conferència del Kremlin ha decidit crear un Departament Polític
Tribunal Suprem de la S. 5. S. R.
Ha sigut anunciat oficialment que Krassin deixa el càrrec de delegat
nercial a Londres per a ocupar el seu lloc com a Comissari del Co[rç Exterior de la Unió.
Els Comissaris del Poble han convingut a suspendre la devolució a
1= antics propietaris dels vaixells incorrectament naciottAlltzats.
Al» països bàltics creuen que la constitució de la 5. S. S. R no moIca la situació del govern dels Soviets amb els pobles veins. Però és
ídent que constitueix una nova prova del caràcter imperial i pap-rus
• els Soviets donen a llur govern. I aquesta persistència de l'esperit irajial i pan-rus en el govern moscovita, a través dels canvis més radicals
Irèrim, demostra la immanència del sentiment patriòtic i de l'imperatiu
lional, que superen totes les vel·leïtats dels homes i tots els sotracs
segles.
^
JOA^ÜIM P E L L I C E N A I C A M A C H O
imiimintíw^
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i 12 de juliol d e 1842
S'INAUGURA L'RACADEMIA OE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ».
DE BARCELONA
Fou piniada en 1776, •sofrr el nom

d'^A·cadèmia rfe Jurisr/radencuí Teòrica Pràeiíeat. sulisístinj fins a la invasió francesa de 1805 Les circumstancies que seguiren aquest, eSrdeveníment (reac-cW, revoiucúi lliberal, ahsoíuftsme. regim constitucional i. per
fi. la guerra dels Set. anys), impediren la seva re constitució, que no es
féu fins acabar-se la darreTa Uwiía esmentada, en la qual, pacificals els
àntm-s, cs pogueren coordinar els esforços de tots els homes de lleis, prenent el nom que encara té, segons els
Sstótuts apowits. en "iS de desembre

de ISIO.

Celebrà la pruntera sessió en la data
que esmentem, determinanx-se qüe el
seu objectiu era escaür ies grans
qüe.stton* de Jurisprudència, i legisUtetó, dividxnt-se per a majors nesultats en les vicií seccions segílcnts:
Leqislació pübUca. civil 1 criminal;
orrinnitzadó dels pdicis-. Dret admU
liís/raíítt, d w l i criminal, cànònir i
estadislíca jurídica.
A Vèpoca que ens ompa, la seva
Junta de govern era formada per president, více-presídent, tresorer, biblio.

lecari-arrívcr, dos j·.ccrclaris i els prest,drnts de les seccions. Heu's oci els
nom<i de'.s vreclars indnndus que la
eiynstituwn a ía gèça fUrutaCLó: president honorari, Joaquim Rey; presidrni. TOseit Bertran i fíos; viee-prestdenl. Pere Solnse Vives 1. Cebrià.;
tresorer, Ramon Reig i Ret ; bibllolccart-arri.vi·r, Rumon Marti diEtxalà;
secretari primer. Ramon Torrents t
Ricard, i secretísri segon-comptodor,
Pere Dalmases.

L'cstqtqe de la institució es des de
fa molts anys en ei Col·legi cCAdvorrj$ *Per acord qmb la dngUàt títol
de Madrid, efe m-ern.bres d'ambdues
CorporacUms dMifruíen d'iguals drets,
ni irsllniïar-se de resiAànela., sotmetent-se com és natural, al regliament
Per Amèrica, on Alché gaudia de rexpéeUu 'La de Madrid, és anterior
gran nom. nortela molts monuments rn fun.dafió a la de RarcsloTuí, ntiir
destinats a perpetuar- el rof i d de aquesta fèttàMt en 1763, amb el nom
personalitats íllnstres i de lets his- /T'Acadèmia de SanJa Hàrbara».
tòrics roi'njC'iaples.
L'Acadèmia i? la seva puiblicació

El gapMà dc-l diíunt. En Joaquim
L'HOMENATGE
•Atché, I * "seva •germana i lamilia
A EN PLA I CARRERAS
cl? acompanyem en- el dol'Esquerra Caleilíina prega als in- tota
els afligeix.
pssalç per inscriure's a l'Homcnai- lorA. que
C. S.
• .'
Jque dedica al seu soci En Narcís
i Carreras, que es serveixin tratre la iracripciò al seu lloc so}. Aríbau, 21, 0 bé a 1 Ateneu Emfeanès. per lot el dia. 13, ílns a Ics
pe da la nit.

L ' a l l a r g a m e n l del c a r r e r
de l e s C o r t s C a t a l a n e s

Ho licgui lloc a la Cambra de la
Propiotai- una reunió de propietaris
i industriós, afectats per l'allarpaiceat, a Eaà.ilona. ^ . l carrer de les
Cons Caialanes. per a tractar de la
ra'M de morir a Barcelona.havent forma de cooperar a la ràpida reaV enterrat ahir al Cementiri Nòu, Ilització de lan important millora.
poiable escultor En Rafel Atchó i
E] senyor Pnm. vice-presídent de
re. Feia doe anys que esfcaiva ma- la Cambra i de 'la Comissió Municipal d'Eixampla, explicà als reunris.
lasquè l'any 1855 a Barcelona. 1 amb tota amplitud, els íreballs real i >
jiençà la seva carrera a l'Escole ' zats per ia Cambra i pels AjuntaiBeíles Arts.
ments de Radalona i Sant Adrià, que
x'el Atché íou Un dels deixebles es veuen admirablement secundats
wilectes dels germans' Venanoi i per la Comissió d'Eixampla del nosfW VaUmitjana, Era, un escultor ire .^juntament.
imprimia a les seves figures un
Els senyors Gassó 1 Vidal i Marti
or extraordinari. Atché era un Campmany,
ampliaren les explicaPe d'una modèstia sense límits i cions deí senyor
el senyor Forsenzillesa veritablemenl infan- tuny, en nom delsPrim.
propietaris interessats, oferí son entusiasta concurs, i
I1 «ea taller trobaren gratuïta edu- don Tomàs Bnrrull exposà als rennifs
molts que ara són escultors de la conveniència de concretar els va|n valer.
íuosos oferiments fets per a facilitar
|aa de .les seves mUlors obres és «Is treballs de la Comissió, acordant
TAtua que corona el monument reunir-se novament el proper dilliins
p a Colón en la nostra ciutat. a la mateixa hora.
modelà l'estàtua que en el
P' monument pereoniflea ei regne
[León.
V-u's aquí algunes de les ohres dcT^5 al gran artisla que acaba de
T11/ Sirenia del mommient a AI. Jul, a Madrid; baix-rellou raonnf'-ol <im a l'Hospital Clinic de
f«lona represemta la Medicina anl'na comissió de propietaris, comerT,i.'ii moderna; haix-reUeu allegòric ciants i industrials del Fort Pius han
l ' Mtronomia a l'Obseivatori Fa- acudit a la Comissió Municipal
«el Tibidabo; escultura de la d'KixampIa per a pregar Ja construc*a de l'Acadèmia de Clèndes de ció del viaducte del carrer de Ma.«vit ?: 1^atre esculmres de juris- rina damunt el ferrocarril dei Nord.
r f a m o s o s i un baix-reüeu molt obra que unirà el carrer de Marina,
V°fe de! Palau de Justícia; nom- avui saoclonal pe! pas del ferrocarKf-£5lps «s^ltòrics als cementi- ml. diflsapareixent al mateix temps
iÏÏi» I"1135 1 «n els de diferents un constant perill, car són diverses
lles desgràcies, que sban esdevingut
t,,™.165 moltes obres que foren en aquell lloc
Bis comissionats sortiren molt sal-usaíes a Atcbe en certàmens arMbresurt el grup que repré- tisfets de les aaencioní qua els dis.-f- condemoacié de Judos, 1 pensà, trobant^e disposada la CowSf! ^
l«s joies de mïsBló de (l'Eixampla a realitzar com
SiSf,
T
?
^
*
V
»
es conserven més aviat millor l'expressada mi""«eu del Panc.
llor»

liafel A t c h é i F a r r é

E l viaducte d e l carrer
de M a r i n a

oficial en ia R«•vista .lurMica de Ca-

talunya latir f/i anys es pubUea), baluart ferm 'pef a m defensa, del na,tre dret. en qua-ls planes arudits eseriplfirt pubiumen riolabtes treballs,
altament apreciats entre els eúUUia·
dors de la ciència de la. Uaiilaçid, i
que eonstilutixen una. característica
intporlani en l'esbuíi de la personalitat de la nostra terra,
ESPÍGOL AIRE

iNecrològica
Funerals per l'ànima d'En
Joaquim Albinana i Folch
Diumenge vinent, ti dos quarts de
dotze, se celebrarà'n a la capella dels
Dolors dc l'ítiglésia d€ Bonsuoc^s.
solemnes funierals en sufragi de l'ànima de Vex-regidor nacionalista Bn
Joaqxiim .Albinana i Folch, assassinat
pels terroristes anticatalans.
.Aquestes exèquies les ha encarregades 1 Ateneu Autonomista del Districta VI, d'el qual organisme fornià
nart. essent membre de la feva Comissió d'Acció Política, i represeniant la demarcació al Consistori.
EI pis^ós acte promet veui*s's molt
concoregut

A

l'Ajuntament

Consistori del dia 11 de juliol
de 1023.
A la sala nova del Consistori i •amb
la presidèm ié de l'alcalde, eenyor
maT-quós d'Alella, a.. les 5':í0 de la
tarda s'obre la sessió que és ordinària i de segona convocatòria.
El secretari, í*nyOr Plçrta. llegeix
l acta de la sessió «htcrlór. Es aiprovada.
En disposar-se a llegir ete d jetàmens
de l'ordre del dia eü senyor Qulrós
proposà qne. en atenció a la poca
concurrència de regidors, restessin
tots damunt la taula per a ésser dífcutits a la sessió vinent.
El eenyor aJcaldo .preguntà sí s'a.
provava la .proposta del senyor Qmrós. i el senyor Saibalé. qne era l ' e t
tre regidor aaelstait a la eeesió. s'M
mostrà de coníoHnrtat, í així s'aeoKlà
, I l'alcaSde declara closa le sessió.

P à g . 7. — Dijous, 13 de j a l i o l de 1923
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' E X P E C T A C I Ó ha estat, com sempre, defraudada. E l p ó blic se'n torna desillusionat cap a l'eterna i grisa monotonia de la terrible mediocritat. Ja no h i ha res que veure. N o
passa res, no passa res, no passa res.
Tots els drames de la política espanyola fa molts anys que
es malmeten i contrafan, que es perden i dilueixen abans d ' a m b a r ' a l final.
Aquest d'ara, t a m b é .
De bell començament ha t i n g u t una bella exposició. Semblava que la ponderació dels antecedents, la pugna entre ells palesada, la greu situació que entre tots leenden a fer evident, era
un primer acte ple d'auguris d r a m à t i c s . E l públic, Topinió, se'n
prometia, amb la sagrada emoció t r à g i c a , unai e s g a r r i f a n ç a .
P e r ò el protagonista ho era massa, de t r à g i c . I j a és sabuda
la nostra estètica segons la qual é s s t í f i d e n t t m sol pas p e r q u è ,
fugint de la subliníítat, es vagi a raure a la ridiculesa. I aquella
altra que fa de l'excés t r à g i c la substància còmica. A i x í , desenrotllat en el segon acte el nus dels esdeveniments i en expectació
i a n g ú n i a tots, davant la realitat imminent de l ' ú n i c desenllaç possible, l'opinió s'ha vist sorpresa — una vegada m é s ? — amb q u è
el tercer acte era purament de sainet. M i l l o r d i t , amb q u è no
hi havia tercer acte.
E s la vella història de la política espanyolai. N o s'arriba m a i
al tercer acte. L a covardia dels governs o la incapacitat dels homes que han aixecat u n moment allò que é s p r o p u g n a d ó d'energies, d r a m à t i c a v i r i o r de. fortitud, m o l t temps que produeixen
ÉI mateix t r i s t í s s i m resultat. Per a i x ò , no cal illnsionar-se massa
ni massa aviat amb l'espectacle.
Cons els autors dolents, els polítics espanyols no safcen fet s i n ó
primers actes.
E n totes les commocions que s'han p r o d u ï t darrerament ç.
Espanya, t o t se n'ha anat en orris, en p u n t a eficàcia i permanència, per tal com' s'ha perdut el tercer acte.
Recordi's e l moviment de les Juntes M i l i t a r s el j n n y de 1917
les vagues generals ; e f moviment redemptor d'algtms estaments;
l ' a n g ú n i a que donà per resultat el nomenament del Govern Nacwnal; la reforma de la C o n s t i t u c i ó ; l'afer de les responsabilitats...
Aquesta incapacitat difusa, estesa;, g a i r e b é general, qne tant
es palesa en les altures com en la plana igualtat de Ja plebs, ep
l'estament director com en el d i r i g i t , en les esferes del comandament com en les agrupacions comandades, é s j a per e ü a mateixa
una condemnació terrible i un a n g u n i ó s estigma. D e m é s , n h r a
aquesta implacable significança, t é l a de defrair el t a r a n n à especial d'una política eixorca i passiva, acostumada a les acaballes
sense profit. E l solc é s obert, j a fa molt temps, i l a rella no s'enfonsa en les entranyes verges. T o t é s d'una desesperançada i n eficàcia monòtona i avorrida.
Dolorosament, malauradament, si de vegades alguns esperit',
simplistes, plens de xiroia i n g e n u ï t a t , volen, en veure el primer
acte, sortir-se del solc, remoure la impassibilitat, alçar k s noves
afirmadons, es decanten, a i ! , vers els pitjors indrets pels extraviats camins, cap a la inadmissible o r i e n t a d ó .
A i x í , ara, com a exemple, prenent seriosament ço que no podia de t a l faisó ésser pres, s'avingueren planerament, amb irreflexible i m p a d è n d a , a trobar-se ben disposats 31 la r e s i g n a d ó davant
d'una dictadura inversemblant i absnrda...
Naturalment, tots plegats han perdido los papeies. (Eis papers eren els del tercer acte). A i x í , tot iha v i n g u t novament a
terra. I el govern, aquest govern, ha itrngnt l ' h a b i l i t a t d'una
claudicació m é s a afegir a les qne j a tenia palesades en l'afer de
l'article 11 de l a C o n s t i t u d ó , en els viatges d'alguns m i l i t a r s ( V a llejo, V i v e s , P r i m o de Rivera), en l'afer de les responsabilitats,
etcètera.

O n v a n a parar totes aquestes coses? Q u i n é s e l final d'aquestes esllavissades?
E s difícil de preveure-ho. P e r q u è e l poble no se n'acaba d'adonar, del terrabastall i del t r à n g o l . C o m e n ç a a estar-hi avesat.
E s com aquell viatger...
Escolten : E n sortir, alta n i t , del pdble, e l cotxe de viatgers, ple del t o t , fins a la baca, en donar el p r i m e r tomb, en la
primera volta de la carretera, qne vorejava u n a b i m , per inexperiència, distracció o inhabilitat del majoral, cotxe, cavalls i viatgers rodolaren per l'espadat.
Aleshores, un dels viatgers, m i g condormit, mentre tots s'estimbaven, d i g u é al seu company : '
— R e d e l l ! Si tot el c a m í hem d'anar a i x í !
. . . Ja fa temps que Espanya va fent a i x í canri.
RAFEL M A R Q U I N A
íro-Vn-23-
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won curs wcal d·apr·n·ntt
l * Comissió «noarregada del Tercer
Hancurs local d'Aprenent», ha dirigit
fis aprenents la segOeni interessant
«HoeoclO:
•Aprenent;
De bell antuvi, tu no entendràs què
és això que ara set proposa, i si bo
entens, no sabràs pas capir-ne la
magnitud.
No te aqoest Concurs alquell examen que fetes quan eoave» a TEsco
la. qoe. si b& pcearves tot el «eu seny
a: servei de la voluntat, per tal d^
merèixer el premi, glattee te per U
proximitat de le« vwances que la
celebració de l'examen suposava a
la vora.
Avui no pots pensar en el deecana;
yasaat el Concurs hauràs da treballar
més ajdktamaat que mal
81 en sors premiat pana» qoe contraus un òetrte a a b ei* teus sembàantet ja oocieiat, moralment, podrà
ttdgtr-te que pei f a de merèixer el
premi, li promets: ésser un dud& conscient <M t n ottoL Però no
t'eepantl pes oontmnre aqoest compromís, SÍQÓ vtdgues que el ten cor
salti de joia, te qne en merèixer el
premi suposa en ta unes especials
aptituds, una marcada facilitat per
a arribar & meahe en ço qne ara ets
aprenent, 1 suposa també una ben
oriaotadfe vocació. Aqql fcens, doncs,
la clau dej teu viure feliç: octtpar en
la tasaa de cada dia el lloc que Justament t'escau, única manera que esdevinguin dolces Ses fatigues defl trebaU.
Si el premi no fós per tu, ai no
el guanyessis, no oregule que restes
lliure de reeponsabUtela. perquè bes
de saber, jove aprenent, que és deure
de ctetastomte aportar a l'obra comunal
el màximum de rendiment de
l'ilndteidu, 1. per íoni, (també has d'apllcar-te per esdevenir tm altre dia
aqueD treballador conscient, ptúx al
màxim rendiment sols s'aconsegueix
tenint viva conscièneia de l'obr» que
«fi teeBtca. I no caiguis mai en l'erro
que ia humibtaJ de! «eo ofici no etnnpenfiòni l'esforç; penta sempre que
es tan meritori com la més alta funció d'estaí, «ne de toia es uecesBià
parqttè .JtebKB sia psafeota. Reconia
el simi). Onaoqpa d'or delicadament
trebaiteda preéoposa molts cops de
mattrfL
Axa ets tu, apoenet améc, é í qm té
paraula.
Per
la CemtasMo^janitsadora: Jaume Ninet ValQionreat. Valentí Figue.
up fcrdà. Josijp Sanlleíil Bach, Isidre
rusafoof, Dotmènech, Albert Moselle
Cotnm, I&ldre Torra Flguin.
Outat. juny da 1923-.
la

L'altar de la Verge da Montserrat a
Lourdes.
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Novena als Sants Màrtirs I cant dels
Goigs.
Oitimenge, dia 15. — A les set del
mati: Miss* de Comunió genera) amb
piàtica preparatòria, por mossèn Eudald Serra i Bulxó, prevere, director
de Foment de Pietat Catalana.
A tes deu: Ofici solemne, amb assistència de les atorltats de la vila.
Hi predicarà al reverend doctor don
Miquel d'Arquer, prevere, rector de
Sant Pere de Premià.
A les quatre de te tarda: Sam Rosari, Novena als Sants Mààrtirs i
cant dels Goigs.
A les cinc: Solemne processó amb
el ReUquiari dals Sants MàrUra, portat pels reverends sacerdots i amb
assistència de tes autoritats. EI per.ó
ha estat confiat a l'Ajuntament, havent estat convidats per a acompanyar-lo els Ajuntaments de Vilassar
de Mar i de Cabrils, antigues filials
d'aquesta parròquia, representats per
llurs respectius alcaldes. En Joan Batalla i Reig i En Josep Cahué i Llovems. els quals acompanyaran, com
a oordonistes, l'aloalde d'aquesta vila, En Jaume N00ell, el qual portarà
e) penó.
Dilluns, dia 16. — A les nou del
matí: Ofici de Rèquiem, en sufragi
dels confrares difunts i devota dels
Sants Màrteis. Farà l'oració fúnebre
el reverend doctor don Josep Plana%
í Vidal, capellà del regiment de Jaan.
Bis dies 13, U 1 15, després de l'oflcl. seran exposades a la veneració
dels fidels les Santes Relíquies,
obrint-se els baguls amb i p è foren
portades de Càller, pel benemèrtó patrici En Salvador Riera, l'any 1623.
Én H'oficl del dia 15 es repartiran
uns lllbres-rccordtt'orls amb 'notes
històriques, els noms i les dades dels
Sanle Màrtirs. la Novena, els Estatuts de la Conferia i altres interessants documents.
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vila, amb motiu de te fetía de Sant
Cristòfol, han celebrat la diada amb
ona mfs^a a la parròquia. 1 benedicció dels coixes.
Acabada te religiosa cerimònia, tote
els au tos han -'et una «cerca-vtla·. pel»
carrers en*» cèntrics, acompanyats
d'una nodrida banda de mils:ca.
— A la matinada de dimarts, per
afllí a un quart de sis del matí, se senti un fon trootofll de sota terra, que
sí bé fou de poca duraite, va ésser
força aodentuat, prtnclplment dintre
les casee.

G I R O N A
(Conferència de lei 9 30 de la nin
Eslant netejant on arma *
caserne de te guàrdia dvü, el guàrdia
Crisuófol Jaume tingué la desgràcia
que sa li engegués, ferint al corneta Josep Alcal.
—A Ciurana han fet la repartició
del premi escolar Cal,, tocant al tvn
d'onxe anys Vivenci Vila i & te nena
de deu, Sublrós.
—Per la vaga de Barcelona han
sortit cep allà soldats d'artilleria,
motoristes i flequers.
—A conseqüència de la susdita vaga,' ba hagut de plegar la fàbrica
de filats, de Salt. de ia casa Coma
i Cros, quedant sense feina uns 400
operaris, per manca de primeres
matèries.
—Ha
es'at deilngw Antoni Garcia
Gonzàlez, quen probava de robar el
calaix d'una botiga de la carretera
do Barcelona. '
^

—A te muntanya d'ürc es berallaren
per qüestions de bestiar, uns
vefns 1 una pastors, essent ferit el
C o s t e s de G a r r a f
pastor Amoni Companys Berenguer.
SITGES. — E l confrare d aquesta de «8 anys, natural d'Orgaa^ft.
vila «EÇ'Eco .ie' Sitges*; hà' Wt. pre- qual, melgmt ha/ver rebut unes gasent als seiis '.sufecriptór* i ftmics nivétades. pogué desfer-se dels que
d'un ben presentat carnet imprès a l'havien «pafat l anar a donar part
vàres tintes, antfl) el nou horari de a le guàrdia civil.
trens de la oompanyla d-e ferrocarriis
Els agressors han estat detinguts,
de Madrid. S&rsgosta i Alacant.
f/eamamat trabaU Ha estat mcút
ben rebut pel públic, per ésser de
moMa otiHtai en aquesta temporada
d'estiueig.
El casla-iu de Campdecreus, propietat dels hereus de la família del
(Conferencia de les PtS de la nin
heimrtgot doctor Robert, diumenge
passat ve cetebrar-se la seva festa
m^jor.
Material sanitari
Al matí va haiverthi Òrtci amb orHa estat traslladat al local del parc
questra i processó pols voltans de sanitari que té a Lleyda te Mancol'església. A la tarda hi hagué ba- niuiiitet de Catalunya el material que
llades a la pteça, 1 a la nit va tenir estava a l'exposició anexa al conBoc
un divertit baJl en la mateixa grés de Metges dc llengua catalana,
placa, a càrrec del Septimi Sitgetà.
jumament amb el que tenia te Diputació.
—(El molt aplaudit Sextet Mozart ha
La secció de Ramaderia i Agricul« t a t contraotat per tou la present
temporada d'estiu, per a donar una tura de ta Mancomunitat ha tramès
liquíd per a continuar la camtanda de concerig I baül-s en el molt més
panya comxa te llagosta eds límits
elegant Pavelló de >ter.
de te «província».
•Com de costum de la casa, també
en Ja gran sala central de l'Hotel SuEl nou Hospital
bur,
situat prop del pinar, totes les
Es
treballa
amb bastant acUvltat
festfit, durant Ithora de servir ei en te construcció
del nou Hospital
diner. d'Una •• dues de te tarda, el que
la Mancomunitat de Catalunya
maÇeix Sextet Mozart executa amb erigeix
a Llayda. Dirigeix les obres
molta Jnstoea. les obres més eacolll- l'arquitecte
lleydafà don Joaquim
des del ^eu extens reyertori.
Porqueres, aiutor del projecte.

Ha estat ewseBentroent rebuda entre els catOües sabadeUencs- In idea.
llançada pels tots els prelats de Catalunya, de porlar tm arUstlc altar
a la parròquia M Sagrat Cor, da
LoorctaB, per tal qoe sia coUocada la
Imatge de Is Patrona gloriosa de la
nostra terra.
Aquesta simpatia deixa entreveure
que ete douannus que es taxan amb
l'esmentat objecte eo aqueata ciutat,
•y Sota te direcció de: mestre sesenn nombrosos i de vàlua, palesant una vegada més amb aqeest fat nyor Torrents svha Xormàt una bangenerós te devoció mcaitserratlna i da de música, batejada amb el nom
lourdesa dels fills d'aquesta indús- d'«Elç abandonats».
Sembla que la dita banda serà la
tria] poliaaió.
que començarà a donar els balls de
tarda a la sala d'estiu del cPrado Suburense (quan les coses {estiguin
millor^, després de la vaga d-il
La
Costa
Sindical Musical i de ;a desfeta de
SANT GENIS DE VILASSAR. —Pro- les bandes de les ducs societats locals.
grama dels actes rettgtosos que amb
— iía baíl de societat que va tenir
rooUu del l i l Centenari de te connuc- Uoo
diumenge passat, al Casl-no Stició de les Relíquies dels Sants Màr- burense.
va resultar molt Uuiït i anitirs de Càller (Sardenya), a Sant (te- mat d'espectadors.
tot va trobarnis de VUasssr, se celebraren en la sttii a faMar molta.Amb
part dels balladita p a r r i K i m a els dies' 13, 14, 15 i 16 dors de la casa.
de J'dlol d'enguany.
—El
nostre company 1 amic seDivendres, dia 13. — A les deu del
matí: Oflct solemne amb sermó, que nyor Peni, secretari de l'Ajuntament
predicarà el reverend mossèn Jaume d'etyuesta vila, ha estat Objecte de
Tenas prevere, ecònom de Sant Joen moltes íelictociens perquè, segons
noticies aítoíais dél rolnl-sterl de la
Despí.
s'han desestimat els recurA lee vuit del vespre: Sant Rosari, Go\1eraacló,
presentats pel senyor Julià, conNovena als Sants Màrtirs i cant dels trasos la
providència del 15 de novemGoigs.
bre darrer, reintegrant el senyor Font
Dissabte, 14. — A tes deu del mati: en el càrrec de secretari.
Oftci solemne amb sermó que prediAfcci, doncs, el senyor Font, en viscarà el reverend mossèn Peu Galcean,
prevere, beoeflctet de te parrò- ta del bon resultat del veredicte, ha
quia major de Sant» Anna, de Bar- óbseqriiat els cotnpanyh del Consistori o amics amb un esplèndid «xató».
oelona— Í&&
propietaris, d'aucou d aoueeta
A lea vuit del vespre: Sani ROMI.,
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Sessió da l'Ajuntament borrasooa·
Avui hi ha hagut una sessió de
l'Ajuntament molt moguda.
Després de tractar «n sessió secreta ei problema de te puja del preu
de la Uum. s'ha celebrat sessió pública, i el regidor de tes dretes senyor Costa, be proposat en té de
broma que es donés el nom del dlputal Dualde al carrer de les Cailde-
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rories. originant-se un gran escàndol
que ha mogut a l'alcalde a aixecar
la sessió.
Nomenament
Han
estat nomenats jn^e de Cabó
Cinto Codina, 1 flecals de Bellver,
Francesc iVlladomat: de A l * . Joan
Duran, i d'Avellanes, JoSep Mercadàs.
Altres noves
EU dia 29 es faran a Espluga Calva,
districte de Borges Blanques, eleccions da tres regidors, les places dels
quals estan vacants per renúncies.
—Els veins del barri de la Mariana
s'han oposat a que l'AJuntamént wngués una perceüa de terreny, com
tenia projecta*.
—El
Govern clf-i ha aprovat els
comptes municipals de Rocafort de
Vallbona, Camós, Claravalls. Alcanó.
Granyena i Pobla de Ciervola.
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La tempestat a Tarragona
Durant tot el dia ha regna,
temporal de vent de llevant qu( l
fet molt mal als arbres, especiaioj
als avellaners que ban perdut
de fruit.
Els
ruíxars s'han succeït, 1 T
barriada del Serrallo l'aigua d«!
ha pujat fins al tercer esglaó d« H
gi^sia. Ja s'han pres les mesures'a evitar perjudicis a te susdita ]
riada de pescadors
Algunes barques havien eete;
portades, però forenrecuperada•
CM,

El nou horari dels trena
Es senten mòltes queixes per
reforma de l'horari dels trens tfjj
S. A., puix resulta que des da
La
Sagarra
IGUALADA. — Ha passat a nrilloç de set fins a les quatre de la ttj
vida l'honorable senyor En Francesc no surt cap tren cap a Barcel ó,
Escola M^rgelet. a una edat avança- e més hi ha molt poques facUa
a fer combinacoons els viaiJ
da. Home bondadós a carta cabal 1 per
catòlic pràctic, no sabia sinó fer el bé procedents dels pobles de la Ui^ J
vera el proïsme. Tenia el càrrec d'o- Sent Vicentó.
De les comarques del Priorat
brer de la parroquial de Santa Marro.
Que Déu el tingui a te Santa Valls també vénen queixes, p«iJ
resulten evidentment perjudicsti"
Glòria
tots aquests motius e'empi
—Ha
estat soleranísslma la conclu- drà Per una
campanya per acotis^
sió del Novenarl que acaba de realit- que les coses
zar l'Apostolat de l'Oració d'equesta mes passat. quedin com estavenj
ciutat. Poques vegades s'havia vist Conferència del senyor de Mon
una
tan lluïda Comunió general,
mentre, de la trona estant, eníervoritLa' conferència que donarà al -4
2à els assistents l'eloqüent orador el dei Seminari don Vicens de M3
P. Josep Pijoan, S. J.. amb les seves gas, president dels Amics* de
jaculatòries 1 els càntics del poble Litúrgic, versarà sobre «Els do:|
congregat. A la tarda, oteria també piesos de te Història de Josep .
magnifle efecte la nau de l'església llurs concordàncies evangèliques
de Santa Maria- Hi hagué Trisagi. presèrana dels tsqiissos flamencs
al qua] responien els fidels en massa
La susdita conferència ha destí
I dtoral, com igualment es cantaren
tat molta atenció per tracior-se
conjuntament el «Credo» 1 el •Criat tema
inieraesant de te tapisse:.*]
1venv». EJ. sermó, atapei- de doctrina Tarragona i d'un conferencia:
evongWíca. fThf- suaumen: dols llav^ prestigiós com el senyor de-MiJ
| de l'osmcntat P. Pijoan. Després va gaq.
eixir la processó amb Inflnitat de
Altres noves
llums i la:clerecio, .passejant trloraHa estat detTnffnt rm Subjecte,
faiiuent la- imatge del Sagrat Cor de
|
Jesús, portant el penó et distingit es- feia nomenar a vegadftUàl.ge N'Eusebi Conrad Kuncil. an:int- Gonzàlez 1 a vegades Àngel G&r
hl lambé una benda de música, L'ac- Garcia, i que ha resultat ésser
te de consagració qne va llegir el se- slndlcalcsta de nom diferent
nyor arxiprest en ésser te processó
—Els obrers del ram' de la
a la plaça dei Blat, era una nota de s'han
per a tractar d'ifiçij
color i de pietat 1 el poble en pes sar al reunit,
Sindicat únic. aprovam-N
entonà el rCredo». valent 1 majestuós. gran majoria
Efi resura. fou. un veritable homenat- dU sindicat . la no entrada al
ge a Jesucrist. Ral de )C«4s l terra.
—Demà anirà una comissió úe 1
—L'estodfstlca demogràllco-aanltà- gidors a Puigpelat per a tracta
rla de te població, durant el prop- l'adquisieió de les aigües.
—En
diversos collegis s'obrlranl
passat mes de Juny. és com segueix:
Naixements, 27; defuncions. 15; ma- mà les exposicions de treballs
trimonis, 14.
lars defl present curs.
—Dlmaris tingué lloc te festa Que
—Durant la mitja anyada que
els clements motoristes dediquen al bà ei 30 de juny hi hagué a Tal
seu patró Sant Cristòfol, dient-se f o- gona 282 naixements 1 236 tóq
flei a la parroquial, te benedicció de cions.
motors i automòbils, a la plaça, amb
l'animació acostumada, i ball al vesCongost
pre
f s una festa que, si bé Iniciada
fa pocs anys, no està desproveïda
SAifTA EUGÈNIA. — Ordre
dimerès. espectabnent «I migdia, solemnes cultes a llaor del San
que desfilen tois els vehideg en pau- Cor de Jesús que es celebraran (J
sada carrera en te nostra tiplca pla- parròquia de Santa Eugènia del ^
ça del Blat
gost:
Dia 15, mati — A les cinc, m
—Operacions raaditzades per te Sucursal de te Caixa de Pensions per primera. — A les set, missa 6(1
a la Vellesa, durant te darrera set- munió general en te qual rebraol
mana: Cobraments, 127,830'64 pesseies primera vegada a Jesús sagrati*"
pagaments, lij,096'59; Lllbretés no- alguns nens 1 nenes de ]a psn^T
Hi haurà piàtica preparatòria i *•
ves. 8.
cutaran menvrc la missa 1
SANTA COLOMA DE QUERALT. — ment del Pa Eucarístic, esc^
Passa una temporada al balneari de composicions. — A les deu.
Vallfogona de Rlucorp el doctor En temne. que celebrarà el W
Joan Boada, seíretari de Cambra 1 mossèn EUsseu FoScrà, eoónoai
la parròquia amb assistència <j}
govern del Bisbat de Barcelona.
toritais i Juntes d'obra i de ca.^
—Comença a sentir-se te calor, mes Elements de te capella de
la sega es troba un xic reirassada.
de l-esgléste dels PP. CaputxloJ'
—Pel Ministeri de la Guerra s'ha Sarrià oantaran una triada ^
disposat sia tomada la quantitat que de llur repertori. Farà el Berfflíl
Ingressà per a reduir el servei mi- ador sagrat reverend P. SebarJ*'
litar al Jove Joan Franquesa
lot, O- M. Cap.
.
—Els rumors que dintre poc l'Esport iClub Santa Coloma s'associarà
Tarda — A les quatre, ex?*
a te Federació Catalana, omple de del
Santíssim, cant del sant B'
satisfacció als amants del futbol, to- i Trlsagl, sermó i processó Pc'•3
ta vegada que podrem admirar llur anomenat llarg, acabant à^f
vulüa comparant amb clubs forasters uedicció i cant de l'himne al
en l'època del campionat.
fuor de Jesús.
^
—Aj
bisbat de Vich s'anuncia conOfrena de premis, als nens i vocatòria par a oposicions a les par- de l'Escola dei Poble. - En ^
ròquies rurals de te Tallada Uorach te íunció de te tarda. j>er a
i Civit.
ta constància i l'aplicació d«B
—El
servei especial que s'ha inau- nes, es -regalarà una llibreta "
gurat d'Igualada a Montaerraf, tots Caixa (Testalivte. amb una
els dies festius, par la Hiipano-Co- Inicial. 6i nan 0 nena que - , .
lomina, és mottu suficient per veure lluny bagi assistit mià» a \'ífff!jà
akra al més aplica:. * • ,
i'entusiasme amb que es visita a i x una
pau-ona de Catalunya per tota ate à» la «nuar» «MitaiMa i
•a^anenct

t
Pregnen a Déu ea caritat per Tàníia ile
Isidre

Berengueras

Tapias

regidor del Magnífic Ajuntament de Gironella

p mori en la dita rila elfia8flejuliol ile 1923, a ïeilatfle59 anys
barem reM els Sants Sagraments 1 ia Beneécció ÀDostòllca
(A.

O. M.}

La seva esposa Ramona Prat Solà, germans Josep, Joan i Vicens, cunyades Dolors Uró i Serafina Marco, nebots P. Andreu
Berengueras, O. F . M . , i Sor Maria dels Dolors, franciscana,
altres nebots i família tota, vos preguen una oració en sufragi
de l'ànima del difunt, pel qual assenyalat favor us quedaran
profundament agraïts

Ronda

de la Preïn
Jisa tt Espanya, a *e qitil
assistiran els presirtwus de l'Associnctó dt ia Premsa Diftrià de Barceíona don Eugeni d'Oi-s i don Joan
Barco. el de VAssoctacló de Periodistes de Girona, senyor Garcia Alvarez 1 ^1 <J" TAssotiació de ia Piremsa de les Balears, do/. Enric Vives.

C O N S T R U C T O R

<E- ya presentar aíür a la tanda, a i
<ilspen>ari del carrer de Barbarà. un^
dona de 27 anys, veïna del <^irrer de
Sant Viuans,- la quel' ienis a a a pila
do contusions a tot ei oos. eíecte d'una
pallissa que U v « oiaívar él seu inarit
el dia 8.
L haver f r l ^ í tam en sentir-se del
mal.
deu ésser ç e r l a -vaga de transporto.

R E P R E S E N T A N T : J . Pratginestos de B o n a p a r t e
O r a n V i a L a y e t a n a , 21, segon - B A R C E L O N A - T e l è f o n 4698 A .

•Passava ahir pel oami de S a m Genis
un carro ple d'escorabrarJes 1 tnenai
per ans soMats d í cavalleria de Montesa.
Tot
d'una, el cavall es va negar a
avançar, } ho terünt-ne prou. va recular, i sense que els soldats ího poguessin evitar, carro i cavall «"pstimtiaren
al ions del torrent de la Manreeana.
quedam mvn lanimal.
— L'Associació de Creditors del
Banc de Bèrceloaa recorda als seus
adherits i als creditors en generail,
que el teruúni per a prestar llur
adhesió a l ï o n v e n i a Ia i3ucuisal
núm.
2 del dit Banc (.Amplç. 11 . acaba demà Els que ençara no. bo hagin efectuat, poden ler-ho aiyui i
dema, de quatre a sis de l a tarda,
a l'esmentat local-

Maquinària per
de

a

blocs

la
i

construcció amb

totxos de l a

L. V A N D E R
Pcrgatpri: Avui, T o m de la Verge del
Pilar, a la seva capella, Escorial, 155
(Gràcia), —Demà, T o m Mana Auxiliadora. ala mateixa capella.

O b i t u a r i
ENTERRAMENTS
Va GenruOis Ademà. vídua d". Arró.
Aívui. a dos quarts de deu. Casa
mortuòria, Malllorca, W4.
El nen Alfons Llset i Galera, Avui.
a lee deu. Canne. 3. Parròquia de Betlem. Cementin 2>iou.

PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
.Va Eulàlia Rcmjní Forns dc Piera.
A'a Rosa Goàò de Caro. Enterrada
alnir a l a tarda, al Cerpenliri- de Sant
Genis.
va Cóncepció d" la Cuesta i l'ous.
V« Maria dels Oolars Visa i Dusol
df Genover.
En l-erran Calderón i D : l í h i t . Enterrat alhiT al mati.
E l noi Antyiu Clar C-wtifcüa, de 6
En Joan Climent i Raanv Entertai
nnys, que viu al carrer del Gasòme- ahir a la tarda
tre, va enfllar-se a una paret davant
En Josep Criera i Lladó. H a m o n a
de caía seva. va caure l es va frac- .Sant Bartomeu del Grau. a l'odat de
turar ÍL cuixa dreta
?ú anys.
,
Va ésset ànxiiiattal.di^iensari del
Taulat, i després conduàt a THospidel ftoivorí de Montjulch L a cosa tal dlnlc.
no' tenia importància., però produïa
molta alarma eJ íet que íos prop del
polvorí • i poguís arribar-hi
L a L o t e r i a de l a S o r t
; -j-A' rtrigdia també s'harta calat foc
Continua espalmant . a l públic la
— Dissabte vinent ^ cplehrarà «1 Tema Ja brossa i llenya d'uns ..amps dc
ple del Sasrat Cor del Tibidabo una nit eudarrera de Jes cotxeres del tramvia s o n que segueix-afavorint als clienl-i cariaica, íent el « t m ó el doctor Caaadcll,
de
l'afortunada
Administració
üe
i dhnnrogc al xnatl hi bauru nússa de Code l'Avingtida del Tibidabo, aixlbant
munió, « s e n t ceiebran^ el TÍCOII general d'aa, les parets dç les susdites cotxeres Loteries n ú m . 12. que a !a Élambla iiueçt
biibat, doctor Parfe^ coasi-Uari de l'Al a Its del Marucomi NoVa Bettem. de les Flors, núm. 18. té sstabkrta doració Noctnma.
D. MIQUEL VA'LDBSv
Dcüprés d'aqweit acr<- t l haurà solrmnc
Eii el sorteig d'alür ha venut la Siroces-c.>S i bcnedi<.'d^, a^nb el S. S., damunt
la
ciutat, cl pla i Hi marina.
primera
sèrie
del
biillst
núm.
3L58'.,
íaÏYPilPd
PORCELLANA
— H a marxat a Madiid el doctor don
" dlitSllGü J . Llorens. RWa. Flors, 30. agiaciat amb e l QUART PftEMI de Lluís Carreras professor d'aquest Seminari
10.000 pes-çetes. ascendint- per tant a CoociUaT.
A quarts de sis del Jíiati, ün urbà S E T Z E ois premis- major* qae Ves— Hi hüsbe de la
d'Drxcll, doctor
tingué a v í s 'que el sereno del Col·le- muntada Adfninisiiía<íó ha Venut en Ooitart. ha estat a KJUIIJ. presidint una «CÏ•tió de la Copiissió «estarà del negat Pau
gi de .Loreto, situat a la carretera el que va d'any. !
Saura, del qual c. administrador el referit
de •Sarrià, havia instat trobat mort a l
Estan a la vemda els bitllets del Prelat.
jardi, amb una ferida d'atma de foc soneig de Nadal,; el premi maj-ir dc!
— C l dia ai del corrent se celebrarà l'Assemblea Mariana Comarcal de- Gironella.
que entrava per sota la barba i sortia qual és (?e l.í.OOoiOüO de peesfttes.
— Han estat nomenat? guardians-i direcpel nas.
tor, rp^peclivamenl. del Convent de Franck
L'urbà es personà al dit lloc, i comPer la qüestió de; Ió neteja del pi-, « ans de LleyUa. els PP. Antoni Elosuii, tl'nís
provà l'exacütud del que 11 havia un estadant del caiter de Visrt-alegre Gouióle? i Jwep M. Cusidó.
— Xa parròquia de Vilanova, de la; Sal ha
dit.
'
H·V'i
va tenir raons amib una lellogada. i tributat un afectufr homenatge al venera
El sereno es deia l'rinltat d6 la a fl i etfect*» de- detnç^trar gue lenia ble rector de la dita parròquia, don Antoui
amb muliu de celebrar aquest les seCruz. de 59 anys, i es suposa que. tota la raó, Ijhòma va eeccanetre la Badia,
ves bodes d'or sacerdotal*.
anant;amb la carrabina praparada, dona a cops de puny; çausaht-li con— H a tornat dt* Rdma, on ha acabat eli
relliscà passant per un rec d'aigua, 1 fusions al coll i alls'bratjo;. Van ésier sens eçtudis de Dret canònic, el doctor donRomon Fontaonü:
se l i engegà l'arma casualment^ •
denunciats al: Jutjat.
— H a estat concedit cl títol de Boatificia
Bl jutge da guàrdia féu portar el
a la benemèrita Acadòmia Mariana db
cadàver al dipòsit.
L'n enipleal. del gas, Antoni Alabe- U o d a .
— A Manresa ha professat la Germana
dra,
de 33 anys, va anar a un pis del
Cierco, Religiosa Dominica dè TAcarrer d'Urgeíl a rè". isai el coínptadòr. nrcgòtij
nnneiata
Un gos de .la casa ique el va veure
— Sola la direcció <Íel jesuïta |*. Joan SerI íoifollar. -síntint.-se guardià, li va ela- iat han practicat cïérciei& espirituals a
garantitzais i econòmics, els troba- , var les dents a l a çaana esquerra, Lleyda quaranta sacerdots d'aquella diòcesi,
d ç k quals bgurava el seu Prelat docreu a l a casa CUYAS, Portal de l'An- fent-li fírides qu'e li vdn ésser curades davant
tor Miralles.
get, 11.
al dispensari del cairer de Sepúl— Iniciativa Xavier. — Institut Missional
per a la Xina «Xavier deiXtorei (Pamploveda,
na).
— Amics i benvoluguts en Críst CruciDiumenge, a les cinc de l a tarda,
ficat ; \ v ü i no ^Fré 'jo qui' tindrà la paa la sala d'actes de l a Cambra òte
raula
a parlat-vos d'aiïò què «deu !&
\ una fàbrica del oarrer de Wad- panya*per'
al^ no^tfe^ coldaU de la Creu, que
Comerç i Navegació, tindrà lloc &mb
RiS.
1T4,
Vtíüi-ct
Josep
Curomitias,
de
estan
conquerint
nous regnes per al socce-tota .solemnitat el repartiioent de rcwr de Pere a les avençades del Cristianis
corapaiises a tots els premiats pels 56 anys, vqlfehtf posar uba coitetja a tne, i e«pr«ialm^il a Xina
senyot
maquuiii, vu é;ser agafat per bisbe de ï u y cl que 'en una carta elverament
Jurats djels concursos de taqúigrafla, una
(treconagrafia i exposició, que se ce- aqueaía. i Va •sofrif í e b d e s al cap 1 apostòlica m'escriu :
.Estima: en Crist P." Carait: Cap empresa
lebraren com a acles anexos al Pri- tommcícló eereb'rai, .greu
sembla tan gran <-r.tre lr;; que confia
\a és«er portat a una clintea par- cm
mer Congrés Hispano-Americà de Tal'Esglfaift als seur- missioners com la de
quigiatlü, portat a cap «l setembre ticular
l'eVangt-üt^ació de la ^inà. Aquest Immens
territori que -ïrrva encara ignota ïa major
darrer
-y******-
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Obtervatorl H a t e o r o l ò g l o de 1A
pjúveraltat de B a r c e l o n a . — D i a 10
; juliol de 1923.
[iorcs d'observació: A les set, a lea
ebe i a les divuit.
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar:
l'-l. 7fi3'0. 762'4.
Termòmetre s e c 24'6, 25" 1, 25'6.
Termòmetre humit: I9'0, W t , 194.
Humitat (centèsimes de saturacló).
7,50, 53.
Direcció del vent: E . E . E N E .
Velocitat del vent en metres per se*
om 8. 10. 12.
Estat del cel: Tepat. Quasi tapat.
Classe de núvols: K . N . C . S t . , K . N .
USI-.
K.CSt.
Temperatares extremes a l'ombra:
nàxima,2b'0: mínima, 22'ü; mínima prop
Pel sol: 2I'2.
,
Oscil·lació termomètrica: 4 0.
Temperatura mitja: 24 3.
Precipitació aquosa, dea de les set
pel matí del dia anterior a les set del
fia de la data, O'O mm.
1 Kecorregut del vent en igual períope: 392 km.
Observacions particulars: Pluja inapreciable a les 13 hores.
El director. E . Alcobé
IFosfo<}lico-Kola-Leclt!irat cura
itbimoí. B. Eiomènech. Ronda da
»m Pau. 7U
A la fàbrica de Janas, situada a l
r de Luiíhana.'1 aprenent Ferran
ornés Miiïguet; de 14 anys, va penmai amb una màquina 1 va rebre
des al cap .i íractura de l'avantt dret. dia pronòstic greu
Fou auxiliat a l dispensari de Sant
Iaia,

P e r a cines de f a m í l i a
bi ha com la casa CUYAS, Porde TÀngel, U.
|A Içs dues dt la matinada es prepnté a l dispeusan del t.arrer de Bararà
Francés»; Peíia Serra, de í í
v*>€dor de diartà. el qual teferides Ueus a l cap.
Igue que passava pel carrer de
M Pau i l'havien agredit a bastoes doa desconeguts, ignorant ptr
causa.

Bisbat

VILANOVA

U n i ó . 8.

\ l'Acadèmia de Taqúigrafla de Barc-loJia s l i a inaugurat uti curs d aquest art tan útil, les clu=5es ii|ei
qual %es donaran els dimarts, dijous
i dissabtes, de vuit a nou de la nit,
a ieslal-ge de la dita Acadèmia.
Continua oberta la matncula a la
secretaria de l'esmentada entitat (.Palau,
i , ^entresol), tots els dies feiners, de set a' nou de la vetlla.

Cristalleries

com va ler-se el darrer any,
ia
Biblioteca del Poble, que sosté
i'Associació de la Premsa Diària d'aquesta ciutat, estarà tancada al públic del 15 defl present mes de juliol
al 16 del prapvinént mes de setem^ * 1BS vacances és un aparell fo- bre;
^fàflc de l a casa OUYAS, Portal
1 Àngel. U .
Diumenge vinent, dii' 15 del corrent, tindrà lloc a l'Associació de la
I-Ahir a la tarda es posà foc a uns Premsa de Madrid l a prlinetra reumo
erars I brossa qoe hi ha prop del Cotoitó Directiu de l a Federació

EL MILLOR OBSEQUI

Tal

Vida

religiosa

Avui: Sants Fèlix i Hilarió, màrtirs,
i Sant<i Marciana, verge i màrtir..—
Demà: Sants Anaclet, papa; Eugeni,
brsbe, i Santa Mirope, màrtir.
Quaranta hores: Avui, a l'església
parroquial de Sant jaurta, a la Trinitat. Hores d'exposició: De dos quarts
de set del mati a dos «juafts de vuit de
la tarda. — Demà, a l'església parrouiai de Sant Antoni Abat i Nostra
lona dels Àngels.
La tnissa d'avui: Del dia, color blanc.
—La de dema: Sant Anaclet, papa, color vermell.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
del Pilar, a Sant Jaume. — Demà, Nostra Dona de là Victòria, a Sant Francesc de Paula.
Adoració nocturna: Avui, Tom del
Sagrat C c r de j e s ú s . — D e m i . Torn de
Sant Salvador d'Horta (a l'església
parroquial de Sanla Maria de Jesús de
Grècia.)
Vetlles « i softagi de It* ànime» dej

part dels "mistertó de la seva civilització als
«avis d'Occident Hncara 1*0 s'han realitzat
els més vehements desigs d-- •^ant Francesc
Xatier. I encarà que molts ministres de
l'Evangeli s'apleguin dc tot arreu a aquelles llunyana platges és tan gran el camp
de la Ilevor espiritual que totï» els esforços
han dc semblar poe.' da.^nt 1Ü maaouud de
l'obra «Espanya 'dcu> ocupar un floc precmincni è n aquesta epope;a cristiana
d

ciment,

casa ,

I C.d - M I L À
fiant Mfesioner dc Navarra sembla repetir-ho con^uuitment des de la --va tomba
de Goa " Permeti "m, doncs, unir la meva felicitació i els meus aplaudiments als acl
Santíssim Parc cl Papa. i, donant-li gràciea
per
l'eicmpla;" de l'utiUssim llibre que ba
tingut la bondat de trametre'm, li faig present que cl meu cor dc bisbe està al costat de voftò i el* seus múeioncTi. demanant al Cel fervorosament benediccions, auxilia i protecció constant per a tots els quf
ca proposin rescatas la Xina del servei de
la idolatria. — Vulgui Déu concedir-Jos tatt
abundantment com desiUa vostre afectí saim s. 3.. i cappn -J- Mannel, Bisbe de Tuy-*
Sa Excmo- anomena aotili^imi» cl nostre
llibre tGspafia debe» i espeío que bo sera
per acfucllcs persones que el llegeigin, encara que sigum, com diu Sa Iltma «savis
d'Occident» per a qui resten ignor»; la major part dels misteris dc la seva civilització,
que deixarà d'esser-ho així que s'assabentin de les grans possibilitats que ofereix
d que molts anomenen tperill groc».
Encomanant-me a les vostres oracions
afm.
cn Crisi — M de S Caralt, M. Apost— Lo solemne Nií. Eucarística, que bavia
dc celebrar-se al Temple del Tibidabo, del
dissíWe al diumenge vinents, resta suspesa
per causa de la situació dc la nostra ciutat.
OOan. millorades les ci^ruxostàncieQ, s'acordi fer-la, es publicaran els avisos ccr
respon ents, vuit dies. almenys, per endavant, en els diaris i per cartells 4 les portes de les parròquies

U n u r b à agredit a t r e t s
per u n a noia
Poc després dei migdia d'ahir, l'urbà Joan Lozano Alcazar. que estava
úc sçFvel al carrer de Ponianella. intenti fer líi.irar uns venedors arnliulanis que obstr^íea el trànsit.
Una
venedora, Conxita Pafcedo Molina, de 18 an^s, resisli i tractà d'agredir l'uibà, el'qual es veié predfat a detenir-la i conduir-la a ia
delegació dél carrer d'Orttgosa,
Quaa eren quasi u l a pona de l a
delegació, la noia tragué un revòlver de ipetit ceütH'e 1 l'upidament disiparà contra .l'urbà, uu« marxava al
davant, prodtnnt-li una ferida a l'es
quena.
L'na parella de la guàrdia civil, que
era a poques passes, detingué i desarmà l-aigríssora, tfot fdu entrada
a l a delegacióL'urbà fou curat al dispensari de
la Ronda de Sani Pere. L a ilesió és
de pronòstic reservat.
L'alcalde ha donat la seva representació a un procuradçr í a un advocat per a pendie part en la causa
que s'iastrueix contra l'agressora dçl
guàrdia urbíi.

- Aparells*fotogràfics

'JOIES

D ' O B R E S

L ' e x t r a c c i ó de s o r r a
Les
Associacions de propietaris de
Barcelon.i eatau alanmades davant
les ileiterades solll<dtuds d'teClustVea
.s: niogues per a l ax.u·acíaó-de sorra
que es tramltfen al • ministeri de Foinent, l a qual cosa encariria d u n a
manera considerable el preu de Sés
i-dirtcaciauis, havent acudit moltes dvlles als PoiJers públics, pjerquè signin
desestimades Its dites peliclOBis, i de
bon antuvi criden l'atenció de 'es
emitati a les quals afectaria tam-,
bé.
perquè coadjuvin, a mesura de
llurs forces, a eviUir l a concessió d|e
monopolis, exclusives 1 simples concessions que agaveilarien les platges
des del Besos al Llobregat, i impoasibilitarlen la lliure concurrència. í ea
detjemrinades zones posarien en perdi les construccions existents i l a seguretat Jeis veïna,
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CPram • cvMpnk)
Vacier italià <A SmedUBJ», de Tr:«te i
l88*S0ptrceat
«acalem emb çirrelí* gimerjl i Xj poisatvcn. AHona
Vefit itmHl .Son Oro»,
La CaUa. aab tsabel
13a'iXl
Bagosta
128*00
Vder italü •AtMaora», dr Cas» ari. sab Uoccsi nltgM anca*
Quart d"ança
128'0O
ColeU a«am>oU tVniadan, 4c CSi-:c>ç1)16 d'unia
128'00
Ua. amb earbò
I2SOJ
Veter itaUA < Nau va Raaalia So·ati··, d* Francs
Dòlars
B^eS
Marecll·i. aAb llaicoita.
Vapor titaayxA •Cmdiaxa·, «mb ottMfB Uiures
32·50
V»por Kpaayet «Riu», 4e MazacUa». aab
c í n ^ i í " ucneraJ.
Votar frasr'S •Oollabriac^i, de Maregi»,
amb om.
VAIXEIX? DKSPATXATfl:
Vaper eatdnyol «JiaTJCTU, aak cimga
ïcnrral. cas a T l m i — .
V ADCEU s SORTITS :
Vapcr «tVmnj * C t f i i i i i u . aaab c è c o a
rceenl i tr·.lcrv·, ca» a Tscracona
Vapor itaBi tViUcarnm, aab c i m s a («•
Bcral i ttiaaii, ca» a aparto i « c a l a
Va»or etçmartà «nno», amb cAncsa ceEda'.. caj. o Cartasesa i escalo.
Vapor ilímí «Bnjihtdm·, em Han. c»p a
Vapor etpanyol «Andahicia·, toab cÈrrtKB a o n n l . cap a Bilbao ! escalo
Topor opasqnl «MaUcna», aab cÉneja
i - r r - i l , cap - yalsui
Vucxr opajavol i^acox^oi, aab olCSttM
general, cap a -
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Portugal
Argentina
Holanda
Suècia
Is'oruega
Txecoaslovàqtiia
Polònia

Alicos
ünces
Isabel
Quarts
Petit
Dòlars
Lliures esterlines
Francs
BITLLETS
Frases
Ures
Lliures esterlines
Marcs
Corones

Tàrrega, 9 de juliol de 1963.
B}at iflaoc. a £1 pesseter els 100
gwàt*: 'ttlai roig «te lorca, a 42.
Oro. a 23 pessetes ete K» quOos
Morè», a 33 p—Hw de 100 çuüos.
fa·. üaH. a Jft pemtat «to WO qtulo»
AKsts. a 8*40 pcMM* els WO qaflos.
vaií <tej p^s. de 13 a 15 psasetee
ei6.lip .mres; idem d A « « ó . de 30 4
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Barcelona

C
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AL COMPTI^. COTITZACIÓ DE VALORS NO NSCRITS ENCARA EM EL BUTLLETÍ OFICIAL
Grans Wolin» Bascos 8 " U . * B 92*00.
Barcelona Tractionand Ligbt Power 7 "lo, «1E21», • aSS OO,
Mines de Potassa de Súria 7 'lo, • a e9'5a
Barcelona Traciion and Light Power 7 "(o, pref., a KQ'Sa
Gran Metropolità 6 "ij. * a 9rü0.
Barcelonesa de Kavegadó 4 1|2 e|0, * a
00.
General Tramvies de Barcelona 6 O(o, * s 100 50,
Companyia Espanyola de C o l o n l t 2 a c I 6
' a94,5a
Hotel Rit7 7 " u . * « 95-25.
Foment d'Obres i Construccions 6 "lo, * a 94'50.
Ajuntamenl de Sevilla 6 "U, * a W 5 a
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a
i 96'85.
Productes Pirelli 6
* B «S'aO.
Ferrocarrils de Catalunya 8 "j,,, a 100-00. x
S. A. Colònia Güell 6 "l» * a W O a .
F. C. Cremallera de Montserrat 6 V • a 99*00.
Obligacions del Tresor Espanyol 4 1|2 V
a lOO'OO

Interior

Q."*

R

COTITZACIÓ OE MONEDES ESTRANGERES

Deuia4

la

E

Francs, 41*30; suïssos, 120^30; belgues, 34 70; lliures, 3175; lires, 30*15; dòlars, e'Ol; marcs. 0*004,1 corones O'OaB.

ç

Centre

M

DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERf^E
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, es baixa 0*05 d'Alacants, i de Nords no hi ba variació,
De la del matí, a la de les cinc de la tarda d'avui, es baixa 0*15 de Nords i 0 10 d'Alacants.

Paria, xec . . .
Loudrea, xec. .
Berlin. xuc. . .
Vien» jec .- . ..
EODÍ». xec . .
Bni=s«l·le«. xec.
Zuricb. I»c. . .
Nora York, xsc

PREUS OE COMPRA
Bitllet»; Francesos, 41 "00
Anzlesos, 31'(S5
>
Italians. 2975
»
Belgues, 34,.50
>
»
Suïssos.: 20*00
»
Portuguesos, 0*25
Alemany», 0004

Fills d e F . M a s S a r d à

O

(Reproducció del Butlletí

per

i Torra

D

C

COTITZACIÓ ÚNICA OEi. COL-LECI D'AGENTS OE CANVI I BORSA I EL MERCAT LLIURE DE VALORS
VALORS A TERME. — Al matí, i la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S'opera fe
Nords de 67 60 a 67-55 i a 67'65. i Aiacants a 67-80.
A la tarda, a la Casa LJotia: Es fa de Nords de 6770 a BT'fie, i queden oferts a 67'45; Atacants de 67't.O a e^ -tS, Aa.
dalusos a 55'»5, obligacions Càceres a 34*00, Filipines a 23475, Crèdit i Docs a 16*70. Colonial de 66*75 a ee'ííS i a 6ò7i
Plates a 50*00. i Aigfles a 121 m
Darrera sessió. — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de la tarda, n fi de mes: S'ha fet de Norí,
r'40 a fi7,35 i a OTSO, Aiacanta a 67 40 i a ü7·50, Orenses a 18'40 i 18-50, obligacions Càceres a 34·00, í Colonial a (ff
de 67'.

Canvis

4100
29-85
Sl'Sú
0*003
0 009

facilitats

I

B O R S A

Barcelona, 11 de juliol de 1923

TARRCOA

Aixíjo» Oe 300 a 260 pMetrs efa
100 atres.
Mteteies. de 70 » 76 «iiMlia els
100 Mr».
ApSssats. de 140 i 3 » pMWtwo el*
100 Mtm.
O ü . de r a TSO pessetes «d quarta
Ous. de 2 a 9t0 pmtttm Xa liotuna

f a c i l i t a t s

B a n c

VEü

Adulea AraentUmS "U
•

«1-38 Municipi (emearre.
78 80
31-75
>
1906. . .
•73 25
0-004
'
1907 O .
77-26
0 0125
»
1918 B .
77-26
3015
»
1»13 £ .
74-50
34-70
»
1913
F
.
•74-03
120-30
»
19IS B .
7725
a
I91C B .
•77 30
»
191Í B ,
77 2S
•
1938 B .
n s
•
1819 B . ,
•77-50
•
19(0 B .
•77 60
»
J9ÏI 8 1 ,
70-10
87 50
7016 EIxsaplaia99 . .
••Ml
69- 90
•8-3
- •
•
19W . , ,
69 93
86 75
»
1913 , , ,
63-75
eo so
70-50 Bon» Beforma . .
-73 25
8S-W Dlputoclú aatleuM
•77
SO
»
B
.
.
.
6Ò-7C
^77-50
•
C. . .
« • a M»nenmonlut 1916
•73-50
7Í-50
SB-SO
»
l9tíu
•73-7i
BS-73 Cslxa Crèdit Com.
•»7-ao
95-20 Obllsaolen»
•Sò 20
55-SO Port d» Barcelona
, „S,2S
•SB4»
.
deMolIIla . , . I " "
•SS-iB Port de Sevilla . . . 2 £ 2
^25
•as'M Port Qljíin MUMSI . .
98-10
M-1S Ferrocarril* I tramvies
96'10
SE-ZB
84-88
•95-85 -Nord KaBanral.*». . .
82-7*
•35-75
» ,
a-^ . .
6100
•101-75 Pamplona
E5-S5
•100 50 Prioritat
•53
30
101 23 Aatürias I * hipoteca. . •62 50
101'M
8.»
.
. . •52 30
101-88
»
» . ,
ES 30
101-60 Llevda a Ben.» . . . .
74 25
••00 SO Vllfalh» a Segòvia . - .
78'15
188-80 Uperiaia Alnuuiaa . .
63
35
84 88 i l n u n s » a Valencià ad. •48 00
»
» noad.
65
25
Mines Sant Joan . . . •84-15
Alaasna i Sant .lonn . .
73-00
Osca a Franca. .
2-453 Nord o·.pocixl G "I». , , 102-15

Macant
»
»
>
»
•
»

Oficial)

I • hipoteca
8." »
.
8.» »
.
A
B
U
li . . . .

.
.
.
.

»
P . . . , .
•
O
» Fran.;a 1BS4 . .
•
•
una. .
> Directes . . .
Orense A. B.C. . . .
» (}. i I I . prior. . .
'l.Cic. I Portugal, 5 "U
\ l . Cftc. 1 Portnjal, rar.
'Jlcttt GiruDa . . . .
»
» 2.*hlnoWCa.
Midalnaos l . · S · i o . .
»
2.» :i "lo . .
• u i . F.-C. Basaln . .
OraL Tramv. 4 T , . .
>
»
S «lo • •
Tramv. St. Aiulroo . .
F.-C íarriAC*!, . . .
Comp • F.-C Catí-.lanyn
» O. F.-C. Catalans .
Tànaer a Fei 6
- •
Tramvies Sevlllse·u .

5J-98
7* 00
59 75
• 94 00
77 00
70-^5
69-76
77 00
85 00
100 6 5
• 86 76
• Ü 00
51-75
JS-75
• 62 00
• (ó 50
34 0J
• S6 00
" 85 OU
• 531»
54 88
95 60
• 60-50
• 34-00
• 72 00
•UB-80
88'76
9725
• 96 80
•S7'tS

Alsua, Qas i • n a m s l i s l
BBTBSlrin—• Elocl. 1900.
»
» 190T.
»
» 1912.
»
.
1812.
»
»
6 "lo
Alades Barcelona fi " u
•
»
6 •jo
Catalana Gts R. . , .
»
• F. .. . .
»
» 0.61, .
>
» Bona . •
Manorqotnai: K -:c C'|0
tfeSI8l» Elèctrica & °ia
•
>
6 "I,
Boa» Energia KJée. e"!,
Klèctric* Cinca 6 T , . .
«•rod. Foreeji Motr. 6 'u
>
»
»
Conitruccioní Elèc. 61»

' « DO
80 75
• 85 00
83 00
83-13
• 00
89- »
73-25
• 72 75
91- 55
90- 50
100 00
• 88-75
92- 85
91- SO
I 90 00
• 82 00
88-80
- 80 00

Samvilns f-levant « «j, i D 9
UIsp- Amer. d'Eio-S'u r93 »
«
»
> líons. 109 3
Coop. Fluid Elèc. 6 *|, I * N I
Vàries
TransatUntica 4 <>[. . .
•
6°lm . .
Canal DreelL . . .
C (1. T. Filipina BOL
AalandS'l, \
•
7%.
MxMBt d'OtraSi. •
Carboni Berca. . . .
K. C. C. Retran M Ebre.
Uxutmuuwi Naval Bena
•
»
S't
Ooaat- i ParfanemsS·T
General Ragsd!)« S*!.
Mecànica V í l n t e r a S · u
A. Korna AndalnslaC^L,
TenorlA Moderna T *U .

•N'2l
1011"
• »ï
' " a
•NS
lOOB
***'*•]
*.K Ml
" W Ml
' « «•
1
•««!
*t7 H l
*" "
*t*nl
* ttl I

Accions
Banc Barca!aoa p i t . .

*SJ

S S l e ' 5 ^ : : : £fï
CrMll 1 Docks . . . . 1 " •
Banc Hispana ColoBiaL
"
Vàrtss
C Hi.p. A T S Í j t r . Í A .
•
»
». B.
HaUsM Espanrela . .
Eapaaya Indastrial . .
Genrsl Tettfotuí . . .
Pentasnlar Telèfons. .
Hotel Kitx 8
.
. .
AaOnünaCro»
.
F. C. Nord p m . . . ,
• Alacant ptes. . .
• Andalosca . . .

•TÍ "
•fff'l·
ITH'M
*1li-S
* 90«
* Bt"
• «-*
«HM
W»
BM
'S'V

Estrangers
Banc E. Oio Plau. . . i "aBI

Bla valori assenyalats amb attetlac ao han tingut cotització. DrSxra - ^ T ^ - ' PaUlm canvi » gaia dd IttlMaC.

miiiimiminiimiiiiiiniiiniiiiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiimniiiiiimiiiiniiHiimiiin
dels pomellistes de la Barcrlonrta i de Ca
»
Austríacs, 0*01
Concurs Utentri - pràctic ie cataU
talnnya, i per això, res més atiaai qoe l'ov
La finalitat d'aquest COBCOTS no •» »
>
Holandesos, a'60
gaTi-.ttariO d'na bumil Concurs - Brposioú sols
eneanrinada
a fer mes remarcable JO•
Russos, 0*00
•iy.r avui ofereix confiant en l'entusiasme i rànament la vigorosa
i grícS sobrir-a'. «
col-laboraciò del* joves i dasatsel-tcs adhe- la nostra parla, aiaO qoc.
>
Grecs, 00*0
tamb* uawv**
rits al« PoraeDs dc Jormint
la de fer obra positiva a en cl qae aus) 1
>
Suecs, r70
la
seva
divalgoctt
firtetica.
Per aixa "
Concurs
ExtulUlà
>
Noiuecsj 1*02
divideix en ducs secc-.on* qtte compri :
1 De dibuixos escolars, d'art I d'ofici —
>
Dinamarca, l'H»
I
La
llengua
catalana
UtsAriamesi
Seran conrpresoç sola aquesta denoorín&ció
»
Romania, 3'50 „
amb aquesta denominacii
tota mena de giaiit- i eUnolr. stuc rrpre- S-admctran
compo»icioiis en prosa o vera V
•
Turquia. 3'50
sent io nn raiorr de composició, i una mos- tes
dotades d'on tons moral; d'un eaarf»1
tra d-caginy per part dd dibuixant ez- goia
»
Estats-Units. e'SS
piad6s, lüatdric, patriòtic, cultural i
PMnr.
•
Canadà, 670
moristic de bona llei. exigint-se taat
S'gnradraa •eseotam aqueU': dibnixos que siguin rigúrosamcBt inMites.
4
Argentins. 2'35
que proendeixia de l'escola i lIBiillIll fet
II La liengna catalana pTúcticameof
s
Uruguais, 5*30
en la mateixa. D'«ext», aquells qnc signin Aamb
aquest l e l i l fadmetran tots ell
reprodoccionc d'altres arts o bé del nanrnl, i balla qoe
a
Xilens, V é )
es prearntin de depuració I
í manifestin ona coooepdo artística ; deco- i
>
Brasilers O'óo
saliva I d'·ofiel,, tots aqneU« treballi que I ralgaoo de l'idioma cataU 1 dc la f oMl
•riírarió
d'aquest,
a la vida fftivaía i fi
'ignio auxiliars de la tasca dukria a la i
>
Bolivians, 175
«nal es dedica el dibuixant
blica
i
a
la
del
trlfec
cimerdil i 1 " ^
>
Peruans, VÍÍ'OO
dr Catainnjra.
n De mapes geogvAfica — F.n ço que laci ! trial
»
Paraguaià* 0'10
Secundari d'aixO, taabe s'odmetias
SdheiO
•
l'estudi
dc
Catalunya
tant
politimena de documcnt£ públics i privats ^ ^
»
Venezuela, 00*00
SMMnt, general o histàrica.
reaoctat-i en catali, signin objecte d't^j
>
Japonesos, 2 HO
L'a.mor a la Pltria podem -Intctitrar-Io IWs manifKtacioas de vid». Ja eioet'»mostrant interte i estudiant la rltuació, r i - •na el paràgraf anterior.
»
Algerins, W30
que»e< i esplendorosiwts de la nostra tterra.
»
Egipte, 3r55
Obtenocions
I H De treballs d'obrador. - Tindran ca»
Filinlses. 2-75
buda eo aquesta SecciO aqueU» objectes que
A totes Ica seccions d'aquest coamrs ^
feu en diiynsions reduïdes i construïm d ran pendre-hi part quantes damJ'v'Tj.
que hom, amb el* m-ijan- que csBpti, i jove» bo desitgin, sense altra lüniuc.O r .
pugui donar-los, mostri els grans de tíc- r-la que u d'éssei pomegista, pertiay^
nica, de- gust i d'habilitat que en sa tasca « algun pomeU de la barriada o b*
dUr.a de taller, el jove obtet tap esmeríar. de catataara.
^n
Pomells de
Joventut
Els qui estiguin dedicat* a altre» arts que
Tots els treballi destinats al OJJK^I
no signin les mansala, poden rmmlai' terari - pràctic de catalA hanraa «
mostres dc llar treball dintre de toc come-c tre·s dins d'nu «Obre c*eB i amb m
COI«CU«S - EXPOÍKIO
u de ipatx.
amb el nom I l'adrepa de l'auto:
A LA lARCBLOXETA
IV De les labors pròpies de la dona —
Els treballa de les ataes seodci ' —
La Federació dr Pomells dr Jovcatut de ectea
objecte
d'aquesta
secciO
tot
allb
que
la Barvcloncia. volent eagcaay ^oiemnitiav v.gnifiquin labors en lentil artístic o dc sigautx o b* amb el nom de l'aator a"^,
tot» hauran d'adreMT^
amb el tntliai d'esplttuiot !a Festa Ma3« luxe, com tambt d-ana finalitat wietiea i a 1-objecte
tradickmalmaot ve celebrant per Sant utilitària í tinguin un' marcat caire cata- lettatge de la Fedemc-lt, Rector.» " j ,
Miquel del Port. Sant Miqntí,
™r1t
atijuel, aquella Joliu» ^arriada s'ha propo- lasesc.
ae^. oo se'ls lliurarà el uail·l""^'
sat, fc&c aab aiucs e»pU:i, tant dc caieat
,,
*
A«ncsta Secdó ha estat creada ptt a es- but.
paLridtic com d'asbarjo, orgaai'zar aaa testa <iar, portant ua caire cuitnral, semiïl timular a les pomeUlstis a conservar aqanAl termói d aanussió ooaeaí» ^ '^C -j
la
tan
preablc
dot,
coosisteat
ca
l'-ndcg».
I aodest. doni lloc a tec usa ben salcsa
la publicació de la msast i Sasx el «•
ssasC *tma casa, vlrhrt qae fins avui ha camtm festanc 4c i->isMUtat. estadi
tal JtaoacOs pae-'monl de la dona e ^ - i - ^
SI 7»*— gàaStreUtr ç t i e *
^

CA
..rfjtMlf " r t r r el* cascamnL« de t o l n
41~iieoj qur mé» STJO tarreixin, prr-

1bjcct·e i ca mctU-Uc els qual» <•
- a l ü u i c a a t ta Ttmaa del» rebat»,
f ' - t i * • *·,<T prop:«t»ri «l«mo Ç no
P^^^jj^

dubte o obsfTradi bo actarir*
organitzadora en l'estatge ea-

Riera. — Mazda Romaní. — Jo' í « o Guardia. - losev Ribas Picó.

ADCPACIO DELS POWKLL8 DE LA
«ARE DE riEU DK I.'AJUDA
I , gació de Pomclta de Joventut cVerge
Tvtjódà». «EKel blain i •Estol de Santa
' J . , celebraren llar festa dtaniírenari
' i^rdieclfi <>• ta bandera
lYtfléna de la Mare de M n de l'Ajuhslò* Ooc, • les «nit del matí, ona
je « a a n a l ó lenvra!, celebrada pel
„„ del* rametitaH pofaells. Parc Toj . Baicdona, capntx), d qual diuuí
"n, u miaaa es Itn ta Vtalta Eaplri, |a Mare de Déa de Montserrat i rs
firen ell* Coígfl ACÍB l'Omells de Joventut,
dea e» d o n i eotnenç a l'oBci. Abons,
|TMJ« Zacaric» de Llorens, conseller deia
''Sto d'Areny* de Mar, ben et ta bandera
mstie de ta Marc de W n de Moatofrena dols padrins de ta bandera
ferea cl «enyor Valenfl Tnban Coll i
svera Josepa Casella; Sanfelin. Es col-,

•m'ò* nna fermesa llacada atabaa-

, ofteaa de ta padrina,
t ebor de t J U i Tllite» canti ta miaaa de
vi.rr de Dtn de Níria, de raoaatu Ro, Oiflé el sermó el Pare flrf d'IroaL joardil del convent de l'Ajuda, qn<
l i de Pobra dels Po«DeIL« 1 del «en lema
\nt, | Mtria
L repartiren nns bonics recordntorl* de
•festa I ca prenguí comiat de ta Mare
I p í s amb d ViroJai.
Vi»t l'ofici, els Pomells, preaidit» pel
I coEsetler d Pare Tomàs de Barcelona 1 !
<royor Bena UstreD, secretari del WLQPÍ, es dirigiren al carrer de Verdscuar |
nAmero >, on e* fín nn repartiment ;
i ils pobres del veïnal,
la tarda, a les qaaoe, al Teatre de
Graclcnc, es celebri nna festa pala qual es composà d- poesie*, con[«rtaaenls per les damiseMea Tere««
i i Teresa Ros. del Pomríls «Estol de
CecOIa» 1 tVerge de l'Aiiuda».
lE"b«rt Infantil de dansaires del P. de
|Toi
Amor* dansi amb molta precisió
halletl populars catalans,
npi la segona part l'estma de ta ron, catalana, escenificada expressament per
••ts, «EI eomte OHvcr>. Fon npmautaI "nos faisó admirable per element» no'••tts, d a quals obtíngneren molls a p ú a rnts en acabar cada acte. Així msteix
«ndl rooh tamM ta presentació I ta
del Teatnari. Bn acabar fou cridat
l'antor de l'escenificació qoe éa
'::<• Tomia de Barcelona, capatxf.
shà ta festa amb un vibrant parlíiment

Iwnyor Josep Serra i Cstrell, secretari

DirertOsl dels P. de J.
conti pel nombrfr públic que omp!(
l^i-nnlet ei teatre l'Himne dels Pomells
Scgado-s-

VEO D E CATALUNYA

Pïg,

i i . —i Dijous, 12 de JaBol de 1933

gut el concurs de l'Orfeó Gracienc,
per a donar-hl un concert el dia 5
d'agost, amb motiu de le celebració
de la '«sia major.
La mtta de l'Orfe* Gracienc ha interessat vrvBBTem els vRanovIrw, «logiant-se molt els elements naciona1 is las pal prograana escoíHt que prepara per tai que slyul nn esdeveniment que honori els seus organitzadors 1 encems glgwl digna de Vilanova.

llenge oflclaí de Wylns, s'ha brinda» Pernàndez del Villar, E L PASO DEL
a celebrar un match and> Crlqul, Í» CAMBTjLO. NU: MJC.MA DE LOS K U R S A A L - A r i s t o c r à l i c S a l o
benèfic; dels laboratoris imncesos. — GANDULBS.
TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
Ha va».
£a despatxa a Comptadurta.
Saló de reunió de famílies distingides. — Orquestrina Suflé. — Avui.
dijous grandiós i extraondlnari .proT E A T R E
QOYA
grama amo cinc magnífiques estreS a r d a n e s
Companyia DÍAZ - ARTIGAS
nes. AGAFAT INFRAGANTI. interesALTA COMÈDIA
sant comèdia, •per la gran artista
Avui, dijous, tarda, a tes dnc. «Pag'gy
Hytond..
ACTUALITATS
MALVALOCA
1
la
TROüiPE
PORTUGAUMONT. FLOR DE FOC, sensacioFer avui, a los deo dc ta nit, t * anunGALIA.
Nit
a
les
deu.
RUTH
LA
ISnal
cinedrama pel cèlebre artista
ciada una audició de sardanes a ta Placa de
Seprtlveda l'Agrupació Bantanlstt Barcelona. RAELITA 1 la TROUPE PORTUGA- •iPrank Mayo». DINAMITAp original
El pros rama aairA a càrrec dc ta cobla LIA.
cinta de broma continua L'ENGANY
Bazcino.
OE LA IL·LUSIÓ, magníftoe comèdia
Dels afores
dramàtica, per la genül anteia «Vio-OT e a t r e
B a r c e l o n a la Danai.
Telèfon 51t A.
S a n t
A n d r e u
COLISEU DE VARIETAT?
Cine Princesa
El efuadro mós 'bo d'atraccions. Avui,
dljoiia, tanda, a doe quarts dc cinc;
Gran via Layetana. - Telèíon 1371
PER UN GRUP ESCOLAR
nit, a las deu. Projecció de nolaibles
Tocant a la Plaça de l'Angel
Al Centre de Contribuent* de Sant
peUlctUcs. Succéa de la formosa EL LOCAL MES FRESC I CÒMODE
Andreu, tingué lloc una reunió entre
dansarlna MARY DERVA. Grandlóe
el Consell Directiu de l'esmentat Cen- K L D O R A D O
Avui dijous. rEstrenes. STANLEY
èxit dels còlebnes comediant* excèn- A L"ÀFRICA INEXPLORADA, cinquetre I la Comissió nomenada en la reCompanvia cómlco-llrica
trics
FRANCK
PICHEL
i
SCALES.
unió convocada per la Comissió Delena Jornada. DE MAL AUGURI. GENI
PRADO-CHJCOTE
gada de l'Associació Protectora de Temporada popular, v.nt únics dies. Els aplaudits artistes musicals CA- 1 FIGURA. ELS IDEALS DE NORA.
R
E
L
U
AXD
FAT1MAS.
ExltAs
dels
l'Ensenyança Catalana, amb l'objecQUJ TINGUES UN FORD, oàmica. —
Preus econòmic»
te d'iniciar una campanye popular
Avui. dijous, tarda, a les cinc. Nit, iUueionUtes THE OLIWAY'S. Gr;!r.- Diumenge, a la nit, estrena de STANdiós
esdeveniment
de
la
eminent
ínnpera recabar de rAJuniarocnt de Bar- o lee deu. La joguina còmica en un
UEY A L'.ÀFRICA INEXPLORADA, sicelona la construcció, a Sant Andrwi, acte, de Daniel iPovede LA IX^MA çonctlsta LA GOYA. Nou. «electe 1 sena jornada
d'un grup Escolar.
DiEL IRALGO. Estrena de la íantasiú j exclusiu repertori, A petició del pú1 blic, interpretarà les seves creacions
Capacitats tots de la importància còmlCo-llrica en un pròleg, un solt, I LA CRUZ DE MAYO. MALDITO TANgrandlssiíaa que per la marxa ascen- cinc inauguracions, una peUfcula l GO i ALMA DE MUSECA. Rlqulísl- F r o n t ó P r i n c i p a l P a l a e e
dent de la barriada significa la crea- tres radloro'.otelegnames, «n prosa i ma presentació. ExW ressonant.
Avui, dijous tarda, a un quart <ie
ció d un Grup Escoltar d'aquesta 11a- vera, originaü d'EmEl G. del Castillo, Demà, divendres: Serato d'Onore cinc. Dos escóillta partits de plloita.
turalesa, amb gran entusiesme s'n- musica del mestre Alonso BARCE- : de LA GOYA.
BOTO i GARAGARZA contra OSCAR
cordà convocar per avui tols eís LONA SE D1VIERTE... Deu decora1 YCHAZO. Nit. « un quart d'onae.
presidents de les entitats de Sant An- cions de Castells 1 Femtodez, UulDos grandiosos partits a cistella. ARbena 1 Girbal i Joan Morales. Pellldreu.
GOITIA £ URQfUIDI contra OL.\Scule de Studi Films. Vestuari de la P A L A C E
C I N E COAGA
1 SACSAMENDI. Desolés es
casa Peris Ovrruans. —•Oemi. dlvenCran Saló de Moda
Jugarà .un segon partit per aplaudits
drw.
tard» 1 nit. EL MACIlAOAXTt:
Avui, dijous, tarda 1 nM. Grandio- pelo taris.
| 1 BARCELONA SE DIVIERIIE...
sos •pregruinos. Sis estrenes. Là formosa comèdia IDEES LLUMINÓS!».
Les ipeHlí-ulks còmiques: DINAMITA.
P A R C
DESPERTADOR ORIGINA!.. TRIQUI•BrtAQUC
ESCLAU
DEL
MATRIMONI.
La companyia J.orctOChicotc, ta qual re- T E A T R E
C Ò M I C
Avui, nit, a les deu:
FJ film extraordimari dc» la gran marnova c l cartell cada dia, estrenarü avui, a
Per a donar lloc al »miniaige de ca «merlcane Fox AGAFAT INFRAta tarda, a Eldorudi/, la fantasia ctaaicoF E S T I V A L BENÈFIC
lírica en set quadro», en vers i pro-a, d'E- dlversee reposicions interessants, amb
m i l i C. del Castillo, milMcn del Mtrc. Alon- destinació a les matlnécsfiofiulars, es ÈAKTl, i la interessant de lo marca
A FAVOR D E L A
Universal FLOR DE FOC pel cèlebre
so «Barcelona se divierlc...»
L'obra serà presentada amb tot luxe, ves- susponen les funcions ftns nou avis. artista Frank Mnyo.
ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA
tuari de Peris r'—raana i decorat nou de

Espectacles

D'espectacles

Castells i Fernàaücí, BuUiena i Cirbal i
Morales.
Per descomptat que l'acció dc la fantasia
gira amb ta base de la Llor.;to Proilo i ;;u.
ric Chicote.

Amb
le* funciona dc diumenge vinent
I Secció d'esports del Pomell de Joventut acaba l a temoorada la companyia del Teat n Dona de ta Merct», esti organitzant tre Infanta Isabel de Madrid, que ba vinleicaHó a Montserrat, havent »c díft- gut actuant al Poliorama.
I !« formació d'un autocamió qnc sor- A ta tarda es posaran l'entrcmi* de Pau
Parellado «De pe»ca« i ta comMia eo tres
Id'aTd d diumenge dia 36 d'atrost.
' tem del viatge d'anada I tornada i actes de d on Lluís Manzano «Alcalà de los
ics coves del salitre (Collbató), és gandules», i al vespre «Alcalí de los gandukaa.
I» pessetes.
fn* qne teta els que es proposin fer
rta excursió slncriguin aviat, si no
1 quedar-«e sense lloc en l'esmentat

CALATRAYA

Gran Teatre Espanyol

PfOgrirgWi .per e—«wi: LA QLAU
DE i/KNIGMA, superproducció del
Programa AJúrla. STANLEY A L'AF 9 « a \ INEXïiLORADA. quarto jornada. UN JUDICI PER JURATS, còmica
de gran ibrosna, MARGOT.

CADA DIA
TARDA 1 NIT
EL

MISTERI D'ORIENT

Zn

A

DJ B
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Els

TRES SESSIONS
DE PATINATGE CADA DIA

Saló

Catalunya

Nota: Oemft, nit,

B O X A

esports

TURÓ
PABK

M u s k a l s

Pèrdues
Gos

50 màq. Undeí wood

norea alt. m. 575 plos., liquidació f nrtuu. Alfoiu, 67.

Terranova

blxnc, amb plaques nagns. s'h* Büíet 35, í M e r a 20 ils.
trobat. R.: Urgeü, W. ü.er, 1.'
urgeix. Alfoiu. 57.

Compres

E s
v e n e n
: en quantitat partidea de diària
. v«ll6 da totes trenes i ^audors.
nirigriíi-ros por escrit al nüine-

Bocois i lioiDlia v i
per retira r-se. Al rom. .17.

d'ocasió

Moto-Bianchi

Bambla &e iaa F l o n , 3 A .

Cardenal uaafiaa. 8.

L. C . Smir&IÉJros

pada perfecte eïtat en venda,
preu rentatIds. Raó carrer TJnlverairat, 43, tx t l ç a .

Ventiladors

la marca
que sabeu osco- sostre d'ocoaiò. Assahonadors,
llir 1 reconèixer els Incouipa- nüm. S.
rablea avm.o tècnics «aqueata primera marca ameriOmnibus
cana amb coixinets a boles.
30 pl.A tota proba barato. MonJ A O N
F R E Y
taner, núm.181.
Barcelona, Hda. Sant Par*. 26
8eccl() * p e c i a l de Vendes
Plaaasos
G A N G A

n c a de F l o r s , C o r o n e s i Plantes
I Tot el que'a n e o e f l · l t a p e r a far-le*
f2* Caaa T . C O S T A a P a l l a , 13 » 16, p r a l

j ï o r r o p e r vendre, punt
Magnifica gramola [ c S n t r i c , a n n minat d e l
demarca, ajib preciós moble, t r a m v i a d e B a d a l o n a ,
2 dlairagmee i m discos, (2&J 8.0X1 pams de terreny Ç2.sai d opeces), venc per 110 ds. Costà I dlBcaolú). amb aigua, gas, elocprop 2.(XX) ptes. TalladoU<i.íC. t r i c l t a t . a t c
! JUi: B E A T . 93. — Badalona

Immensos Jardins
Magnífiques atraccions
Demà, nit, a les deu,

GRAN FESTIVAL
BASCO-NAVARRO

C A D É N È S

«TlTAiN

Habitació esplèndida
i reservada per a senyora, senyoreta o matrimoni, bon carrer I poc freqüentat, oalcú carrer. Etr.-. iHSH, KJI.presa Ideal
d'informaeli'.. Rambla Flora, Ui
(anuncis).

pe*. Compro or, plau, pbul 3 112 HP. amb embrague equi- A v i s o s
b r l l l a n u I peries.
Balaiea 1 serTeis de plata, •

P a r c de m o d a

Dispeses

Compro discos
de gramòfon per tot el seu va- ro 20.002 de «LA VKU».
lori uatutu a aonilclli. Sr. Vargas, Pelayo. 62. pral.
A Sitges
Es lloguen
es ven raseia tocant a la platja 2 babitacions saló I dormitori,
l.jOO
dur.».
Raó:
Sula.
Catalumoblat, balcí carrer, amb dret
Vendes
nya, i'., porteria.
a culua. Rosselló 256, quart, 2.*
0'U aS.
Joies

DE G E L

Acurat servei de Cafè-Res(aurant.

T e a t r e
P o l i o r a m a
El local mós fresc de Barcelona
Avui, dijous, edlreues: CAMl DE
COMPANYIA DE COMÈDIA del
isa del tresorer, carrer d'Avinyó, 44,'.
TEATRE INFANTA ISABEL de MA- LA FELICITAT, per «Mildred Harry.
jeh dies feiners, de dos quarts de vuit
DRID. Direcció artlslica: ARTUR ex-nmlllcr Ue •Ghoriot.. L'AVENTU'itÀ
«narti de deu.
DE MAHIANELA. per «Dorothy
Cl*..
SERRANO.
ENTRE LA REAUTAI
LAWN-TE.\NIS
Ultima setmana. Avui, dijous, tar- DU-EHEMU-A
QUE E S CONTA, represa, granda, a les cinc. Matinèe de Moda. E l I ELtriomf
de rinimítable «Douglas
Eastboume, 10. — ReBut amb re- gròn •èxit en tres actes, dc don L·luls diós
Fainbanks». E L PROFESSOR DE
tard. — Campionat europeu de iawn- Manzano,
GIMNÀSTICA, còmica — Douià, ditfennls. copa Davls. Els espanyols comALCALÀ DE LOS GANDULES
vendres moda. EL SOMfttó DE JA
te de Gomar 1 Flaquer vencen els hoN.ATDR.AU-SA. (per la Ingènixi «MudNit,
a
les
deu.
Moda
selecta.
La
landesos
Tinmeq
i
Bryan,
per
6
a
4,
mm
GR^aiBNC A VIUMNOVA I
ftmi.usa comèdia en tres actes, dels ge Kenedy». — Diumenge, a la nit,
0 a 3 1 6 a 2. — Havas.
iLTïiV
estrena: í i \ CJUTAT DE LES CARES
gvriuans (^ulntero,
Ceotre Català, de Vflanava l
F.NTENEBRIDES, per «Sessue BnyaLA PRISA
benanàrita entitat que tan A T L È T I Q U E S
kawa». — Dilluns, la gran represa
iDernà, divendres, a !a tarda, Ma- EL MIRACLE, el més grandiós triomf
ent 1 patriòticament treballa
tlnép
extnaoidlnària.
Reposició
de
la
rormoaa rtla de la costa pel seu
París, 11. — EI boxador pes-ploma
del ReteJ Programa AJürla.
rts artístic il cultural, ha obtin- Henri Lebrans, guanyador del c.ha- comèdia en tres actes, de don Josep
Icnmíó.
rrisMoalment poden anar a subscriure's
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a màquina
Circulars, S o b r e s .

Preus sense competència. Demaneu el follet
explicatiu de'tots els
altres serveis de la casa

EMPRESA

IDEAL

DIHFOBMAOIÓ

Rbla. Flors, 16, baixos

La Mutual Agrícola Ce
Propietaris. & A. per a i'exrracci6 de latrineR- Dirijrlr-ae. per a
avisos, a l Paaselir de Sant ooco,
30, Ler, I t e l O - U U S . P.1&23 U .

Per a TOTA MARCA d'Antocamlons de QUALSEVOL
TOKKLLATGE d'acer oromonlquel Knrantitxat
PELAÏO, 16, ENTRESOI-

Senyors

Vilanova i Geltrú

dues senyoretes desitgeu casarse. Escriure4699. Empresa Ideal
d' Informació, Rambla de les Al passeig de Ribes Roges,
Flors, 16 lauuucls).
tocant al mar, es construeixen zaleta per a la venda.
Informarant G. Vlvancos,
carrer del 'l oatre, núm. tfi.
Impressors, editors
Màquines de compondre, de
grau rendiment, podem vendre
a empresa editorial que vnlerui D e m a n d e s
nmltiplirar la seva produccíi'' a
preus baratiHBims. S'hi hk tres
en bastant bon oxtat qne cediEs necessiten
ríem a prens baratiasims ad- bones
confecció artl
nlrlnt-los totes. Eacrlnre a LA eles deoficiales
pell. Absoluta rejorra.
ÏEO, Düm. K>7.
Escriure detalladament: i
Empresa Ideal d'Informa
Rainvla Flora. 16 (anuncis).
grans Magatzems al gelali
se traspassa amb eatanteries i
aparadors amb existécdcs o L l o g u e r s
sense, pnnt méa oenlrie de Barceioca, Kambia do Oatalonya
ianr»<i
<le lloener
dlf»
tocant Placa Ca tal any Sai d m-i s remí
preus.deUrudk
criore <LA VEC». nfim. 3911.
n.* 78. eaue^vl. C blEGkhit
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BARCELONA
El m e r c a t d e l p e i x
Duraot la au passada m a casnioos
Uel servtt «te Marina « m a n e n ei
Mereal del Peix l'un 76 caixes, l'at
ire 60 i raUtfo 4S.
I n c e n d i sense i m p o r t à n c i a
Anit (lassada bi hagué uaa arpkjuó de gas « nu paü qoe té í'Ajanlament a l Maroul de l a VoUrtertft. dardarrera <tel del Peix, anant el toc fins
u on munt de llenya 1 browh. els
quals cnemareD fins <jue aTibaren
els bombers, sense que les pèrdues
tinguin importància.

PENÍNSULA
SENAT
"T""""'
• Madrid. U . 9 K oit.
»ohpe la sessió a fee 3*46. sota la
pretídCoda deí comte de Roman ones.
El PRESIDENT pronoDCia uo dlscuis necrològic dels senadors morts
daneramena,, e n t »
el paenyor
AUcndesaiaizer.
S'acorda que constí en acta el senUnierrt de la Contbra
El senyor SALVADOR (doa Miqueft; earplam. una interpel·lació sobre la pottQoa electoral de] Govern
a dntmànlRO.
Domana al ndtdetw de Foment quo
s'acabí ftstHQr. les obres dol qual
estan f m O n a par rtvaüfats pcàiüques.
El «enyor GARAY demana mill ores
en l'aesarümeDl d'eigites de Medrúl.
Ela «enadors madrOenys g'odbeneix m al ç r w .
JEU senyor RUIZ JIMÉNEZ M contesta eattstactòriameat.
El núnlstxB de POMEST «jautBUta
aís dm»so6 oradors que ban intervmgnt en aquest debat.

La festa de SL Cristòfol
Els «ntos que donant el
van ésser beneits a te capeUa del car
eesr de fiegomir. són eBs eegüento:
SOspano Suïssa, del capità general.
Htspano Stdasa, dett govamador d va.
iEJteaade. defe fiUs «te i . Oaeate.
BOnacna, dZïi Jaixne AQte.
Strtebater, àVJ\ Joan Canti.
Seat, d'En Joan PJgueroía.
ISaBjxye.. (TtEn Pere Dencàusa
SaÜepo. (te NIAngel Grau.
HBpaao Sotesa, d'Sa f. de P. Ca*veta.
Espanya, d ï n HSquel S&ndMK.
ifi^eno Sotesa. dTEn Joaquim Bot
ràs.
atlas, de Ntetexandre Conto.
IXxige, del doctor Moraao.
Hlapano Sotese. dTEn Garsa.
Ford, <FEn Josep Estrerias.
ladisn, dTEn Francesc de P. Coma.
iHSpano Solasa, d £ n Tomàs Lamadr»?
Ford. del doctor Puig Scfler.
Hispano Sotesa, d'En
tesonlm
Urincb.
ftWJL d'En Cruz Latoor.
Ford, dTEn Jaume MOtet,
Morlfe. dTEn Bartomeu Trias.
Hispano Suïssa, dTn Joan Gaeeó
MerJetü, de N'Angeí Meriotti
Stadebater, de N'Adolf d o t
Fiat. del doctor Texidor.
afiBteMdigte, d'En Joan Muntanyola
Itste, d'En Josep Maria Tmllote
OTWtend. d'En Ramon Torree,
Cttroen. dTEn Rosidb.
(Bateh, d'iEn Lscambra.
(Liberty, de N'Aguaci Segalés,
Sta^er. d ï i i Josep Marimon.
Gíwrotet, d'En Unís G, Nogués
Btanl,
Eiesr. dtEh OteiúCal Cascante.
Ford. dTEn ft^anoasc Oliva
Stndebaker. dTEn Ricard Vegés
(Uberty. d'En Pere Bepinet,
HHzaüBe, dTEn Josep Maria Marqnte.
a t a M e , de N Atendl
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Es mosua contonne amb te oaomsilat d'escometre les obres 1 ampliar
la conducció d'aigües a Madrid.
A propoeta «tel senyor FBRNANDE2 CABO. s «corda, que coosü «D
acta «1 sHnttwnt à e i Senat per te
mort, del P. Manjon
EX senyor GUTIÉRREZ DE LA VEGA censura les disposicions sobre secnetans d'AJunlajntxH, que no ateneu
a les eapuacions de l a classe.
£2 senyor UBIERNA sTbi adhereix
t ta una defensa del secretariat municipal
El mtaWre de la GOVERNACIÓ
afensLv presentar en la vtoent tongada parlamentària un projecte sobre aquest assumpte.
S'aixeca la sessió,
C O N G R E S
Madrid, n . 8'30 nW
STAro te sessió a tres quarts de
quatre de la tanda, sota te presidència ddl senyor Alrànez,
HI be escassa animació.
preo» t> preguntes
El senyor OC LOS RIOS denuncia
hTrgiiilnTtmrfn cameeas en les aposioions n te càtedra de Quimtea Orgànica de la Universitat de Madrid.
El ministre (THeSURUOCIO PUBUQA ix oootesta que sd h i ha hagut i n íraocioos legals es condemnaran;
i>erò DO aítra cosa.
Cl (senyor RIHZ DE GHUALBA akudfeíx les (peticions de ie Unió de Tahaiifaers, denunciant 1 Incompliment
de les lleis de caràcter social a ites
l í r i q u e s «te taixu», STn treballen
deu boreg i hi ha canaines on són exP^Krtfftp
dbresrs.
Anuncia una InlerpeUacló en te
quafl es proposa demostrar que als
•Naiii 'i (feqpedeix ara taibac que
^bans ena OTamal per dolunl.
Aüres diputats formulen precs d'escàs intenàs
£8 senyor SAEORIT demana, entre
- s h r t E coses, que es resolgui al plet
dels s&bettea» de d'Estat.
AHuitelx a i ptet de les dgamres
I geoonte que fora» acomiadades liuee
par estar aannrtedPs. A Logronyo.

Chsameras, dTEn Josep de Bugoera.
Chevrolet, d'En Josep Maria Marimon de Padró,
Fiat. d'En Joan Casaderonnt.
Overland, dTEn Josep Cabestany.
Chevrolet, de ÍTAtexandre Noguera.
Ftat, dTEn Joan Casademont.
Ovwtand. dTEn Josep Cabestany.
Ohewroleí, de NTAlexandre Noguera,
Fiat. dTEn tóset. Fuster.
MtteB. d'En Tomàs Riera
Overland, d'En Manuel Banque
Stodebalser. d E n j . H Riera.
Hiepano Sotesa, de la Mancomunitat de Catalunya
iMarttai, de la Dtputado de Barcelona.
Buldh. d'En Mare Rocamora
Ford, d'fin L·lute Casadevall.
iRuiSey, d "En Francesc Salazar,
Ford, d'En Josep Plantada
DíStrich. del doctor Rovira VendnL
Hispano StUasa, d E n Francesc Alegre
Ford, dEn Uuls Roure,
iMetaíurgique, d'En Gaspar Rosé*
Zedel. dTEn Gaspar Rosés
Flat, de ITAuger Jubany.
Ford. d En Jaume Fus et
•EUizalda, del marquès d'Alúe,
Hispano Sotesa, d'En Josep Eh?*
de MoHne
Hispano Suïssa, del oomie de la
Vatl de Blariès
•Studebaker. d'En Rafel de LBlnàs
Clement Bayer, de la senyoreta Meroè Teresa Tones,

L'actualitat anecdòtica
UN MONUMENT A QUVNEMCR A
FLAMDES
A la vila de BelCapeUe. de Ftendes.
el 8 de juliol fou inaugurat el monument a Gnynemer. r « a s . deU aviadors francesos, Jtíeroi de les gestes
de la guerra moderna. Els anys transcorreguts després de la seva mort i
de la cessació de les host Ull tate. han
«svau bou xic la ponutentai que ha-
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(Pregunta el senyar Rabote en qui- ; idnctes» productores de blat no
com a represaBl». per te darrera -vaga, han estat acomàadsdes dues cí- nes condictoa» es vol negociar «nfl> , dnen viure.
iBeoooetx que s'ha de protegir i-,
més. El mateix ha passat a Alemanya.
Convindria que efe «modus vbwn- | grtcultura. element vital del pala
Demana l a condonauio dete t'àtfftHir di» es negoctesln aníb intervencte | AUudalx a te indústria aucr«rj
del Partemeut; però d Peatemeot no | Per a protegir-la s'ha pagat el q f
imposats a tes cigarrere*.
Denuncia que ia Companyia Aïren- pot atosgar al Govern àmplies í a c i i cre a preus superiors als que st
via de vendre.
datàrta de Tabacs es resisteix a tarts per a tractar.
Insisteix en la necessitat d'una nx
complir te llei de Jornada de vuit
T ^ com we el pr^ecte de llei que
hores i Sa d'aocidems del trebefiL
es <wa-nfai;» so es pot atorgar al Jor intervenció del Parlament ea
00afecció dels tractats.
CreSe que asOb ell nomenament de Govern te oonttença que demana.
fils ooovteirts cceneccciate s'haurien
El senyor BENÍTEZ DE XJUGO
director de fla Tabacafleia a tovor del
senyor Bastos es subsanarien aques- de íer taterlnament. Del cootraci, tífiOb
Diu que Pautoriteacló que es
tes deficiències, però diu que les co- convindria modificar els preceptes de
l a Constttooiú, que requereixen ra- mana no ba d'alarmar.
ses estan Igual o pitjor que abans.
E l senyor ALBERT tal intervé i j J
Demana que et projecte sdbre I V provadó del tractat pèl Parlamenl
El senyor BEOTBZ DE LUGO 11 que votarà el dictamen.
nirfíoaciO eixiu ipreseinat I ÓIÍO-JCI
La minoria republicana nacions
aharus de la clausura del Partament. contesta dient que des de 1832 .Esestà supeditada a te protecció ta és partidària dels tractats, perd
£1 ministre de FINANCES diu que Ipanya
te indiistrta que el senyor Rahc/le termini curt.
l'extensió dels beneficis als subalterns de
i que amb tol 1 l a proH senyor BENÍTEZ DE LUGO
de l'Estat, mitjançant l'ecdaració del j representa,
tecció que se Ú dispensa, mal acaba dóna les gràcies.
sigmfioat de te paraula «similars*. | de
deseDTWllar-ee.
El senyor de LOS RÍOS conskiaj
eü íesohirà aa Pn-sidènda del Con- |
selL
Hi ba'hagut quatre anys de verita- un error el tractat oonoertat amb •:
Recull les deoúnctes formutades so- | ble monopoli per a la indústria tèx- gla terra.
Considera que l'aranze! ha d'<
Ibre la Companyia Arrendatària de til.
El senyor OCRDBRO. — Per a tenir protector de la Indústria, però noi
Tabacs.
l'industrial.
panyos dolems.
El senyor SABOfUT rectifica.
Ofereix votar el dictamen.
Un diputat regionalista. — I «i pa
El senyor «ASOON 1 MARÍN proEl senyor BíBMTEZ DE LwJ
posa que consti en acta el sentiment car.
de te Cambra per te mori (tel P. ManEl senyor OOBOEIRO. — Així» digtrt- agraeix aquestes manifestacions
jón.
S'aixeca la sessió a lee 7i5,
ho S. S. als farinaires.
Així s'acorda.
El senyor BBKBTEZ DE LUGO se- l'augment de tnii pessetes de les i
£3 comte de COLOAIBl ex plana una gueix el seu discurs i recorda que «1 sió secreta.
In^rpeado sobre la forma com slhe senyor Cambó va proclamar la necesAquesta ha durat tres quarts ifíd
sitat de tractar amb una rebaixa del
realitzat ei cadastre a Sevilla.
Slia discutit el dictamen deoen
Diu que s'iiia tractat eís propietà- 20 per luO de la segona tarifa de l'a- l'aument de mil pessetes de ics 1
tu als dietes dels diputats.
ries com ei Josstn enemics de l'Estat. ranzel.
Es suspèn aquest debat.
En concertar tractats precUa atenEl senyor VAN BAUMERCEN I
dre a l'agricultura i els interessos fet obstrucció al dictamen, sostení
del consumidor.
que no sols s'han d'augmentar
Ordre del dia
Recorda que el senyor Sedó va dir dietes, sinó que s'han de pagar
Segueix dl debat sobre el projecte que
Catalunya produeix 1.700 milions dietes endarrerides.
dTotoriueoions aranzelàries.
de pessetes, de les qual: *n consum
També han deíensat laugmenu
IBI senyor RAÜOLA reprèn el seu Espanya 1.330.
les dietes els senyors Lerroux 1
diSCOTB.
|
El senyor RAiíQLA rectifica, dient los Rios.
Combat 0,'autorització projectada
La sessió secreta s'ha aixecat
Diu que els traotats conoòtats dar- que «11 ha defensat tots els interessos. se pendre cap acord.
rerament són ruïnosos per a Espe- ' Nega 1 l'afirmació del sots-secretari
nya. Han detenminat un d^Actt de de Finances que la indústria tèxtil
£50 mttions,
| no s'ha desenrotltet.
(Pregunta qui encareix la producA niés, fan Impossible la reciprocitat en le» negwiaclons de tractats ció.
El preu del blat no el fixen les AUTORITZEU LES NOTES DE IJ
íuríh Amèrica.
Diu que la negociació dea tractat «províncies» productores, sinó Ciu- QUALS ENS PREGUEN LA PUBUQ
amb Bèlgica arruïnarà la metaUúr- . dad Real. que és la que en produeix CIO. AMB UN SEGELL O UNA '
mçnys Si no ho fessin així. les «pro- MA QUE ENS SIGUI CONE0ÜU
gía espanyola.

via assoht Guyuemer amb les seves
nombroses victòries que S'anaven
ocumailant en fcte comunicats {Oficials de te guerra.
Ei monument a Guyuemer, a Flandes. te aixecat al lloc mateix on fou
vlat el seu darrer vol. cap al tard
tf"un dia de setembre. Belcapelle recorda la terta devastada, revolta per
la metralla, cremada per la pólvora
1 el gas. terra caòtica en te qual hom
no trobava n i rastre d'un poble. Ara.
aquesta terra de ruïnes, és un país
tot nou. una regió completament
transfonmada, un reco de te prospera Ftendes. Recorrent la llarga carretera que porta de l'estació al cor del
poWe, lot són camps ben conreate
en «is quals les collites seran bones
aquest any Alguns pavellons d>e fusta escadussers, diversos abrlos de pedra amftcial, sor. els darrera vestigis aparents de te guerra
Una multitud d£ pagesos endiumenjar , vinguts de tots els pobles
dels voltants dilpres; grups de curiosos vinguts de BrusseUes, de Bruges, de LUle i d'altres llocs, s'apinyen a l'encreuameiM de les carreteres que comuniqviçD Belcapelle En
aquest encreuament, al lloc que fa
de plava comunal, s'aixeca vers el
cel, dominant te plana flamenca, el
monument aixecat a jordi Guynemer
un conjunt de columnes lleugeres
d'una línia harmoniosa De d'alt del
mohutnent s'aixieca una cigonya simbòlica en ple vol, distintiu de l'aviador adopta» pels automòbils de la
Hispano Suïssa. La base, de forma
triangular, porta dues inscripcions,
dues datés 1 un balx-relleu En un
dels costats h i . es escrita la darrera
dtadió del capità Guyne.-ner, {eta
pel general Anlholae i que diu.-

és un dels més entusiastes ade)
de l'idea
Actiualment ès a Sant Francesc I
Cafllfòmla 1 ha fet pdblic que h»
conversat amb l'esperit de lord r
thelifte, propietari que Jou dei 'Ij
mes» i altres diaris, mort l'any r
salt.
L'esperit del lord ha dtt—s*^
Gonan Doyle—que la gent viu m«r
atrafegada. Ell tamfbé va viure '
i ara comprèn l'errada. -Quan 1» 1
perd el seny darrera els tràfecs
vada, sobrevié «4 desastre.
Cal, doncs, no viure atraíegaBj
seguir Ste consells de lord
Finalment, al tercer costat es des- üíSe. transmesos iper Conan Do!"
taca la imatge jovenívola del capità que ès un gran noveUiSta,
Guymener, al centre d'una creu de
LA JORNADA DELS «ORAOS*
guerra Al sòcol h i ba escrites dues
La darrera cursa de cavalls
Unies en flamenc per a recordar al da a Auteuil és anomenada la i®*
poWe de Ftendes la significació del da lels 'drags» i sol ésser uns der
monument i la glona de Guynemer íeyes més elegants.
.
A deu metres del monument, al
La tradició exigeix anar a 4'MJ
costat de la" carretera, mig sepultat «irorn amb els cotxes dits <a apr
per les terres In ha les restes d un smaH-coadhes- i coneguts w m \
gran tank anglès Han estat preses •dragS".
mesures jjerquè aquest tank resti
«Orag. que vol dir .arro-f -'11'
alli, al peu del monument
el nom que is'apltca a una iwn3,
Durant la cerimònia de la inau- cacera en la qual no es caça
guració del monument, una esqua- genet, ei director de la cacera.
dreta francesa volava baixa per a
un paquet ple d'aren^·w^l
saludar la memòria de Guymener, Un sega
dirigible francès voltà peJ poble, dei- un sac Impreçnat de lercltiU^I
xant anar una magnifica garba de d*a2tra substància que d«xi
flors damunt el monument Desprès fàcil • * seguir pels gossos. H s . ^
d'e ia desfilada de le: tropes1 vingué tens van a fla •diag· en -BW1'
la cW públic que deixava flors al ches. I daqui que s'hagi don^n
peu del monument, A l'acte bi eren extensió aquell nom a aqueòK •
presents personalitats franceses i bel- des
gues com també ni havia la mare 1
I tractant-se dauulterar 1
la germana de Guynemer, fortament propi ei nom fia fet íorolia
emocionades durant 1 hamenatgie que
es tributava al ser estimat.

sacrifici i provocarà les mes nobles
emulacions, • — 11 setembre 1917.*
En un altre costat hi ha tnsent
l'homenatge dels aviadors belgues;
«En aquest recó de terra belga, trasj balsai per la guerra, mori per la deien sa del dret violat un heroi francès, Jordi Guynemer. les ales victorioses del qual conqueriren fa vuit
anys una glòna incomparable en el
cel dels combats Els aviadors belgues que tingueren l'honor de Uuttar
als seus costats han aixecat aquest
monument en testimoni de llur admiració nascuda de la fraternitat de
les armes. — 8 juliol 1963."

cHeroi llegeadari. mort en ple cel
de glòria despres de tres anys de
Uurta ardent Restarà el símbol P**
por de tes qualitats de la seva raça:
tenacitat indomable, energia ferotge,
Coratge sublim, animat de la fe
BON CON&ELL D'ULTRATOMBA
més in ftangible en la victòria DeiConan
Doyle el famós interventor
xa als soldats francesos un record in- dei no menys
famós policia SJjeriocn
esborrable que exaltarà i esperi 1 de Holmes, s'ba dooai
a l'espirtliama l

Curiositats mundials

R·eeman·fn a les gnllt»» ' I
particulars que teneti a >* ' " ^
tre'ns articles o note»
ia neceMltat absoluta (""'*
qual ne em et poaMbi*
• l menor OR»; Mvaiar « " ^ j
mtnl «is original* •">'' *
SOII o una firaM

-

