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lonstilucio de les Diputacions Catalanes
A
Barcelona
iLa^ sessió de constitució de la nova
JiputaçiO •/Provincial- de Baprcelona
|fia comeoçat a tres quuru de cinc
la tarda sota la presidència de
Joan Valies i Pujals.
El secretari senyor T&rruetta l»a
ibi compte d'una comunicació del.
governador civil delegant el senyor
Vallés 1 Pujals penquè presideixi l'ece, 1 de la convocatòria de 'la. seesio
fignada pel propi governador. Tamy ha donat compte de les actes de
lipurtats electes presontades a ISeIretarta.
El senyor Vallés i Pujals declara
i ta Ha la Diputació d'una mainterina i invita a ocupar la
t-sidincia el diputat de més edat.
El senyor Borràs passa a ocupar
juest lloc acumpanyat dels senyofs
l Guanyaiens, corn a seorel> dCna compto dels articles de la
ei Provincial relerents a l'acte, i
llegeix en votació la comissió per\n«nt d'acies. gue és íormada pels
eüents senyors:
Sasper Rosiés, Josep Caraben Boad Plcb. Ramon Picart i Eduard
er a la Comissió auxiliar d'actes
elegit» els següents senyors;
jsep Mari, Josep Maria iFrudera i
Ribas Motrfar.
tot seguit es suspèn la sessió per
que e» pugui reunir la comist
d'actes, la qual dictamina soles dels diputats nous que tornen part de la comissió permanent,
fbt-bo r«.v<*rabl«ment.
'•«i cinc el president suspèn la
fib per a rependre-la demà a lei
de ia tarda.
A

Tarragona
Tarragona, 1, 415 tarda. I
6'tia celebrat aquest mati la sessió
constitució de la nova Diputació
Tarragona.
mesa d'edat s*ha format sota
presidència d'En Ramon Vidiella.
|aciuant de secretaris En Josep MaGicb i En Josep Palau.

Per 12 vots amb 6 en blanc ba estat elegida la comissió d'actes, formant-la els senyors Francesc Canlvell, Daniel Serres, Raimon Vidiella.
Joaquim Avellà i Emili Foldh
Per a la comissió auxiliar són nomenats jels senyors Josqp Comgite,
Josep Briansó i Joan Tomàs.
Es suspèn la sessió a fi que la
comissió d'actes dictamini sobre les
dels nous diputats
Represa novament la sessió es dona lectura al <JUjtaim.cn |p(roposant
l'aprovació de totes les actes, ja que
no s t à formula cap protesta.
S'acorda que el dictamen resti vint
i-quatre hores damunt la taula i s'aixeca la sessió fins demà, a les onze
del mati
A

Girona
Madrid. 1, 5'20 tarda
A les onze s'ba reunit la nova Diputació.
Presidí el governador. En Felip
Lueje.
Aquest cta entrat i sortit en mig de
la major indiferència. S%a limitat a
cedir la presidència al diputat de
més edat. En abandonar el local únicament l l i a acompanyi el senyor
Ferran, de la ü. M. N.
iLa mesa d'edat s'na constituït sota
la presidència de N'Isidre Riu i fent
de secretaris N'Albert de Quintana i
En Josep Ferran.
La Comissió Permanent d'actes ha
estat elegida amb els senyors Agustí
Riera, Ramon Noguer Comet, Albert
d» Quintana. Damià Casanova i Francesc Carbó.
Han estat designats com a auxiliars
els senyors Josep M iMasramon, M i quel Samaló i Josep Fàbregas
Reunits aquests ültims per a dictaminar sobre les actes <jeis senyors
.Rtera i Casanova, han acordat proposar la seva aprovació.
Complint ei que disposa la llei resta el dictamen vint-i-quatre hores damunt la taula.
Demà, al mati. es reunirà novament la Diputació per acabar de constituir-se.
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L'anarquia a Xina
DOS CANONERS BOMBARDEGEN
AMOY

Londres, 1. — Segons notícies que
comuniquen al «Times, des d'HongKong, dos canoners .xinesos, han
bombardejat el port dAmoy, situat
a la illa Hiamen.
Els cònsols anglès i japonès han
soUicítat protecció de llurs respectius
països. — Harvas.
S'HA SUÏCIDAT EL PRESIDENT DE
LA REPUBLICÀ?
Londres, 1 — Segons noticies que
publica el «Times», procedents de
Riga, comuniquen des de Carbln el
rumor que circula a segurant que el
president de la República xinesa ba
intentat suicidar-se. disparant-se un
revòlver.
Sembla que el seu estat és de gravetat. — Havas.

Atracament

a Saragossa
Madrid. 415 tarda
ES ROBAT i FERIT GREUMENT
L'HABILITAT DEL MAGISERI

E I

conflicte

b a n c a r i

Madrid, 1, «'15 tarda. NOTES OEL CONFLICTE BANCARI
Alilr, a la tarda, a l'estatge de l'AsMadrid. 1, 5'15 tarda.
Durant tot el mati, al local del Sinsociació de banquers, se celebrà una
reunió per a tractar del confiicte de dicat d'empleats de Banca i Borsa
hi ba bagut extraordinària animació,
Banca 1 Borsa.
Canviaren impressions sobre l'estat essent nombrosos els empleats que h i
han acudit per a informar-se de l'esdel conflicte.
tat del confiicte.
No stia arribat a cap acord.
Aquest continua igual, sense que
Anit passada estigué reunit a l'estatge del Sindicat Ldiure de Banca i s'hagi avançat fes, malgrat les ge»
Borsa ei comitè de vaga l els dele- tions realitzades durant el dia d'ahir.
En una pissarra col·locada ea un
gats dels Banc$, que durà fins a aldels salons s'ha donat compte de la
tes hores de la maiUnada.
En la dita reunió es prengueren im- situació dels Bancs el personal dels
no treballa i del boicot que
portants acords que el senyor S&les quals
ha de fer, per l'actitud en la
ha amagat als periodistes, aUegant se'ls
qual s'han collocat davant del Sindique no es podien donar de moment cat.
a la publicitat. Únicament assegurà
El senyor Sales ha manifestat als
que un dels acords presos a la reunió periodistes
que els treballs realitzats
és que
comitè de vaga s'entrevisti avui es limiten
a gestions fetes amb
avui al mati amb la direcció del Banc algunes cases en les quals, acceptaEspanyol del Rio de la Plata i en des i tol les basés, han sorgit peticas que aquest es negui a abonar els tes qüestions de detall d'escassa imsous als caps, ler-li avinent que el portància i de fàcil arranjament
personal sindicat abandonarà a l'acte
Ha afegit -jue estan disposats alels seus llocs.
guns Bancs a donar la batalla al
Han arribat a les oficines del Sin- Sindicat, no reconeixent les bases,
dicat Lliure ae Banca i Borsa les co- i per això han sortit cap a Barcetitzacions de dos dies de sou que tots lona i Saragossa comissions de Maels caps i empleats dels Bancs afec- drid per a canviar impressions amb
tes al Sindicat Lliure han deixat, els companys i adoptar els acords
amb l'objecte de pagar integres llurs pertinents
sous alsempleats vaguistes dels
Se sap que aquesta nit es celebraBancs de Bladrid.
rà al Sindicat una important reunió
Per telègraf siha rebut també la per a declarar el boicot complet a
consignació dels sindicats de Banca algunes entitats bancàries, entre ali Borsa de «províncies» que trameten tres a l Banc Espanyol de Crèdit, Banc
a llurs cumpanys vaguistes de Ma- de Biscaia, Banc de Bilbao i Banca
drid aimb igual fi.
López Quesada
Segons tia dit el Sindicat, aquesta
El Sindicat Lliure féu oiroular all
ve^pr·· l ord'e entre els vaguistes per- classe de boicot anuUa quasi per comquè avui, durant tot el (Ha, passin plet totes les operacions bancàries
per l'oflclna del Sindicat a signar que tes citades cases poden realitles corresponents nòmines per a re- zar.
bre llurs sous.
El? representants del Sindicat, en
El director del Banc Hispano Ame- la reunió que oelebraren ahir vespre
ricà ha deixat l'import de dos dies amb el ministre del Treball, escoltade sou per a contribuir al pagament ren les manifestacions d'aquest i li
agrairen l interès que es prenia per
dels sous d'els vaguistes.
a resoldre el conflicte.
Entre els acords presos per l'AsLi demanaren ia concessió d'algusemblea de Saragossa n'hi ha un en nes
hores per a poder consultar amb
virtut del qual el Sindical carregarà la Directiva,
visti de l'actitud en
a la sucursal del Banc Espanyol de que s'havien eh
coUocat els Bancs.
Crèdit de Barcelona totes les despeCelebrada la reunió pels empleats,
ses realitzades pel manteniment de
a acordà per unanimitat no acceptar
la vaga.
la intervenció del ministre, en vista
Aixo ho fatà el Sindicat tenint en de la intrasigència de les empreses.
compte qye él local que ocupa la
El Sindicat no pactarà amb cap
dita entitat a la capital catalana no Banc, com aquest no ho sollicíti indipot ésser utilitzat per altra empresa viduafflment 1 sepanant-se de la banca
que nu sigui financiera i no pçdrà del centre d'Espanya per a realitzar
llogar-lo sense abans liquidar amb el les gestioní.
Sindicat.
El senyor Sales ha manifestat tamEn cas contrari s'arribaria al boi- bé que l'úlliím dilluns s'havien recot aknb l'empresa que al local s'es- captat Í8.00Ü pessetes, producte de
tablís.
dos dies de sou d'els empleats que esS'han presentat al Sindicat vint tan presentant servei i que es destiempleats esquirols, dels que presten nen a pagar els sous corresponents
servei al Banc Espanyol de Crèdit, al mes de juliol de tots els sindicats
que continuen en vaga.
posant-se a disposició del Sindicat.

Saragossa. — Aquesta tarda, a dos
quarts dítmia, 1 e^ un lloc molt concorregut, s'ha portat a cap un atracament, sense que els seus autors hagin estat detinguts.
Un xic abans de les dotze ha estat
en un Banc establert en aquesta capital ITiabllitat del 'Magisteri d'aquesta «provincià*, don Guillem Fatàs, retirant 15.400 pessetes per a satisfer la mensualitat dels mestres.
El senyor Fatàs, des d'el Banc marxava al seu d'omicili, i , quan hl era
a la vora, ha otoservàt que tres sublectes el seguien
Per a evitar qualsevol contratemps,
ha activat el pas i allavors els desconeguts s'han tirat damunt seu,
subjectant-lo do» d'ells, mentre 1 altre
pretenia pendre-li la cartera.
Com que la víctima es resistia, els
atracadors l i lian donat dos cops amb
un ganivet, caient a terra el senyor
Fatàs, banyat en sang.
Aülavors, amb tota tranquiUitat,
s'han aipoderat de tot el que duia,
fugint després.
La vtctdma ha estat portada a la miiiiMiiiíiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiH^
casa de socors, on li han apreciat
PER L'ASSOCIACIO CATALANA
dues ferides d'arma blanca, una al
ze, on, dnesta de dinar, tindrà lloc nn acte
d'aSrxnaci6 pomdiista a l'aire Uiuxe, areDE BENEFICÈNCIA
coll i l'altra al cestat esquerre del
neat-hi part direnos elements pozscilistes
P"
El Grup Fe mina! «La Falç», de BarA dos quarts de cinc, sortida cap a RiCl seu estat ha estat qualificat de celona (Salmeron. 56, principal), ha PoU, on s'arribarà a entrada de fosc
L'endemà, al mati, els pomellistcs de la
editat unes banderetes per ésser colmolt greu.
capital de Catalunya i altres indrets de la
La policia practica recerques per a locakles « i ^ictes nacionalistes (per Pàtria tornaran als respectius llocs.
recaptar cabals a profit exclusiu de
detenir els autors.
l'Associació Catalana de" Beneficència.
Les esmentades banderetes seran
Desgràcies
proporcionades gratuïtament a totes
les entitats que en demanin.

|iii;iiiiiiiuiiiiiiiiiii!iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiimiiniiiniinMiiiiii;iiiiiiiin
aviat un conjurot de' docueuts que
compuèn més de 300 pàgines, l'he donada a copiar, perquè és natural que
l'estudiïn tots els ministres.,
Madrid^ 1. 6'15 tarda,
om que el ministre de la Guerra i
tres quarts de sis han quedat j jo, demés, havem de portar una pomits «Is ministres a la Presklència, i nència sobre aquest assumpte, seguIr a celebrar l'anunciat Consell.
| rament no es llegirà en el Consell
(Els senyors marquès d'Aftiucenias i ; d avui; de maneia que no es tra tarà
Janueva ban arribat gairebé jiuits I d^- l'assumpte en el Conseül. tota ve[ — Aquí tenen vostès l'amo del di- gada que jo, que sóc el que baivia
de donar compte d'ellla, no ho faré.
er
ha dit el President.
- Del poc que en queda — ha obEl ministre de Marina ha manifeserv^t el senyor Vülanuewa.
tat que després de dos mesos de
— Aquest és el tirà. però fa bona viatge havia tornat a la Carraca el
|ara
creuer •Catulufiu'.
— A mal temps —ha contestat el
Ara. una vegada aprovisionat, anijror Villanueva — bona cara.
r à a les festes colombianes de Huelva
£1 ministre de la Governació ha
Després, repressarà a Càdíz, per a
oanïfestat que lUavia visitat una co- embarcar els alumnes d'enginyer* na.isio del Centre de Falli de Madrid, vals per a realitzar pràctiques
a paflar'h de la campanya imEl ministre de Marina íia manfes^ada per alguns «assinos en faivor
tat després que no era exacte que
restabliment del joc a Espanya
-ísobre aiçiiest assumpte — ha dit anessin a ampliar-se les places de
^1 duc d'Aimodóvar del Valle — es ITEscola iNaval com a conseqüència
juebrantabie la meva decisió. No dels últims exàmens.
"El mimstr egel Treball ignorava si
^ols no s' iugmentara el número de
tindria temps de donar compte al
saíM, sinó que seia disminuït
Consell d'un prujete de Decret relaFrjcassodes les gestions dels ban- tiu a l'aplicació d'un sistema d'auxiJuers, tan aviat com pugui trobar els lis a les dones obreres que donin a
iiitjams necessaris per a atendre les l l u m
«NOS»
^«asitals dé la beneficència, es realtres ministres eren portadors
El número 17 de la revista galle
Jinr.iii més enoara lescases de joc deElsdiversos
expedients d'escàs inte guista «Nos», d Orense, publica el seliie funcionaran; però sota cap coji- •rés.
güent sumari;
tepv s'augmentaran.
•O novo arcebispo galego». unha
E! règim de les dues m i l cases de
interesantisima carta de Portela Va
joc ha acaibat.
Uadares en col da lingoa galega; «A
Poden fer les campanyes que vulcantiga do íeuto», de A. Villar Pon
L
a
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o
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a
D
a
v
i
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guiri; puix jo, mentre sia ministre.
te; -o teósofo aitemàn Rudolf Stísbo parat* an te meva campanya
ner>, de Vicente RIsco; •Encol da
DEBuviUe.
1.—El
francès
Blanchy
En arribar el ministre d'Estat ha ha guanyat a l'espanyol Fiaquer
ctiuvia-, de Eduardo de Ontaïlon; seifart:
El resultat ba anat així: 6-1, 6-?, -clon arqueolóxica, archivo filolúxico
e etnogràflco de Galicia, os homes, os
-Vaig a calmar la imçiacièocla de
i 6-1.
e as verbaç, e comenza pubri| vostès.
Per tant, l'equip francès jugarà la feütos
La nK-moria tramesa pel senyor Sil- Copa Davls de Lawn tennis als Estats car de redaición «As fonies para a
li'«to' . Antiga de Galicia·.
Ivela, tjue no és ibemória, sinó mes Units -Havas.

[Consell de ministres

OMoesl nnDreinta: Escndeilea 10 bis:- M i m u i

Polítiques

Els Pomells de Joventut
I,'APLEC A ÍÍ0RIA
H··ü'· aquí alsims detalls de L'Aplec :
Diwabte, dia 11, sortida a les si» del
mati, per L'estació del Nord, cap a Ripoll.
A les dea s'ambarà a aquesta població,
oa s'efectuarà una visita al Monestir, Arxitt
i altre» jolius Uocs de Ripoll
Dcsgiré* d'un dinar de germanor a l'Hotel
Monestir, es sortirà a l o tres de la tarda,
en automòbil, en direcció a Qucralps, on
per bell- indrets de la muntanya s'empenoiA «1 camí de Xúria. Un cop arribats al
Santuari tindrà lloc nn acte de salutació
a la Verge
Diumcaíe, al mati, després d'una solemne mi«a, s'efectuarà nua excursió pels
e-^ronur^ -^rornant »1 SontuAri a Ica dot-

Açuesta tanta, al carrer de Menéiir
dez Pelayo. davant el mim. 87. «il r»
mode del ootxe oCim 157 de la línia
ha atropellat a Joan Pont Cteixanfl,
de 32 anys, prdduint-U fendeí importants . dastintes parts del cos.
Conduït al dispensari de Oràiuia.
estat curat de primera intenció, eàm0l
portat dedprés a 'Hospital CllnJc «ü
estat gravíssim.
—Al dispensari de Casa la CS&mi
tia. estat curat OaHaiel Vingàs
Uen, de 17 anys, el qoial tenJe crqpw
des de pronòstic reservat a l'ull MNi
que sihavla pMduït manejanl i*m
subEt&noia mflaiiiafWe dimre ((Xuta
l i e w i a d«l carrer de Cervanios, í

Pàg.
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D E CATAEUNYA

Pare, es pot xnanyar la indolgincia .at governativa 1 de la Comissió Muilels .\ngels, han topat un camií» mi- Sant
de la Porciúncula, tantes quantes veaades es nicipal I de Proveïments, s'han posat
litar 1 un carro.
(ad la visita, i es pot aplicar una indut
£1 carreter. BaptWa Sana&ez, de 4U genda plenària per on aaMkc i totes Ics d'acord per a rrfbaixar <r» pessetes
per quilo els vigents preus de la carn
anys. tat rtfsuv {«rMes tan greus que altres pels difunts
— BskWsíb de la Marc de Ma de l'Aju- de ve.j·iais
ha mort a la poca «neo*.
da. — Jubilen de la Pomtncola
Per tal, des de dama, dijous, da
Demà, a les set, el V. T O. celebrarà missa de comunió ceneral 1 a les vuit. la cele- carn de vedella es vendrà al dettil
Valors - Cupons - Girs - C a n v i - Cotons - Viatges
STecieis de la calor.
l'arxiconfraria dels Dijous Eucarístic». als segtlents preus:
Un iudtvida del sometent de Vgfil- brarà
Demà, a dos quarts de set de la tarda,
mbl» 4* Canaletes, 3-4
Pit, falda 1 cap de costelles, a ITB
carca presentà al quarteret munici- resat el rosari, es cantarà el trisasi aar-.à.
pal dues dones les quals hetrla tro- es farà l'oercici de l'Hora Santa, «ermò pessetes quilo: revés i conill, a 475
BAB
CE t ONA
reverend Pare Gabriel de Tarragona i pessetes qoüo; espaflla. a STB pessebat baraJlant-se ai carrer del Torrent, pel
tes quilo, i cuixa 1 mitjana. « 615 psad*! Remen, on viuen Una d'<tl«. per Te—Dcum
Parròquia de Sant Jaume. — Donà. de
demostrar que M a la raó eslarva de cinc a sis de la tarda, exerad» dr l'Hora setes quilo.»
A p a r t a t d* Corren» nftm. 1
la «e^a ïiart, havia travessat el toray Santa i de preparació per a tenir santa mort.
Direcció teleRràfioc
Divendres, a les vuit. missa de Comunió
14830 A.
esquerra de la seva •adversària amb
per als socis de l'Apostolat de l'Orauna agulla d'espardenyer que més general
UABSAASBAHX
Telèfons números. . . ' 4 5 3 1 A .
ciò i devots del Sagrat Cor. A dos quarts
aniut semblava una U&nga medieval. de dotze, amb Nostre Amo exposat, (unoó
'4532 A .
L a
R a m b l a
de reglament en els primers divendres de
La lesionada wa óàeer curada al
SUCURSAL A MADRID
ulspensarl i 1 ajeressora posada « dispoaició del jut>j«t.
A \ i n g u d a del C o m t e de P e n a l v e r . n ú m . IS
En i'iiltlma .ea'.i· ceWbrada pe - '.a
M carrer de Lugo, Horta, altres
Junta l».*ectiva de ;l Agrupació .ie
dues dones van tenir també qüesVc::.s d - W Pa V.ís sota i·i ir»-!tions i no els 'Ta fer cap (alta l'aa è n c a d'En Rjmon Marsal, s ' n ^ r d à
' guilla d'espardenyer ni eina d« cap
atorgar a l'empresa des Gran Metromena. tenint-ne prou i massa amb
— XI darrer aftmero dd Butlletí Oficial polità, en el que d'aquesta entitat dei es ungies per ibaiver d'anar totes Eclesiàstic d'aquest bisbat publica d se- pengui, les més grans facilitats per
gdent sumari :
dues en mana de metges.
• I. Enddica de S. S. Pins XI sobre d a l'execució de les obres que est*
'Una veïna de.1 carrer «HAmposta va VI centenari de la caaoniuadó de Sant To realitzant, semgfe que això ho faci
discutir un cert assumpte amb una màa d'Aqnino. — U. Lletres apostòliques en la seva més pròxima lerminacló i
unificant les Associadons dd Nen JeaS» de no s'aparti de l'establert en el dictarallogeda la qual va usar arguments Praga
Ronda Unii confiant l'erecció a l'Ordre deia Car
tan
eficaços
que
açuella
va
ibaver
d'amelitts
descalços. — n i . Declaració del Sant men de l'Ajuntament autoritzant les
v e r s i t a t 20,
nar al dispensari dMiostaf ranebs amb ' Ofici referent a certs (ets atribuïts al P Piu« expressades obres a cel otoert. A aquest
i
de
Pietraleina.
caputxí. — IV. ca» de conl i cara estrc^xAlada.
I cinda i qüestió dogmàtica per al mes de efecte s'ha «Recordat a l'esmentada
Al carrer de Satemanca una dona setembre. — V, Crònica diocerana — VI. empresa la improcedència de l'extracVies u r i n à r i e s , p e l l , Balga X , D i a t e r m i » , va insultar un home 1 aquest va vo- Captes per a l'abolició de l'esclavitud 1 eDia ció de terres fora de les hores llxaRambla de Catalunya. 31. l.er, Z.* De 2 a 5' ler cloure-li la boca amfc un cop de de la premsa catòlica». — Vn Bibliografia > des en aquell dictamen, s la qual coi de 7 a 8. — Clínica: Sant Pau, 44. De 7 a 10 nit.
— ES troba a Barcelona d P. Narda No sa aquesta .Agrupació ha d'oposar-se
puny. no aconseguint altra cosa que
causaMi una contusió d'Importància gucr. S. J., il·lustre sociòleg.
re sol toment pels perjudicis 1 molès— Avni hi ha hagut Tribunal per a la rç ties
i ornpir-la-bi de sang. També va ésser novadó
que s'ocasionen, tant als establide Uictades ministerials, constituint,
'.unada a! dl^»ensarl d'Hostatfranclhs. lo el canonge doctor don Joaquim Sendra, ments com als transeünts.
el
rector
de
Sant
Jaume
doctor
don
Oabriel
L tia veïna del carrer de la Creu
el consultori de l'OIDA, G O L A i H A S , a la RAMBLA DE CATA- j de Canteros va demanar a una rello- Ribó i el catedràtic d'aquest Seminari docS'acordà, al mateix temps, 30U1tor don Victm» Pefio.
LUNYA, 65, Principal. - Telèfon 1214 A.
novament de l'Ajunuunent, ultra
I gada • l'import de la mesada present
— En aquesta Secretaria de Cambra s'han citar
I i no va obtettír altre present que una rebut de les alamnes del Col-legi de Reli- el compliment extricte del disposat
pallissa monumental que la va obli- gioses Merccdirie» de Martorell 38 pessetes en l'esmentada concessió, que siguin
oli nois famoleno de Rú<sia. i 25 pe»els regants i neteja de
A un pis del carrer de 3'Assalto, 93, gar igu^'ment a anar al dispensari per
setes dels PP. Carmelites per al foment de Intensificats
les nostres RaaJbles, màximum en
s'hi va iniciar ahir taida un incen- d'on va sortir airrfb el oap embolicat vocadoos eclesiàstiques.
la present època estiuenca 1 mentre
di, crecaant-se una caixa plena de i Seiguirà.
durin les obres esmentades. Per a reroba bruia. Els veïns van apagar el
meiar en part la deficiència al dit
toc en pocs moments.
respecte, aquesta entitat va portant a
O b a e r v a t o r i H a t a o r o l ò g l o de la
la pràctica, dintre del que llur» íorDnlveraltat de Barcelona.—Dia 31 -OBPILATOR1 BELLESA treu d'arrel
ces econòmiques 'ho twtDKtin, «la
ei pèl moixi, pèl de la cara l braços
de juliol de 1923.
acords presos en anteriors sessions,
Hores d'observadó: A les set, a les Resultats pràctics. Venda en perí.
1 0 0
D I B U I X O S
havent nomenat ja un. mosso que,
ENTERRAMENTS
tretze i a les divuit.
en la gorra el títol d'aqutsBatista estampada preciosa classe
Na Vicenta Tomàs i Satadrigas, vi- ostentant
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar:
ta Agrupació, tingui cura des de fa
dwo d'£r< JoaqVim LUgoAa. iDamè. a dies
761''S. 75^2. 7 ü r x
Lioreas. R. Flow.a·
de l'ampliació de la neteja a
le» onze. Casa monuórla. Salmerím, les aceres
Termòmetre sec: 25*8. 2S'4, 26-2.
a 50 cèntims
metre
1 rasants, I , amb l'ajut lels
96.
Al carrer de Pons i Gallarza, Saut
Termòmetre humit: 22·9, 23*2,22 S.
agents de l ' autoritat, del fidel comAndreu,
va
ésser
detingut
ahir
tarda,
M
A
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Humiíat (centèsimes de saturació).
ANIVERSARIS
pliment del que prevenen les OrdeMiquel Sànchez Rlbies. de U anys,
76. 62, 72.
.Va Tertsa Balet i Bauríctt, vídua nances vigents,
C
a
r
m
e
,
8
,
1
X
u
c
l
à
.
1
1
3
el
qual
bevia
pres
un
parell
de
sanDirecció del vent OSO., SSO.. SO.
dt Rubio. Mori el dia 8 d'agost de
Finalmnt, es tractà amb tot deteVelocitat del vent en metres per se- dàlies d'una sabateria del núm. 69.
19K Demà, de sis a dotze, misses a niment
convertir en una pròxima
gon: 1, 1,3.
Pompeia 1 a diversos temples de Pal- realitat de
j
Jugant
al
futbol
aii
caJTer
de
Santa
la projectada unificació rte
. Estat del cel: Quasi serè. Quasi sema de Mallorca
i
Margiarida.
el
noi
Enric
Vintró
Gay.
l adoqulnat de les aceres i de la insrè. Nuvolós.
I d'onze anys. calgué 1 es fracturà el
taHació d'un més intens 1 artístic lUuPARTICIPACIONS OE DEFUNCIÓ
Classe de núvols: K., C , K.N.C.
per a les vacances £s un aparell fo- ; colte dret. Fou curat al dispensari
Temperatures extremes a l'ombra: togràfic de la casa 0UYA8, Portal | del carrer de Barbarà l conduït des-NVi Rafela Ramis i Martín. .Enter- minat públic.
màxima.2^'9; mínima. 22*2; mínima prop de l'Àngel. 11.
rada
aquest mati.
j iprés a l'Hospital de la Santa Creu.
del sol: 20"4.
En Ramon Graell. Ha mort.
Oscil·lació termomètrica: 67.
En Pere J v m José, vidu de Na Jo— Demaneu mitges ampolles Aigus
nostres altes institucions
Temperatura mitja: 25 6.
sepa Gomis. (Enterrat aquesta tarda ai Les
• VIOHY OATALAM • en Hotels t
Precipitació aquosa, des da les set Restaiu-ants.
Cementiri Hou.
del matí del dia anterior a les sat dal
dia de la data, 0*0 mm.
Una dona de 60 anyi. habitant a
BUbao. 199, praL
Recorregut del vent en igual perío- la plaça del Carme, va buscar raons
de: 121 km.
a una rellogada i prou se'n va peCOMERÇ i IDIOMES
Observacions particulars: Boira.
nedir, perquè va baver d'anar al disEl director. E. Aicobé pensari d'Hostafranchs amb la cara
tota ratllada
Per al pròxkn dissabte, a les dotAhir, a la tarda, amb assistència
— Fòsfo Gllco-Kola Lecltlnat, cura
M oerrer de Jes Corts un carro ze, i o l'altar major de la parròquia de l'honorable senyor President d-?
nenrastènla. B. Domènscb. Ronda ds
atropellà
a
Francesc
Garcia
Aguas,
— RÜM BELLESA (a Base de node Sant Jaumé, estan enunciades les la Mancomunitat de Catalunya. En JoSant Pau. 71.
guera). Treu la blancor al cabell, tor- de 13 anys i 11 causà íortes contu- noces del doctor en Medicina i cooe- sep Puig i Cadaíalch. i del president
sions
a
la
regió
lumbar
1
al
peu
dret.
nant-li el seu color primitiu, amb exgudlsslm futbolista senyor Alcinta- de la Comissió de Cultura de l'Ajuniraordínàrla perfecció. Es inofensiu. Fou auxiíiat al dispensari d'Hosta- ra, amb la gentil senyoreta Blanque- tament en representació del ibatlle de
franebs.
El
carro
desaparegué
però
Es l'Ideal. VewU a les perfumeries.
ta López.
la enrtat. En Joaquim Maria de No
ha estat denunciat per haver-li prea
dal, tinguren llos les inauguracions
no hl ha com la casa OUYAS, Pore' número uns transeünts.
Demà. a les deu de la vetlla, tin- ds dues exposicions notables: la i e
Ha arribat a Catalunya procedent
tal de l'Angel, I L
drà Hoc a l Turó Parc el gran festi- l'Institut de Mecànica 1 Electricitat
d'Itàlia el literat-pintor En Santiago
val anunciat a benefici de la Reial Aplicades, dirigit pel geni de N'Es. Ahir a la tara es presenta a l dis- Rusiflol.
teve Terrades; i la de l'Institut de
Associació de l'Arbre de Noel.
pensari de Sant Ando-eu un individu
Química Aplicada (Escola de Direcdel sometent *•! qual tenia algunes
Entre altres números hi haurà ball tors
d'Indústries Químlquesi que fan
contusions degudes a haver-lo agre- - * l D d y t t l U reconstituents. Tora la pista de patinar, sorteig gratuït mèrltament
el doctor Josep
dit prop del torrent de^ Campanya, na la força i salut a tots els malalts.
de diferents . objectes artístics l un Agell i Agell.regeix
Eren
també,
entre els
tres dones 1 un home que viuen a c d
castell de focs artificials.
visitants, el senyor Alnaud, director
Avui: Sant Pere «ad-Vincula», SanXalo tSe'n va passar denuncia al
La
festa
promet
resultar
animada.
de l'Assessòrla Tècnica de la ComisA l'Hospital militar ha mort el car- tes Fe, Esperança i Caritat. — Demà:
jutjat
sió Municipal de Cultura, Mir, Baj rabiner Francesc Garrido Serrano a Nostra Dona dels Àngels. Sants Àngel
Dintre
pocs
dies
sortirà
de
viatsin, vice-cònsol de França, doctor Rtconseqüència de la ferida que 11 in- Custodi i Alfons M.1 ae Ligori.
ge, cap a Parts, Vervlers. Manchesdirector de l'Escola Industrl i l
79ÍT0llp?
PORCELLANA
• feri a Masnou el dlgual classe AnQuaranta hores! Demà, a l'església ter i Londres, el jove En Pau Castell quelme.
Vilanova, el senyor Massó i U«f úilollCò J. Llorens. Rbla. Flors, 3a , toni Gallego Benítez en disparar con- de Nostra Dona dels Dolors. Hores Bofill, el qual ha fixat la seva resi- de
rens catedràtic í diputat de la Manco; ira un caporal del mateix cos.
d'exposició: De dos quarts de set del dència a la capital d'Anglaterra.
cnunltat, W president de ^ A ^ ^ c a
matí
a
dos
quarts
de
vuit
de
la
tarda.
- J O I E S V I L A N O V A U n i ó . 6.
Francesa, el senyor Daunas. pel preProbablement demà t o m a r à de MaLa missa de demà: Saut Alfons M . "
Surten d'excursió als Pireneus fran- sident de l'Agrupació de Fabricants
el capità general senyor mar- de Ligori, color blanc.
L'automòbil 10152 que passava pel drid
cesos. En Joaquim Xlró Galícia 1 En de Productes Químics. 1 molts altres
quès
d'Estella.
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona Josep Alvarez Duran.
professors, alumnes, directors d'indúscarrer de les Corts, Va atropellar «
dels Àngels, a la seva església.
tries químiques, amb títol de l'Escola.
Fèlix Carollns de 53 anys, veí de Sant
FIVE
Adoració nocturna.—Demà, Torn de
I nombroses representacions de forFeliu del Llobregat, 1 11 va produir
Sant losep.
tes cases industrials, de Catalunya
contusions al cap 1 cara i commoció
1 de l'estranger, especialitzades en
general. Va ingressar el pacient a garantitzats 1 econòmics, els trobaVetlles en sufragi de les ànimes del
productes químics.
l'Hospital de la Santa Creu.
Avui, 'lorn de la Samissireu a la casa CUYA8. Portal de l'An- Purgatori:
ma 1 rinitai, a la seva capella, Escogel. U.
PREUS RECLAM
rial, 155 (Gràcia).—Demà, Torn deia
De primer, els Il·lustres visitants
Longaniesa oxtra Sibèria, a pesseCommemoració dels Fidels Difunts, a
Com ja hem dit aSgunes vegades, la veieren l'exposició dels treballs OSCOtes 12 quilo. Foié Cras extra Sibòrií,
Dilluns passat, es va reunir per pri- la mateixa capella.
Junta de Proveïments havia emprès lars de l'Institut de Mecànica 1 Eleca pessetes COO llauna 1/8. Mortadella 1 mera vegada en el seu estatge social
l'estudi del preu de la carn. perquè tricitat Aplicades; després la dels leextra Sibèria a p a i n H i ItO llauna j darrerament inaugurat en el carrer
— Parròq-Aia de Sant Antoni Abti i Nos- era evtdent que el que Jegia a Barce- sultats del present curs de l'Institut
1/8. Mantega de pon», pura, a pesse- d'En Marian Aguiló 4, la Junta de tra Dona deis AnrcU — Fe«ta Patronal de lona era exagerat.
de Química. Els doctors Esteve Tertes 3'90 la llauna d'un quilo. Vicent Govern de la Unió de Propietaris i la Parròquia. — Bl dia 2 se celebrarà la
Ete carnissers comunicaren ad Go- rades l Josep Agell, amb professors
de la Mare de Ma dels AngcU. Hi
Ferrer i Companyia, P. Catalunya, Insdustrlals del districte X. en la fr»ta
haurS misses fins a les dotxe. A laa deu, vern civil que havien acordat una re- de les respectives escoles, exp'llcaron
número 13, T. 112 A.
qual es prengueren importants acords missa solemne, cantada per la capella de Ivaixa de £> oèntims per quilo, i aques- suscintament els trets «obresortinta
As Ica de la parròquia, essent celebrant el
de millores urbanes que s'han de rea- m
re»crend senyor Ecònotn doctor Maanel Mes- ta rebaixa ha estat aprovada per la dels treballs exposats que n'hi ha di
Al carrer de les Corts cantonada litzar en «1 dit districte, al mateix tres, fent el sermó cl doctor Josep Maria Junta, la qual dedlara preus de taxa magnífics, 1 que podea copHr-njs
al de Sant Roc, un carro va atropellar temps es va acordar l'admissió com Llovera», canonce de la Catedral de Bar- ei- fixats pels carnissers.
de satisfacció, com a catalans vqu©
el propi carreter Jaume Bartoli Massot a socis de l'esmentada Unió. d'una celona.
som, 1 que estimem el progrés cienL
i
comunicació
dols
carnissers,
ís
ta tarda, a les sis, hi haurà Rosari cande 53 anys, i l i va causar ferides de munió de Propietaris i Industrials tatA per
tífic "iTe casa nostra, tan mèritamen'la
capella,
exposició
de
S.
D.
M.
oom
segueix:
pronCisllc reservat a la mà 1 braç e* que així ho tenien demanat.
per la nostra Mancomunitat
i lennò que farà el reverend don Joan Mcm«Ojcs Associacions de Proveïdors 1 impulsats
querre, havent estat assistit al disràs, prevere. Jubileu : Des del mig dia d'aairib
e'j
sensiment
fltaquíestes altes
vui, fins a mitla nit de damA, v-.sitant de Carnissers, tenen el ^ms de fer
pensari d'Hostafranchs.
A les deu d'aquest mati, al Pont aquesta església parroquial i pcecant pal púlAic que a reaueriment de l'autoA- institucions.
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(Telegrames 1 coaferòuoies de IiA V E U )
LES FOROU DC MELILLA
íUUb — Complint, ordies W cat general, senyor Martlner
o, la «ecclO d'opertdoM he aca!• següent reorganltiaclé de les
trves d'aq«est t«níton:
K qv.neT general cesldírl a Dar
riu» i t i n d r i «lectes la tercera banera del Terç, tres tabors de Ja
whglla, un «squadro ide regulars.
* « «equadrons Treriao.- una
rla dM novè lleuger, carros d
jlt d'artiQerla 1 iníaaterSa. serveis
uxíliars de la línia dreta, ei qual
oaner general residirà a Dar OuebuH.
Coraandarà l» dtla linia el general
trnftiKtez Pérez, el qual prtarà com
icom un esquadró de Earnealo.
La pifenara columna «'aquesta Unia
'ildíitt a Dar Quebdani i la comanirft «l ..oronel Saioedo, integranti una bandera de Terç. un tabor
b regulars els batallons de Saat
jrrrant, València i Gelida, un esde regula», tres bateries i
auxiliars
«•IRna columna d« residència a
OueMam estarà al comanda'
coronel Seoan* l eerft inter labor de regulan bena de Melilla i Wad-Bas, un <nd » de regulars, dues bateries,
companyia de aapadors J serveis
lats.
tercera columna, amb realdèna Kandusi, estarà comandada pel
el Morales, i composta per un
de regulars, dus botallons de
yola. un eequsdro de Fames i o,
baiefits da l'onzè lleuger, una
inyia del pruner de sapadors i
a auxiliars
luarter general de linia es^uerlidirft a Dar Drins, al comandaj^fct del general Echague. el portarà
^ p n eacona i un esquadró d'Aicémquana coí.umna resioir* a Ta. sota el »mandainent d'un co» composta d'ona bandera del
, on tabor d* regula», baiade la pmcesa i Alava, dos f»»ns de regulars, quatre bateries,
companyies dol quan de sarpa1 eemis auxiitor».
I * cinquena columna residirà a
(na Dríus, manada iwi coronel Ruiz
^ • P o r t a l 1 formada çet un tabor de
• l l a r s , bamllom de Melilla, GiroH 1 Burgos, an esquadró de regudos de Luelttoíe,. grup d'artlüe·
a cavall, una bateria del novè
ger. una companyia del »rlmftr
« • «iipsdo», una altm del qoert de
dors i •erveis' aoxtiWw
sisena columna residirà a Ruai «stara manada- pel coronel
i constituïda jjer un tabor de
w . tewiloos 4» Cerlnyòla, çxúi ÇartUano. un esquadró ÇM. tres beterje* dw givp u
due« compíinyíes de sapa«erved» auxuiaw.
plaça quedaren, a les ordres
• r u Oercia Aldav^ do* l-ataI Regimem d* MelUla, un ba• 9arrt Ferran i dues bateries
fugere^.
NOTA BUR8ATIL
Madrtd, gl, O'SD nit.
5 o m « t * íeftna, especiaimeit
cabals públics el aemt regulador
' qnala queda e 71' 46 en pujar 30

u-Estenor ^

0 ge'ia

els altres valors, hi ha bona ello g^oenO. • ^ ^ m . ítiimii
La moneda estr«agera dèbil.
' - franca a 40 90 i les lliures a
nuares, a g.peesetes el mino.
I * s'hou fet a 8 pessetes.
rES DEL CONFLICTE BANOARI
Avui ha obert .el WestmiDeter Fo_ Rank. tenint a la seva dtepopersonal no sindicat 1 admès
> nou ingrés, i equlpe que ban ofert
l-tree bancs.
IFunclonaien efia serveis de Caisa
t Valors
[La casa Central de Londres anunque ba «nvlat un equip d'emata que parl«i Teepenyol, 1 que
ocurarà enviar-ne mèa.
| L a direcció ineiste^ que ei pot do'nar la eltuacio oon«nuarà a £4^ 1 cas contrari taacari i l i arà la Sucursal
I — Avui tosn pagat gairebé tots els
jancs a Uors f unotonaris.
[Els de personal sindicat han pagat
'"sous d'acord amb ies bases eis" amo el atnf'*y~

EN GINER OE LOS RI08
Han circulat rumon que l'ex-diputat per Baivelona don Hermenegíld
Giner de lo» Blos ha aofert oh agreujament en la dolença qoe ta a l gun temps ve eotxint.
El senyor Olner de los Wos es troba actualment a Vélez^Màlaga» i a
aquesta població s'ha telegrafiat des
de Madrid intereesant-se iper la s^-a
salut.
RAIXA
£1 «Dlarto Oficial de Guerra» publica afwi la baixa en l'exèrcit, en sompliment de la. sentòn^a dictada pel
Consell Suprem de Guerra 1 Marina,
de Comissari de Guerra, don Víctor
Rodríguez Hernandez.
LES RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES
£1 general fiazan, president de la
Comissió de responsabilitats administratives de l'exèrcit ba estat preguntat pels peilodistea sobre els seus
treballs, i ba manifestat que res podia dir perquè l'expedient que Instrueix es troba encara «n Testat del
sumari.
Ignora quan podrà anar al Marroc
El seu desig «erta que en Texpedient que Instrueix no flguressin càrrecs contra ningú.
QÜESTIONARI
La Comissió de reeponsabilitats
parlamentaries ba enviat un qüestionari .al senypr Cànoves Cervantes
perquè el contesti per escrit.
INSUBOROINACIONS AL MARROC?
Madrid. SL 915 nit.
Avui s^ha insistit ien la noticia, recollida per un periòdic del mati,
que « la zona de Tetuàn la guarnició
d'un blocao, composta per torces de
regular», e'insubordina, matant el
cep i fugint els soldats moros a reunir-se amb ü'enemlc. emponant-ae
l'ennamentLee noticies, rebudes per «orreu.
diuen el seeruent:
'
A lea altures de Xauen. 4 Kala. ni
ba un bloceu que «'anomena £1 Mo"l, la guarnició del qual es compon
80 homes de regulars de Xetuàn,
al comandament d'un oficial moro i
un sergent.
El dia U d'aquest mee. el caporal
ritfeny, «1 qual eslava a les ordres
Oel sergent «nomenat Duefias, «9 poca en combinació amb els altres moros. 1 a les dOtze de la nit twsaseinaren a l'infeliç sergent i íuglren,
«mporlanWae 18 íusau» 1 les municions.
El dia 28, d'una posició de Gomara,
pròxima a Cosa, «» n'ana la guarnició, composta d'un sergent l £0 homee de policia indígena que ora s'anomena mehalla, deaprès d'assassinar
tres soldats «eu» que es resistiren.
misses
Durant ei matí d'avud s'han dit
mísees a l'oratori del Cav«U»r de
Grècia, fa sofragi de l'ànima del cap
de la secció d'artüleD» del ministeri
de la Guerra, genaraü don Lluís Hernando d'Espinosa.
Han assistit a le» mlMta la vídua
del general HerBendo, «i s«u fill I »is
seus fllle oolíUcs, els general» Naranjo, Caeaiduero í Correa i gairebé
tots el* oaip» 1 ofloials de la guarnició
pertanyen ta a l'aisna d'artilleria, així born «epresemaot» del ministre i
del «ota-secreten dei miniaterl de la
Guerra.
COMIAT
L'alcalde ha estat invitat per a demà, a ae» set, per la Residència d'Estudiants, per a acomiadar fls escolar» estrangera, en llur majoria nordomerlcane, els quals retornm a llurs
respectius països.
El eenyor Ruiz Giménez ha promès
la seva aaalstlhcia.
DAVANT DE LA COMISSIÓ OE RESPONSABILITATS
A un quart de set de la tarda a'ha
reunit novament la comissió parlamentària de responsabilitats, compareixent a declarar el T*licv,r de «La
Correspondència Militar», senyor Mariscal Gante.
També he declarat aquesta tarda el
president dels Centres Comercial» hispano-marroqulns. senyor Corbella.
Es crea que el general Berenguer
no compareixerà.
.
L'AMBAIXADOR D'ITÀLIA
I/ambaixadjjr dlUJia ba sortit
avat caj. a Paztt » fiawaeaaag, d'on

es traslladarà aü seu pals per a passar
uaa temporada.
EL SéNVOR ALCALÀ ZAMORA
Madrid. 31, 10'3(j nit.
Ha arribat a Madrid, procedent
d'Andalusia, l'ex-mtulati» de la Guerra senyor Alcalà Zamora.
Marxarà pafsat dema-, a ta nit, eao
a iparts. amb l'objecie d'assistir a la
Conferència del Desaraiament.
Romandre en aquella capital ciao
0 sib dies, i desprès es traslladarà
a Copenhaguen per p-judre part en
el Congrés Interparlamentan.
DEFUNCIÓ
A l'Hospital Provincial ba mort Julià Mldguez, de 17 anys, lo qual tou
agaiada ahir per un automòbil a la
Plaça de Salamanca.
DENUNCIA
Eiolsa Méndez Sànchez ha denunciat'al eeu amant Antoni Amorena,
el qual ha desaparegut de la casa
on haWtoven emportant-se'n Joies
que ella po$séla, per valor de 15.000
pessetes, i havent traspassat jper 40.000
pçss»tej una perruqueria de senyores
que també aquella regenteva.

El conveni que fixa l'edai d'admissió dels nois en el treball industrial,
disposa que els nois de menys de U
anys no podran ésser empieels ni treballar en «le establiments industrials
públics <r privats, amb l'èxcepcio d'aquells en els quals sols estiguin empleats el* membres d'una mateixa tamilia, 1 aquells que tinguin caràcter d'escoles professionals i eetlguin
sotmesos
la vJgilàncla de lea autoritals.
Per últim, el conveni reíerent él
treball noctnrn dels nois Sa les Indústries, prohibeix ..empdear durant
la nit als menor» de 18 anys, Uevat
en els següents casoe, en els qual»
podràn ésser empleats els majors de
16 ànys:
Quan la naturalesa dal treball obligui a efectuar-lü nit I dia, com en
les làbriques de ferro i acer, i treballs
en els quals s'empren loms de revealber i la regeneració l galTOali •
aciO del belestre l del SUerro, amb
excepció dtfs taüers de desoxidacló,
fàbriques de vidre, tàbnqus de paper,
sucreres en les quals es tracti ei sucre brut I reducció del mineral d'or.
A la nit s'entén ao aquests casos
període d'onze nores consecutives
REGIM INTERNACIONAL DEL TRE* un
que compendran l'interval que h i ba
BALL
des de les deu de la nit fins a les
El Relul decret del ministeri d'Es- cinc del matí.
tat reíerent a ratificació de convenis
A les mines de carbó de itgnit .pointernacionals sobre el rèsUn de- tre- drà concedir-se una excepció en el
ball, e? refereix als adoptats a la que es refereix a i període de descans
Conferència gene'al de (Knefcrs. en de què es tracta en el paràgraf ante25 d'ectubr? de 1921. 1 en la de Was- rior, quan l'interval entre els dos
hington de 80 d octubre de li"""*
períodes de treball stui ordinàriament
£1 conveni concernent a Tedat d'ad- de quinze hores, peró no quan el dit
miasiò dels nois en el irebaíl de ia- Interval sigui de menys de tretze hogrkrultura, disposa que ela menor» res.
de U anys no podràn ésser empleats
Quan la legislació del pals prohibei« treballar ien empreses agriooles,
públiqaee 0 privadee, 0 en 'llurs de- xi el treball nocturn a tot «1 persopendències, sinó fora de ;ies hores fi- na! de les fleques, es podrà substixades per a l'ensenyament escolar, tuir en la dita indústria el període
comprès entre les deu de la nit i les
1 aquest treball ha d'ésser tal. que cinc del mati,pel període que h i í »
no impdeixi Uur assiduïtat e les es- de« de les nou de la nit flne a les
coles
quatre del mati
Als fins de lormaeio proïessiooal
Aquestes disposicions, demés, no
prúaica, ela períodes 1 les hores d'en- £ aplicaran
nocturn de's
senyament podran ésser segulats d'u- nois de 16 aal 18treball
any», quan un cas
na manera qui permetin l'empleu de torça major no
pugui preveure's
dels nois es í ig treballs xèclls de l'a- al impedir, i que no.tinguí
caràcter
gricultura 1 ea particular en els tre- periòdic, posi obstacles al íunclonaballs fàcils de la recol·lecció
ment normal d'un estatüiaeat indusDe totes maneres, el total anyal del trial.
període de freqüentació escolar, no
També podrà, en circumstàncies
ipodrà ««ser reduir a menys de vuit
singularment greus, l quan ho eximesos.
l'ínterèe púMlc, suspendre's la
Aqueetes disposicions no s'aplica- geixi
prohibició del treball noctum per
ran als treballs efectuat* pels nou acord
l'autoritat competent en el
en les «coles tècniques, sempre que que es derei'erels
al» nois de M a 18
aqusts treballs estiguin apm-vat» i any».
vigilats per les autoritats públiques
Pel conveoil concernent als drets
LA SITUACIÓ POLÍTICA
d'associació i «oaliçió dels treballaMadrid. I . IZ-SO matinada.
dors agrícoles, le» nacions signants
Després de les moaüestacions del
e» ocanpremeten a assegurar, eobr«tot a S«s persones ocupades en l'a- cap del Oovern, coníirrowu tarribagricultpra, els mateixos drets d'as- du a Madrid de la memórW d« l'Alt
sociació i de coalíoio que als treballa- Comissari, «A Consell de minisue» de
dors de la tottóstrl» i a,derogar tota «tona s'espexa amb la natural curiodisposició legislativa que tingué per sitat, no sole perquè haurà d» traceíeote restringir aquest* drets «apgcte tar-se del problema del Marroc, sinó
per l a relació que aquesta o u t è n a
deie uebailadors agrteolea
guarda tan directa amb la situació
Pel conveni que es refereix a les econòmica.
IndetaDiwacione per accidents del treEl senyor Villanueva « 0 s'avé a
ball n l'agricultors, es fa extensiu a
tots «J» awalariats asrlçole» el bene- què persisteixi el «statu quo*.
Sosté el mtoistre d<j Finances ei crifici de le» lleis 1 reglamMits que -tia.
guia per objecte indemnitcar 3 les teri que, 0 es redueixen en proporvíctimes d'accidents d * treball en cions considerables ies despesee. 0
abandona la cartera del seu departageneral
t l conveni sobr» «i treball nocturn ment.
AH president del Consell se 11 plande la dona, disposa el eegOent:
Les don«9, sense distinció d'edat, tfia un problema de no «nolt fàcil
no podran ésser empleades duarant solució.
Es evident que Ja política de règim
la nit en establiment» industrial»,
públics 0' jHlrats, n i en cap depen- civil al Marroc ha fracassat Un» «1
dència del» dits eetabllmenis, amb moment actual.
£3 pot suposar lògicament que l'Alt
«ttepotó d'aquell» en els quals itaiioament estiguin empleats els mera- Comissari orienti la seva memòria
envers una acció militar i que amb
bres d'una mateixa lamflia
Wo obstant, no s'apUcarà aquesta el pretext de cobrir fcaixss no solament a'ajomi la repetrlooló. sinó que
dlsposkió·
A) En ces de força major, quan es reclami, encara que en nombre
en una empresa esdevingui una in. reduït. l'enviament de noves forces.
Quina seri aleshQreí l'actitud del
terrupeló del trebedl imposrible de pre
veure 1 que no tingui cerèoter pertó- ministre, de Finances?
dic.
Els que l'hem sentit aquesw di«'
B) En el ces que el treball e» fart, emçitre els seus Judicis eetem plenabé sobre primeres matèries 0 sobre ment conv-ançuts que no s'avindrà a
metèrtss en elaboració suscep·ible* cap nova «v-eíitura bèaica, en qual
d'rtltoroció molj rèpida, quan algul cas la memòria de l'Alt Oomissari
necessari per e salvar les dites ma- correrà la mateixa sort de les anteriors, essent deixada de banda.
tèries d'una -^èrdua iiie\·ltable.
Altres plans dtl ministre de la
ï n efe eatabinients industrial* aotrosso» a, la Influència de les estacions Guerra tampoc tenen l'aquiescència
i en tots el» casoe en «1» quals ho del de Finances.
exigeixin clrcuDistancies excepcioAmb aquests antecedent© es disponals, la durada d ' l període nocturn sa a deliberar demà el Consell d*
podrà reduir-se a dea beres durant ministres.
Mixanie dlea » i a n £ .
No as ma, por ara, ta sotutló.

Els moro» mentrestant Ja han r »
cplllt les collites i es respiren a l'Ai
Irica aires beUlcoeos.
REFERSMOIA DB LA SESSIÓ OE LA
COMISSIÓ DE RESPONSABJLI
TATS
La comissió parlamentària de responeabllitats ha donat per terminada
la sessió de la tarda a un quart d«
deu de la nit.
El president ba donat la referència
als periodistes dient-los que no havien comparegut, malgrat estar citats, nl el general Berenguer ni èl
director de «La Correspondència Mi
litar-, senyor Amado.
Bl primer es trobava absent, i ha
fet saiber a la oomíssió què, donada
la seva deUioada situació, per trobaràs pendent dfun procés, no podi-parlar amb tota llibertat.
El segon ha telegraílat des d Irún
dient que el dispensessin de ho esslstlr·hl per trobar-se mulamtm
A le seva giròpia Instància ha comparegut davant la comissió el secretari de Redacció de -La Correspondència Miiltar», sínyor Mariscal <it
Gante, que, per haver estat molts
anys a Melilla té grans coneixements
del problema.
•
En el seu informe donà compte de
notícies molt curioses sobre la si
tuacló d'Espanya a la zona del protectorat.
Després Informà el president 0-1
Centres bispano-martciquttis, senyor
Corbella, el qual donà compte de ta
tasca realiteada per aquesta societat
en relació amb la nostra acció d'Espanya a l'Afiica.
Contestant a preguntes que If dirigí la comissió, donà compte de noticies concretes meepecte la polflloa
marroquina.
El senyor Sagatta afegí després
que amb la reunit d'awul havia ter
minat la m-'-otauadó piibliCd.
Ara començarà el pla de treball. Es
procurarà fer-lo oompatinlc amb
aquelles persones que citades previament no hem pogut Mtmparèixer davant Ta comissió.
Demà, a le» olne, a> reunirà nova
nient la «onússló per a eotarninar
«Is infonnes escrits i resoldre ^obre la forma «n què beji da desenrotllar la seva tasca i omprovar les
dades l Mitecedents que es deriven
de la Informació públioa.
LA SITUACIÓ AL MARROO
«La correspondència Militat, oubli-

ca un art i de en el qual ocupant-se

del Çonsell que se calebrarò. dem-i.
diu al govern que tingui preaent la
següent consideració:
«Aquests dos anys cíe contínues i
fracassades negociacions amfe Abd-el
Kritn ^emostfïén ben feloq!p«n«n«nt
que per a poder negociar amb el
flamant preeídont de tia República
rifenya e* neeeasita oom primord.ji
condició vènca'l prtóner miliíarnient
treient-lo deto eesu» dominis dle BeniLTriüguiílAJf3iores vlndr» 1* soumissio.
Mentrestant *íls tindrà caipw-se»
í-ruraims peiqué la màquina de guerra continuí quieta, qt» é« el que l'inwressa per a «.•onservar el seu preuig! entre eS» rebeie NOTICIES DE MELILLA
(\fieUUa. — Han un i bat notícies del
•-amp rebel «aimam que ele presoners espanyol» que Abd-c-l-Ki im tsr i a a Aydir, el» ba iatvmat a la »;*ba»
de Bocoya. L'aocl<> del cap relbel semida que ha v-b«u als rumors qu« vénen cireu'lam aquests dies sofljre 1«ï
operacions militarB.

Slha posses&ionat del comandament

del batalló de Girona, «1 tinent coronel
senyor Rodríguez Lasala.
Aihir els rebfllls tirotejaren els aparells que volaven pel» íwirons de

Tlzsd-t^zza. Les eoswes beterips els
han fet fugi».

Han mancat a Dar-Drius ate batallons d^sabel la Catòlica 1 València,
i un esquadró d» Trevinyo, I a T-lstutin un batalio del «gímenv d'Aírica
L'equ^) quirúrgic que comanda el
comandant metige senyor Bastos, gerr
reOlevat pel que comanda el coman
dant metge senyor Talegón.
TEATRAL
Tetuan. — Amb un íA? imponent,
s'estrenà aí teatre Reina Victòriu, l'opereta oriental «Solandim».
L obre fou posada amb un luxe
enorme, essent aclamats els ectors
ai, It"*!1 de me ela actes.

Pàg. 4. — Dimecres, 1 d'agost de 19T5
•Presenolà la representació en una
La mana el capità de fragata selK.cja cl Jalita. 1 ©n una altra,llotja nyor Garcia de los Reyes.
l'i^lt Comisearí amb el aeorelart geQÜESTIONS OBRERES
nerad 1 «1 seu ajudant.
Cartagena.—Continua la vaga d'oH0TE8 DE |BAMTANOCA
brers de' la Constructora 'Naval
Santander. — A do* quarts de deu
Tots «Is obrers han acordat no vetde) mati, sortí don Aiíons cap a Bil- llar i treballar sols vuit hores.
bao, ambarcant-ee en el creuer ràBis obrers tramviaris han donat un
pid «Reina Vlctoiia Eugènia», per a nou termini a la gerència de la comj-'isUr a les festes de commamora- panyia, que resideix a Bèlgica, perci4 del Sporting aub.
.què contesti a les peticions que tenen
La Reina Victòria eortl del Palau fetes.
de la Magdalena. dirigint-Se a l'OTiS'espera l'arribada del diputat sobarcader. i donà un passeig amb la cialista Sr. Llaneza, que ve a penbalandra «Tonlno II».
dre part en el míting que organitzen
El príncep d'Asmrtas bo sortí en per a protestar contra el processato: el matí del Palau, l l'infant don ment del regidor socialista senyor
Jaume estigué a :a platja.
Pozfora. denunciat per rAJyntament.
NOTES DE BILBAO
Bilbao — La brigada d'investigació
iha detingut aquest matí els anaixiuiste= Ernest Cayón, de 37 anys, natural de MareeUa. i à LedpoU Gómez,
de 26. natural de Huelva, tots dos
eleganuneat vestrtts. Se'ls ocuparen
anues.
—(Després d'un quart d'una arribà
al port exterior ei cuirassat «Beina
Victoria», procedent d* Santander,
conduint a l Rei 1 al seu acarapahyament.
Ancorà davant de la casa flotant
del Sponiafr C&ub, pujant a bord a saludar al Rei. les autoritats i la directiva del Sporttng.
A la una de la tarda, vKttà el Rei el
nou vapor «Aliens XIII-, de la Transatlàntica.
A les dues se celebrà un banquet
presidit fiel Rel. a la sala del Sportíng, assistint-hi las autoritats i sòcia del Oiih.
A la nit retornà el Rei a Sentander
A la líipiitactó i a l'Ajuntament.
s'han col·locat avui domassos i banderes amb molia de la festa de Sant
Ignasi.
A dos quarts de deu del mati. es
u a d l a d à la Diputació provincial a
I església de Santiago, cel brani-se
una solemne funció religiosa
Ele nacionalistes de la Joventut
Basca, han celebrat dHverees festes:
Aquesta tarda a Deusto, s'ha celebrat
una important festa.
EN BENAVENTE
Santander. — En la darrera sessió
celebrada per . t'A>untaiDent es va
pendre l'acord de declarar fili adoptiu a iacint Benavente.
ESTAFA
Ciudad Real. — Circula el rumor
d'haver estat víctima d'una ^taXa
una rasa bancària d'aquesta capital.
Ed descobert puja a 20,000 duros
Sembla ésser que el seu corresponsal a Almagro havia negociat diverses lletres faisíftuades.

QÜESTIONS SANITÀRIES
Huelva. — A l'Ateneu Popular han
donat coreferències sobre l'estat sanitari de la ciutat els doctors Serra
i Vàiquet Pérez.
Els dos doctors recomanaren l'adopció de precaucions amb objecte
d'evitar la propagació de les lebres
tiíoldees.
S'ha reunit là Junta 'de Sanitat,
acordant adoptar mesures sanitàries
encaminades a deturar la propagació de les febres gàstriques i tifoidees
MORT DEL VESCOMTE DE MATEMALA
Madrid, 1. S matinada.
A les í i n c del matí he mort. víetlma d'un atac d'urèmia. l'ex-ministre
de la Governació vescomte de Matamala
Tenia avançada edat i figurava .en
el partit lliberal, tracció del marquès
d'ALhucemas.
En una disposició testaimentària, -el
Anal pregava a la família que no es
fes pública la seva mort fins després
de verificat l'enterrament.
Per aquesta causa no s'ha pogut saber la noticia de la seva mon fins
avançades hores de la nit.
L'enterrament s'etectuarà demà, dimecres, a les nou del mall
BANQUET
Per a festejar el seu nomenament
de director del nou diari -La ÓpiiUón»a s'han reunit aquesta nit en
banquet íntim nombrosos amics 1
companys del periodista don Antoni
López Baeza.
A l'acte. que s'ha celebrat en el
Camp d'Esbarjo, h i han assistit uns
300 comensals.
La festa ha resultat molt animada.
EL CONGRES IN TE R-PAR LAMENT ARI
Demà surt cap a París l'ex-ministre
senyor Alcalà Zamora, per assistir a
la conferència del desamtament.
Des d'alli marxarà a Copenbague,
on se celebrarà el Congrés interparlamentarl. en el qual proposarà, en
nom del gvern espanyol, que el prtme rCoogrés se celebri a Madrid.
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Curiositats mundials
OBSERVEM LES ARANYES
La revista Diana, diu que tothom
admira l'esfroctura enginyosa de les
te les de las aranyes, però pocs saben
que amb aquestes leles es pol saber
el temps que farà. perquè l'aranya
és sumatnent sensible a les variacions
baromèlttques
SI l'aianjra escurça els flls extrems
de la teranyina coln si rolgoés posarla més. tlvanta, és senyal iirfaUlble que
plourà. Si pel contrari els allarga,
farà' bon temps. Si l'aranya resta ensopida, hi haurà pluja llonga, si durant la piula es desensopèix i es posa
a teixir vindrà bon temps de llarga
durada.
Cada 24 hores, l'aranya fa modiflcaclons a la tèrenylua. SI Ja aquesta feina de bon mati. la nit serà clara 1 tlanquila.
Cal. doncs observar les aranyes pex
saber si convé agafar el paraigües.
Però molts lectors hauran d'anar a
fér les observacions a l'exterior, perquè les dones de casa tenen tal guerra declarada a les aranyes >pie en
tot el pis no es troba ni la més lleu
terenylni.
UN RELLOTGER FAMÓS
A França es preparen a celebrar
el centenari del famós rellotger Brcguet. considerat francès encara que
va .néixer a Suïssa e-n 1747. bavent
mort q Paris el 17 de setembre
de 1823.
Abrabam Lluís Breguet va començar l'aprenentatge a Suïssa, I als 15
anys va anar a França, entrant a trebaülar amb un rellotger de Versalles,
Va perdre els seus pares, va restar
amb 1 obligació de mantenir una germana, 1 va posar-se a treballar amb
a í a n y . eotudlam les maaémàtiques
amb bl P. Maríe, i fundant una petita rellolgeria en 1780.
D'aleshores dàta la fama dels seus
rellotges, i havem bagul de fugir a
Londres pír la revolució, el ministeU de Marina angiès l i va encarregar
els cronòmetres marins.
Va tornar a França on va ésser nomenat rellotger de la marina i va
ingressar a l'Acadèmia de Ciències.
Savi modest i mecànic de gran destresa les seves principals invencions
són e l í irellotges asironómics. «Is
cronòmetres marins, d termòmetre
metàllic 1 la construcció mecànica dels
telègrafs Chappe.
Amb motiu de la commemoració
hi haurà up congrés de rellotgeria i
una sessió solemne a la Sorbona

RESULTATS DE LA LLEI SECA
Com sap tothom, als Eslau Units
està en vigor la,llei seca i la ciutat
de Washington és lo ciutadella del
CRIM
prohil>icionisme de les begudes alValència. — Amb objecte de demacohòliques per estar allí instaüadés
PROTESTA
nar-'H diner, fou al domicili de Pere
les societats que més han treballat per
Navarro el seu amic Pere Garcia
Huelva — La Societat Colombina la prohibi^ó.
Des de ta dos anys l i devia 50 pes- ba enviat un telegrama de protesta al
Una estadística del cap de policia
setes.
ministre de Marina contra l acord de d'aquella «iutat demostra que mai b i
Pere es negà I Garcia l i disparà un no trametre vaixells de guerra a les havia hagut tants alcoholitzais com
flotes colombines que se celebraran d'ençà que estan prabibides aquelles
Tret, matant-lo.
en aquesta població.
L'agressor tou detingut.
begudes.
CL REI
En un any, el nombre de persones
FOO
per aquesta faltar—o .millor
Oviedo. — A una fleca propietat | Bilbao. — El Rei ha abandonat el arrestades
aquesta sobra —ha augineniat
d'Alonso Goozàlez, situada al carrer Sportlng Club a les cinc de la tarda, dit,
de Bouavi<sta, es calà toc a un munt dlrigim se a boid del creuer «Reina de 1,044.
Victoria».
L'èxit és complet
de llenya, creuiant-ee 1 edifici.
En vista que d sobirà no ha poCURACIÓ DE LA BOOERM
Les pèrdues són considerables.
gut presenciar les regates, s'han susUn
metge danès diu que ha arrtl
DESGRACIA
pès tadefinidament.
València. — Al r i u Esla, al lloc anoA dos quarts de sís ha salpat el bat a curar la bogeria inoculant la
menat La Illa, mori ofegat el Pare creuer cap a Santander, conduint al malària. 0 sia el paludi*ne, al boig.
boig
Agustí Francesc Garcia Monjas.
Rei i als seus acampanyants.
interrogat sobre la possibilitat del
Era nebot del Prior dels Agustins.
SÍ H ha tributat un acomiadaimeni
fet, el cèlebre alienisla de París docKl cadàver encara no ha aparegut, entusiasta
tor Rublnnovltcb, ba dit que el sisi la desgràcia ba causat gran sentiELS REFORMISTES
tema del meíge danès es basa en una
ment.
Ovtado. - «La Vt« de Asturlas» pu- experiència atrtlgüissima. El metge
ELS SUBMARINS
blica un article acollint al rumor grec Alexandre de Traïes, del segle
Cartagena. — Una esquadreta de oue eAs elements que segueixen al se- V I . curava els .boigs per l'alccíiolisme.
submarins marxarà aviat a Almeria, nyor Pedrega!, estan dlsgusWs amb ; és a d i r . intoxicant-lus amb alcohol. 1
amb I objecte d'assistir a la remesa don Me>quiades Alvurez per l'acutud ; aquesta idea de curar amb la Intoxide la bandera de combat al submarí d'aquest després de la sortida del se- j raciò. o sta amb la infecció, s'és
nyor Pedregai del Ministeri de FI-1 desenrotllada d'ençà dels treballs de
A. núm. 3.
i Pasteur.
Componen l'esquadreta els subma- ruLnees.
rins «Isaac Peral», «B. 1», <B. 3»,
S'assegura que sorgirà la divisió , S'ha observat que un boig que con•h 3» i «B. 4*.
diou-e el partit reformista.
trau una malaltia, infecciosa, guareix
de. la malaltia iméntal. Amb aquesta
observació sTia pensat én l'oportunitat d lntroduir en l'organisme dels
boigs, sèi-ums a base de toxines.
L a v a
b o a
S'han fet proves adib la tuberculina,
perquè sembla evident que b i ha reB a
n y e
r e s
lacions Intimes entre la bogeria primerenca i la tuberculosi latent.
B i d e t s
Alguns alïenistes Ihan provat de
E s c a l f a d
o r s
produir modificacions en les condicions biulògiques-dél boig amb injecD u t x e s
cions de toxines, i la inoculociò da
la malària del metge danès no és
W à t e r s
més que una aplicació d'aquest sistema.
• to.
Si a voltes un accés de bogeria
subsisteix un accés de febre, no
és menys cert el contrari.
P R E U S
R E D U Ï T S
LA JUSTÍCIA BURLADA
Els duaners dels Estats Units per.
J A U M E
S A U R E T segueixen acainiy^ilament les begu9 - C a r r e r P e l a y o 7 des ali.cbOUque»

Un camió conduïa molts caixoos
d ampolles de wyski pels voMMrts de
Washington, essent perseguit per un
autó tripulat per duaners.
L'auto era més lleuger que el camió i 11 anava guanyant aventatge.
La captura semblava inevitable, quan
els contrabandistes, que es veu que
eren boines previsors, obriren l'aixeta
d'un dipòsit de gasos asftxlants, i
l auto representant de l adtohtat va
haver d'aturar-se.
' Una vegada més la justícia va quedar burlada. - - .
PAGUEU EL METCE
Sembla que Anglaterra no és pas
el pals ideal per als metges.
Sens dubte, quan un anglès està
malalt, recorre al metge com en tots
els altres paisos del món, però hi ha
una tendència, que els doctors qualifiquen de deplorable, d'e no pagar.
A aquesta particularitat deu ésser
degut un anunci publicat al «Times»,
que dly:
A tothom. — Mo oblideu de pagar
el que deveu al vostre metge abans
de sortir a est^ejar. El metge també
té necessitat d'anar a reposar uns dies
a fom.»
Signa l'anunci «Un malalt». No seria més exacte «Un metge.7
UN GRAN HOME TEMORENC
Amb motiu d'un homenatge tributat
a la memòria del gran pintor francès Jean Paul Laurens. mort no ta
gaire, s'ha retret el seu caràcter excessivament tímid.
Amb tot 1 tractar-se amb el bo 1
millor de França i gairebé del món,
Laurens detestava les exhibicions, i
qualsevol -mostra d'bonor que l i íos
tributada l i era una mortificació.
Una vegada assistia a un banquet
1 a l final, el president, que era un
ministre l'instava vivament perquè
parlés.
—Senyor ministre—va dir l'artista—
concedir-me ia paraula és exactament
igual que retorar-me-la

.-Vgufió Campaflà. Jaume Ferrer Casals, Joaquim Garuz RevUla. Josep
Gallifa López, Oscar Vallvé Monfoit. Salvador AbnU Balué. Albert
Fargas Arazori, Gonçal .Gerez JMk,
Rafel Corominas Cot, Antoni Novell
Sabaté, Emili For>as Carballo. Domènec Concbello Gorro, Emili .P^rez
Roblez. Jòsefi Izquierdo NUralJes,
Francesc Sierra Sancho. Je*is Castel Ridaura. Josep Maaip Matéu. Angçl Igüeaius Tubert, Mànuel VallVó
Gómez, Manuel Gasulia Conesa. Màroe Mas Roca. Joan Sàlvat CofaS,
Josep Roda Puig, Eugeni Diego ^«Jcedo, Ramir Enseflai Esculies, Franóesc' Ortin Font, Llorens Paloíner
Pujod, Marcel Àvila Diaz, Àlvar ds
Castallamau Miguel.
E s p e c t a c l e s

E L D O R A D O

Companyia cómtco-lírica
PRADO-CHÍCOTE
Temporada popular. Preus econòmics
Avui, nit, a les deu. L'eniremès dels
senyors Ruiz i Ooygofrt LOS BOLXEVIQUES. quaranta una i quaranta
dues representacions de l'exirao^dínàriament aplaudida fantasia còBUco-lírica en un pròleg, un . s o l t ' i
cinc inauguracions, una pel·lícula
i tres radiofototeJegrames. en prosa i
vers, original d'Emili C. del Castillo,
música del mestre Alonso BARCELONA SE • DIVIERTE ... " amb iel
quadro EL MARTIRIO DE SAÍÍ SEB-^STIAN. amb vestits 1 decorats
nous. Gran sardana final, formant
part de l'orquestra el notable professor de tenora Albert Marti ONZE DECORACIONS de CASTELLS 1 PER.VANDEZ. BULBEXA i GIRBAL 1
JOAN MORALES PEL-LÏCULA D£
STUDIO FILMS. VESTUARI NOU da
la CASA PERIS GERMANS. Concert
per l'eminent i popular tenor • Emili
Vendrell, que cantarà escollides oançons del seu selecte repertori. '—
Demà. dijous, larda i nit. LOS
BOLCHEVIOES. BARCELONA SE DIVIERTE i concert VENDRELL — Divendres vinent, SERVTA D'ONORE i
comiat de l'exlmi- tenor EMILI VENL'Assesapor Tècnic ^e l'Associació DRELL, cantant L'EMIGRANT, del
Protectora de l'Ensenyança Catala- mestre Vives, i el RACONTO de LOna, don P a ü Homeva H Ferrer. 1 els HENGRIN. de Wagner, en català
mestres don Abelard Fàbrega director dip les Escoles de l'Ateneu Igualadl 1 don Josep Paruneila, director
. C Ò M I C
de les Escoles mossèn Cinto asslsií- T E A T R E
raii. subvencionats per l'esmentada • AVUI. nH. « les oeu, l'obra" en
Associacldi al Congrés d'Escoles Noa- tres actes, ILA CANCION DEL NAUveiles que té lloc a Territét • prop de FRAGO i la renojnenada uoupe PORLausana. A aquest Congrés hi pen- TUGAUU.
dran part entre altres els cèlebres
pedagogs Claparède, Decroly, Ferrière. Mlle. Descoeudres, Moncbamp elc.
S a l ó
C a t a l u n y a

Cultura

Ed els exàmens celebrats a l'Acadèmia Cots, dajvaitt d'IUustres personalMaits de l'alt Comerç. Btffica i
Bosa, de Barcelona, han obtingut el
títol de Tenedur de Llibres, amb caitflcaclons meritòries:
Les senyoretes Teresa Tomes Bistuer, Teresa Aleuverro Ligé, Avelina Ferris Barral. Lluïsa Bcilafont
Serviïja,
Encarnació BadaJs Baucells. Roseta Vlfials Salellas. Àngela Marti Trias, Pepet^ Saus Soler,
Dolors Terrats Sanllebi,
Els senyors Josep Cànlena Domínguez. Florenci Laya Marín, Enric Ferré Maurell. Enric Jové Guardiola, Pedegri Marti Baquiol. Jeron i Recasens Llobet. Josçp Toldrà
Boueft, Salvador Baltasar Aisina. Josep Molcampo Marco, Antoni Moncusl Solé, Joaquim Rovim Tones.
Rafel Font Balmafia, Josep Mas RabelUa. Salvador Ortiz Garcia, iQarles Sugraftes Vives. Eduard Lorenzo
Prades. Josep Hemànriez Ruiz. Ramon Sabaté Balíarda. Joan J. Igual
Aguilar. Jordi lioreus Fortuny. Josep Balcells Carbonell, Pere Arbolí
Miró. Francesc Mdíy Hiqué. Àngel
ColleU Canti. Frederic Puerto Puerto, Manuel Cuesta Noguera, Èmul
Fuster Blgorria, Lluís üurcia Blazquez. Josep Blanchart Bubet, Emili
Fàbregues Casas, - Joan
Masmitjà
Mi/lii né, Enri Ventura Bover, Ramon
Soler Ouillermo, Josep Llorens Fortuny. Miqitel Gtàalt Casanovas, Joan
Fonollosa Pi. Aftesandre Giménez
Llobet,
Domènec . SSbaté
Besuli,
Llu is Respall Juanola. Josep Serra
Cortiella. Josep Marugan Benedl. Armand Bchagoyen Toy, Francesc Cardús Bancbs. Salvador Pujol .voante,
Joan Ribas Casamitjarta, Florenci

El local mjfi fresc de Barcelona
Avui. dimecres, estrenes del Programa Ajúria: EL TESTIMONI DEFENSOR. • per Elsie Férguson; CONSPIRACIÓ FRATERNAL, comèdia 4*aramounl; DINAMITA, còmica, i la
• grandiosa reprisse. LA iPBESA . DE
1 l.'ABISMF. colossal succés. — Dèmà.
, dijous, estrena DOBLE* I DOBLE
"res. per Marv Pickíord 1 la reestrena: EL TIGRE, oer Wllliam S. Han

,Cine Princesa

GrMuvio Layetana. - Telèfon 1371
Tocant a la Plaça de l'Angel
Avui
dimecres. EL-i MALEÏTS
NERVI-. PEI-S FURS DE I . HONOR
ELS ESGLAONS DE L'ALTAR. VISI
I TA VILLAPRAMUNT ^ :ÓAT
\ LLEBRE. — Demà. lot estrenes, entre
1 elles EL VENCEDOR
Frontó Principal PiUce
Avui. nit, a un quan d'enze. Colossal partit de pilota a cisièll XRGOII I A 1 1CHAZO contra OSCAR 1 PALAU. Després es jugarà un segon, partit per aplaudits piloiairc?.

TURÓ
PABK

P A S O DE K O D A
Jardins i atraccions.
Aquesta nit reaparició
del B O L I D H U M A
I atracció més sensacional
que es coneix. Concert per la
Banda de C a ç a d o r s de
P l a s è n c i a . — Cafè-Restaurant de primer ordre.
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L VfcMO» veure en l'article anterior
fojn fou anorreada la indústria de
e?. llanes que Castella lenja estesa en
írtàncía censideraWe Xvüi ens
ca posar <le relleu r«xíst*ncia
kj aguells tanps de dues altres ma«trj*s pròpies la dels cuiros l ia
s la seda. les quals, amb la de Ifif
_nés, formaven les tres que posseïa
í««lia Diu Knas i Miranda sobre
|a dels cuiros:
'Vm de les branques més acrediides de CasteUa pel seu ««tat de
erfecció era al de cuiros Aquesta
lüstria havia anat progressant des
temps moll llunyans, i era mirada
ivab e?timaciò dins i fora del regne.
Consta. per tma demanda de les Cons.
ie pels any$ de 1987 s'exportav-n
í tfoltà quantitat cordowans. badaràs, talüets,. bQWgtiins, «tc . i corn
lü' cireuawtàncía d'óeser oerrat
objecte, segons la lògica del
^.jips. donava lloc a la prohib:i;io
i expflrtar-lo per tal q w amb la morada no s'apugés e! preu. s aplicà la
níófa regia ajs coranAres, fins aroar 'a! rlgór irrtcíonal. puix la Ucl
aposiva als contraventore la pèrja dels béns la primera vegada
lla de la vida si relnaSlee[.Arnb tot això no Hconsegnlren que
calçat baixés de preu. 1 en vista
això és féu ús toi seguit d* l exTVprf.de la taxa Preveient que els
stres sabaters «bans .ibandonariea
kr ofici que resignar-^e a les tari}. la llei eU obligava que seguistrébàllan*, encara que s'arruí«•m. No cal dir qne el ram dels
os. tractat de tan mala manera.
per sncumbir i que alhora subiren les indústries que allmen. especte de les sedes * u ;
»be> de la introducció de la seda
jEspanya pels alàrt>s. .("havien p«rrioilat - les seves manipulacions, i
3» fa mstòria com els teixits havien
Iqnirit-.wctraopdínàfi « è d i t a tot arín Moltes de les nostres ciutats deien a aquest ric producte el progrés
qqè es trobaven, i en altres forma1 "element principal de llur rique. Efl- -(Hezmlo. de la soda constituïa
1 si sol la renda .rcés important que
Stcit els rels moros , de Granada,
luan ja no era tan poderós, allí
mt article, es calculava en—im
iló de lliures la collita' anyal. Toarribà a comptar cent mil perles, dedicades a la fabricació sedeJ, j altres relacions no fan baixar
aquest «omtore quant a Sevilla,
>Segons exigien le « necessitats
• l'erari, anaven augmentant ds impnó*. Sobre el ^diezmo· que ja pagaen temps dels moros i que els nosconservaren. tingué conslderarecirrecs per diferents conceptes.
Is quals, formant-se'oa un de sol
ny 1686. résultA que satisfeia en
ijunl e l tribut oneroslsslm de quinrals i onze .tneràvedisos per lüuy Però j a l wgada fou més fatal
cara a tan noble indústria la proWdó d'exportar seda filada 1 teiída que s'estimi per pragmàtica de
S?, de trista recontança per a la
ritaí "del nostre pals; 1 encara
jsls procuradors da les Corts de Maid demacaren que, m^'enint-se en
[la seva força l'esmentada prolnblci^
permetés mtrivlnlr de fora aquest
larticle en madeixa peiqu* s'abaratís
laquí >

cuiros

de

i de

Castella

la s e d a

els escriptors castellans més pessimistes reconeixen l'exjstèncla d'aquestes Indústries que hem enumerat. Totes van perdre's quan més ' podien prosperar, quan el descobrment
d'Amèrica els obria un mertat immens I això palesa «1 desconeixement
complet que tingueren els reis i els
governants de Castella de la missió
que els pertocava acemphr.
Fa l'efecte cfm si tot els vingués
gran Però això no hauria passat
d'ésser una flaquesa humana El que
flo es comprèn és com no saberen
orientaj'·^e en ço que feien altres pobles. .Arias 1 Miranda opina que els
rels catòlics s'equivocaren en imr
política econòmica, però reconeix que
anaven animats de les millors Intencions. El que no s'expKca és coïa els
successors a la Corona no saberen
veure que el camí era equivocat, arribant fins a sospitar que Caries I
obeïa cegament les inspiracions *als
consellers estrangers, holandesos principalment, els quals en llur pals practicaven • una política completament
oposada a la que recomanaven per
Espanya Vegi s el que escriu sebre
aquest pont:
«El desengany patent que portaven
els resultats de recarregar indiscretaanent' les primeres manufactures,
no féu decidir al Govern a obrar amb
més lemtat i mesura. Solament un
resum de les pèrdues que va tenir la
Hwfústna seguicola en el mig segle que
atí-ny el regnat iie Carles I , un resum de l'estadfetlca manufacturera
de quan pujà al tron fins que el deixà al seu fill. produiria admiració
profunda, i a d ò s als no estranys a
l'estudi d'aquesta tftatèria, 1 en els
que ho són, dubtes respecte la vera,
citat, del que els números demostressin. Amb aquests sabrien que la baixa
que experimentà el treball havia estat tan espantosa, que els telers disIninuien en algunes poblacions, no s
centenars, sinó a milers, 1 que també
eren milers els braços qne <ïe l'ocupació passaven a la mendioitat 1 a
la vagància.

>No havia de conservar le seva robiis«e*a el comerç quan de tal manera flaquejava la indústria, puix aquestes branques es comuniquen recíprocament els principis que constitueixen Uur existència 1 el bé, el mateix que el mal, és comú a totes
dues. Tant de bò es donés «1 ;as
que poguessin viure divorciades, qne
així Espanya amb l'ajut del seu imperi ultramari, hauria aconseguit
mantenir el tràfec, ja que tan maltractada vwa la seva fabricaciól»
Aquest darrer paràgraf, tan ben
coordinat, el brindem a la reflexió
dels enemics de la indústria catalana, a aquells que volen sols protecció pels cereals i facilitats per l'exportadó de les fruites, sense preocupar-se qne puguin subsistir o no les
indústries del país El brindem a
aquells que 4nvoquen el fantasma de i
consumidor, éeser paràsit que avui
no existeix enlloo perquè l'home que
no produeix duna .manera o altra no
pot viure. El brindem també als que
no creuen indispensable per Espanya
la sobsistència de les indúsíries existents, sinó que creuen més convenient
deixar les Duanes obertes als preductes estrangera, a oanvi d'tma exportació agrícola i minera, la importància de la qual és insignificant, comFins aquí deixem consignada una parada amb la pèrdua que represema[breu ressenya de les principals i n - ria la importació dels articles madústries que tenia Castella quan els nufacturats.
rei? catòlics entraren a govemar-la.
[Exagerades, o no algunes de les xí| í r e s ! apreciacions que fa l'aator, fins
Jaume CARRERA
imiiniiuiummimmiíiminimmuiM •MnMnaminwiiBiiiuimaiiuiiBuiniin
ganitaadors han vist tot seguit que
la seva idea raeponia a un daler pop u l a v p t r i x tal ha estat la simpatia
i entusiasme amb que la pensada ha
a
E n
G u i m e r à estat rebudaEls organitzadors han tingut l'encert d'organitzar là representació de
Exlraordinària representació de
fobra mestra del genial autor, -Ter«Terra Baixa» a l'aire lliure sa Baixa», pels millors InMrpretadors
Quasi totes les ciutats 1 encontra- que ha tingut aquest drama Serà,
d n catalanes han retut llur bomenat- ! per tant, ona representació excepge a UincUt poeta, verb i orgull de cional.
la nostra ram. Àngel Guimerà.
j «Terra Baixa» serà representada a
La treballadora barriada del Poble l'aire lliure, al formós camp del Club
Nan, cada dia jnés catalanitzada, no Deportiu Júpiter, dissabte vinent, a
podia mancar " retre-ll el seu tribut les deu de la vetlla. En el solemnlal
d'^dmirafió. I uns quants pobleno- . silenci de la nit, en plena natura, vivins, entusiastes de l'obra gtmneria- j braran més emocíonadors que mai
na, que és ànima t sang de la nostra 1 els sublims passatges de l'obra gloterra l ba ultrapassat les fronteres 1 riosa.
més lUrayanes, han Iniciat la idea I El protagontsta, el simbòlic «MadVíerta«r aquest boenenatge que el | neVtc». «ert imeiprefat per l'artista
11 daria, 1 «te or- j En losap Terrade», qm, a judici del
E l

P o b l e

N o u

V E U D E CATALUNYA

propi Guimerà. <e on dels millors m«érprets tfel f^nós personatge La
«Maria, serà c n í d * per N'Elvira Fremont, !'açlaud1dís>ima actriu del
Teatre ^ l a l a .
La comissió, demés, ha a-enseguit
«1 concurs de ?ía Marià Cé0BD, incomparable «Nuri». N*Antí»itía Verdier i Na FUpmen» Btdosa
El celebrat éscenógraf Salvador
Alarma es el que pinta el decorat que
s'estrenarà..per aquesta representació.
La notable «Catalunya- tocarà les
més esccíllde» sardanes abans de començar l exeCuetó del drama, en els
intermedis i en acabar.
L'Ajuntament ha cedit plantes i
flors per a rexornament del osmp.
i assistiran a l'homenatge 1*« auloritats populars.
L'homenatjat. N'Angel Guimerà,
l'autor venera*, de tots els catalans,
també assistir* a 1 acte.
Els preus seran populars, I a l'Apnrpacló Excurtionista Júpiter (tPasselg del Triomf, àOí, és despatxen
ï localitats cada vespr*..
j Els organitzadors gestionen un ser1 vel etp*c:aj de tramvies fins a les
i quatre de la matinada1 Els beneficis que s'obtinguin, els
1 organitzadors els destinen a fer un
I present al gran poeta català que perI petut l'homenatge que l i tributa ,e!
Poble Nou. 1 a fer ofrena d'una
«Copa Guimerà» al Club Depórtiu Júpiter, qui cedeix galshtment, el seu
camp.

Pàg.

«i- — Dimerrc-s, i d'agost de 1923
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L a construcció d e cases barates

LA SUBVENCIÓ OE L'AJUNTAMENT ien forot de la Unàveraroat Industrial).
En la passada sessió municipal, a
Totes Bes subvencions abans esmhtància dels regidors senyors R"- mentades seran reintegrabJes, regumeu i Maseot. restà damunt la tau- lant-se Itomortltzacló per les diepola, ajornant-ne ü x i 15 dies l'aprova si··ions establertes, és a dir, per anyaeió, el dictamen de la Comissió es- des de 0'29 per cada 100 pessetes de
pecial de Cases Barates
capital rebut, durant 50 anys, o en
Extractatw» ies dades més eseen
un termini més curt si així convé
cials, per ai públic, qne enoJou el als interessats. Per als concessionadktamen.
ris de subvencions «llrbanitzadora
L'Ajuntament augmenta fins a pes- Barcelonesa. S. A >, "Basament, del
setes 10.582,500 la suma de quatre Pervindre» i Jaume Artigas, els càmilions, primWvament destinada a nons mínims anyals de remtegre seran ds que ells han ofert, en les
la construcció de cases barates.
Com a resolució dej concurg obert proposicions presentades a concurs.
per a subvencionar la constrooció de 0 sia de 0'50 per 100. l'15 per 100 i
cases barates, es concedeixen les sub- 0'65 per 100, durant 42 anys, 30 anys
vencions següente:
1 37 anys, reepoettvament.
Una de dos milions de pessetes a
Signada l'escriptura d'aoce<p1aició
la Cooperativa de Construccdó «El de la subvenció, en el termini de 60
Basament del Pervindre», per a edi- dies hauran de començar les obres
ficar 26 cases, a la illa, propietat de de construcció.
l'entita'. delimitada pels carrers InLes quantitats que com a subvenció
dúswia. Còrsega, Padilla 1 L«panL vagi murant l'AJunt-nnent, seran
segons ets traçats de l'arquitecte Al- ineerites ad Registre de la Propietat
bert Carbó (entre l'Hospital de Sant per nota marginal, com uiva hipoteca
Pau i la Sagrada Família).
sobre les finques, i acabades les
l:na altra de 3.042,951 pessetes a En brea en l'acta notarial de receí>ciò
Jaume Artigas, per a edifloer 16 ca- definitiva farà. constar la suma total
ses, amb sujecció als traçats presen- do les quantitats rebudes, tanca nt-ss
tats pels arquitectes senyors ^Bona, el compte corrent I fixant definitiva,
Maynés i Girona, es terrenys*entre ment l'import de la subvenció a reels carrers de Padilla. Indústria, integrar a l'Ajuntiament.
Còrsega t Castillejos, illa al costat
En l'escriptura constarà l'oblidret de l'anterior.
de no apujar els lloguers en
Una altra a la Societat Anònima gació
un termini de 25 anys i les sancions
de Cases Barates 1 d'Estalvis, de pes- especials
imposades en el cas d'insetes 2.633.000, per a construir 18 ca- fratigir aquesta
obligació.
ses en terrenys propis de 14 dita enSegons va manifestar el senyor
Utat,
situats
entre
la
Granvia
de
les
COSTUMS
Corts Catalanes 1 els carrera de "Pa- Maynés, en la sessió de l'AjuntaI MORALITATS ANGLESOS
dilla, Diputació. Diagonal I Castille- ment, en ol conjunt d'aquestes ediAmbat, l'jstiu, les companyies tea- jos (prop de la plaça de les Glòries ficacions subvencionades hi haurà
trals rfe Londrés se'n van tier les re- Catelanesl. Traçat* de l'arquitecte 2,200 pisos, él lloguer dels quals no
serà superior a 15 duros, l en basgions. Taimbé la part dél públic que En F. Farriol i Carreras
tants ei preu serà de 6 o 7 duros
pot fef-ho marxa tan llnny de "la
Una altra a la «Uribanifzadora Bar- cada mes.
ciutat com . l i permeten els seus rait- celonesa,
S. A de 11680,000 pessetes,
jans oconòmics o ej canvi de les mo- per a alçar
Cal considerar el que succeirà quan
deu cases en terrenys
nades dels paísos empobrits.
propis de l'entitat, situats entre els 2,200 famílies, en anar a ocupar els
Les focalitata estïuenqu*» d'Angla- carrers de Tarragona, carretera de pisos de les noves construccions, deiterra tenen cura ' en preparar orna- Sarrià i. Passeig dlEn Manuel Girona xin eSs pisos que ara ocupen. Es inmentacions mentre els Municipis es ^enire LCs Corts 1 Sarrià)- Traçats dubtable que molis piüos restaran
preocupen de reglàmentar eli espec- "de i arquitecte senyor Guàrdia.
sense llogater durant molt de tempí
tacles públics així cotTi els vestits de
i que eis propietaris hauran de reUna
aKra
Ae
819,592
pessetes
a
la
bany, determinant el límit que poden Empresa General de Construccions, baixar els preus que havien apujat,
teiiir de cenyits, (fel material que cal amb l'obligació d'edificar onze cases no per iniciativa pròpia, sinó per
íer-los, la llrgada dels caíVçòns i si
terrenys compresos entre els car- oferiments dols matoxos que els v6han d'ésser enrotllats per un faldó. en
rers dé Rolanda, Alcolea i Nou de la Jion ocupar i que se'ls disputaven en
El Municipi de Worthiiig ha prescrit Pau, dè la barriada de Sans (prop corapetèntia, apujant l'ofrena
que els vestits de bany de les serwo- de 1* Travessera).,
Si, com ée lògic, això succeeix, l'Ares han d'ésser de color fosc, afegint
Una altra a la Cooperativa «El Re juntament podrà apuntar-se una alque els banys mixtes són permesos « llotge», de 343,348 pessetes, per a tra obra merllòrta: la d'haver iniciat
condició que lihonie es porti una 0 construir dues cases sobre les cons- la regiilarlt-zmcló del problema de
d'ues. companyes. .En un país com An- truccions dn planta baixa, pròpies l'habitació, que tant ha pertorbat la
glaterra, en el qual respecte a la do- de la dita entitat i situades a'l xam- vida social de les grans ciutats, desna que no es coneix és fan observat, frà dels carries de Borrell 1 Rosselló prés de la gran guerra.
aquesta obligació d'entrar en el recinte mlxte a parélls 0 de tres en très, niiiniiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiinniíiiiiiiuiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiimiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiniim
pot, consolidar ela costums morals del
poble.
Barrett i iBeerbohm Tree. Aquests natur censurable, ^a que el Consell
El comitè de vigilància, pels bons tres darrers noms eren afegits segu- està convençut que la contiffuació de
costums del Municipi de gúnderland rafcnent per un humorista conscient o tal pràctica jendirà a desacreditar ol
està també enfeinat en conservar la inconscient. Ja qne aquests grans ac- tennis, sense comptar la molèstia caumoral en el tros de platja que. pos- tors res han de fer en el cinematò- sada a les Jugadores, llurs parents 1
seeix. Aquest, comitè es féu cèlebré gratf. • Alexandre Dumas. ipare I fill, 1 llurs amics.»
Ja per una ordenança-que prohibia Conan' Doyle foren posats a l'índex
Havent acudit els repòrters & déels films dramàtics i còmics durant però sabuls que eren admesos a la manar explicacions, la secretària diels dics. de Pasqua l Nanjal/ En Biblioteca municipal, el comitè va gué poques paraules, fent constar
aquests «ties sols podien projectar-se cedir una vegada m>ésque certes fotografies són preses des
films de viatges, d'història natural 0
Ara, davant l'amenaça positiva de de sota. El fotògraf es planta a terd« treballs industrials, pçi . (fia de la invasió de les companyies de va- ra, apunta la. màquina a l'angle que
Nadal es podia tenir paciència per- rietats, el comitè havia prohibit ab- li convé i > obté efectes que no sols
què és for» i|e ïestació. però per solutament, sola la pena de severis- Són d'una acrobàcia exagerada, sinó
Pasqua la multitud arriba a milers simes mesures, que sortissin a l'es- també <i'un gust i delicadesa dubtoa South Sbields. I , tan mateix, era cena ballarines amb les cames nues, ses. Los fotografies obtingudes d'amassa tenitar-se anar a veure la ger- A l'efecte demanà l'pol del consell questa manera fan veure les Jugadominació de les patates 0 tomar a veu- municí(pal de Soulfh Shields, que go- res on posició que el públic de les
re, com en un mirall, el que els tre- verna una platja veïna. Sl aquest ha- tribunes no veu mai per mirar les
balladors fan cada dia als tallers
guée permet les cames nues eis ne- d'una altura" 0 a un nivell normal.
gocis de Sunderland anaven per ter- Per ahra part la fotografia fixa l exEls propietaris del cinema amena- ra. I tot seguit el comitè do vigilàn- posa a un llarg examen posicions
çaren amb tenir tancat, 1 fet un cia de South Shields donà crdres dra- mónientànies que els ull-s quasi no
càlcul ràpid de les exigües forces de conianes al cap de la policia, però el discerneixen. Sha donat a entendre
policia disponibles 1 de les pèrdues Consell municipal, considerant que que això pot tranaíormar les imatque hauria sofert la caixa comunal aquell que es banya al mar porta les ges purísslmes I atlètiques de les
sabotejant ois divertiments, el Comi- cames nues 1 que a Irlanda (això ho Jugadores on fotografies quasi indetè va cedir .nha mica. Podien repre- féu constar un conseller que havia cents.
sentar-se solament films dels següents viatjat) dones respectables no tenien
autora: Shakespeare, Dickens, Thac- inconvenient en córrer pels carrers
Sembla que un grup de Jugadores
keray, Goldsmith, George Eliot, An- sense mitges, va decidir que no hi ha emprès una ofensiva contra els ío«hony "Tbrollopè, J. M. Barrie, Ten- havia cap Inconvenient cn sortir a tògrafs. encaminant-la a suprimirnyson, Jane Aüsten, Irwing, Wilson escena amb les cames nues. I Sun- ies. Una jugadora fins ha advocat
derland, per la força do la concor- perquè s'adoptés un vestit més 'dertneia, va haver de cedir novament cent».
,
Alguns diaris s'han ocupat de la
Un altre símptoma de la moralitat qüestió quallficant.1^ de ridícula i
peculiar dels anglesos. Amb motiu absuwHl. «Sl aquestes fotografies pedel davassall de fotografies aparegu- quen contra l'estètica — diuen — vol
des a les revistes referents al cam- dir que són les Jugadores les que
pionat de tennis a Wrnsbledou, el se- pequen. La veritat és que el tennis,
cretari de la «'Lawn Tennis Associa- que era un Joc eminentment agration», ha tramès una severa circular ciat, per les ganes dels records I
als secretaris dels torneigs dient: «Ha d'els campionats, ha esdevingut un
estat cridada l'atenció del (onsell de esport violent com qualsevol all re.
i Associació sobre certes fotografies
D'aquí aquestes actituds que reflexen
J. ELÍAS J D B E R T
indesitjables de senyores jugadores els fotògrafs 1 que, segons l'opinió
que apareixen sovint en els diaris 1 d'un almirall, gran jugador, sols poEl millor llibre de taqulgrafit
en els periòdics iUustrats. El Consell den semblar indecents a cervells madeplora vivament la publicació de lalts i degenerats que són sensibles
tals fotografies i l i escric por expres- a les coses mé? honestes i normal*
sar li l'esperança que farà tirt el pos- Seguint aquest camí —• afegeix —
D* Tenda «n tetei le* i l i t r · r i e ·
sible per impedir als periodistes fe- caldria tsaure ete maniqufc dete apaea la nostra Administració
tògnitt que prenguin fotografla» JU radee».
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c o m u n i c a t de la conferència de Sinaia
íinai». 91. — Despí-*» à» 1* primera 'Msió «-clcbrada per la oonferènci* s'ha publicat el sefroam camuDlcsí:
£6 Ha prooetnt a un can* d'inprtasions detallat de la sltuadd general,
íawm-f* mosti-at tota ela presents
de complet acord sobre tots els punta
La perfecta unitat de la Petita Entente rom a tactor d« »oÜ*arttat i
de pau, atia atanifestat de noo.
La dHcossiil enntlnnsr* demà ai
matí. passat-w a l'exaioen d* diferents qüesrlon* tp* Jnterewan molt
especialment & is Petita Entente 1
sobre les (tuaif es neceeml estaMlr
una actitud comü. — Havas.
El
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Centre contra el
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ment da la oontzovérsta que se'ha
suscitat entre
murallat 1 l'Aeronàutica, unb motiu de volar al pruner
manar en absolut, en tot moment 1
per a tot. en l'aviació afecta * la marina de guerra 1 pretendre, pel contntTi. el ministre^ da 1« Guerra, cap
suprem de l'Aeronàutica, seguir aa«umini aquest comandament, en un
tot 1 per a tot. així «obre l'avució
militar com sobre l'aviació marítima
També en ei dit Constil de mlnlauas ha estat examinat el relatiu a
les resposies que han donat França
: Bèlgica al menuríndum britànic. —
Havas
Disminució
de funcionaris a u s t r í a c s
Viena, 81. — Fa algun temps que
s'ba reprès amb energia la reducció
del nombre d'emplaate 1 funcionaris
de l'Eatet austríac, d'acord amb les
esUpulacione de l'acord concertat sobre el particular entre Àustria t la
Societat da las Mecioa».
Aquesta reducció que fins ara havia vtngat sofrint algun retard, ar^
de conformitat amb al dit acord de
.-ü.ncw empleats i funcionaris, als
qual» havien d'haver estat acomiadats el 30 de juny Ulttm.
No obstant, per diverses raons,
aquest nombre havia quedat reduït
a 36.50Ó empleats 1 funcionaris: però.
durant le primers quinzena del passat iollol, la xifra s'eleva a 45.406,
per haver estat acomiadat molt de
personal'ferroviari l de les fàbriques
de tabacs. — Havas,

Beriln, 31. — Tota la pramsa b » re*
pnd'ji;. roment«ín-ic. un ani-·l'í f
la «Germania.. 6rg»n oAolai del Centre, el «Toal «taca durament la política desenrotaiad* pel Gabinet Cuno,
Segons el dit periòdic el CanciUer
només ha aconseguit causar un» veritable deoopctó. puix no ha previst res,
refugiant-»* en un optimisme exagerat i «n una completa inacció.
Afegeix «rue s'ha jimilat a fer marxar la premsa an la qual es fabri<fim els Mtíleta, amb l'objecta de
biibvenelonar una Inútil resistència, al
Pohr. 1 qu las note« dirigides als
aliats pal maig l Juny han resultat
ooropletament tasindants t a r r i w s .
Acaba (Ment que n i en el punt de
L a v e n d a dels tresors
vista interior n l «n el punt de vista
Roma, 31, — El Govern italià ha fel
financier, he donat cap resultat pràc- presentar íormal comunicació a U
tic la política seguida pel Gabinet princesa Zite de Borbóo Panv.a. amb
Cuno. — Ha vas.
l'objecto de que » abstingui de uendre
manuscrits de la Biblioteca de
N o u s i n c i d e n t s a l R u h r els
MOdana. •Brevlartuxa Roman um» i
Essen. SI. — Deu mil obrers d* la •Offlclum Bea»je Vírginl».. 1 totes les
-Qutefoff iMungAutte. han demanat jotes partanyents a la corona de Tosa la direcció un «"yv™» dels seus cana. que foren portades & Viena en
salarte.
el segle »*J, i entre les quals bl teuAl dit afecte celebraren una im- ren ais cèlebre» diamants floremias
portant manifestació.
que són actualment proptastat de l'EsLa pdlcla ha dispersat, & m i l cinc tat italià, d'acord a le» disposicions
:ents obrers arribats de Bortrop 1 de l'article 1% del Tractat de Saint
Ostarfeld amb l'objecta de sarpoj.se Geimaln 1 a is oonvenció itelc-austrfaca do 4 de maig de ifiSó. — Havas.
ah monlfeaants.
Ha estat ocupat per les antor-'ats
franc 0 belgues cinc nous pous miL a q ü e s t i ó de J a v o r i n a
ners de Dorptsfeld.
L'ocupació ee realitzà sense inciVarsòvia. 31. - La decisió d», la
dent».
conferència d'ambaixador» tnametent
A la n t i M iWhiiiiiiuii foren sabo- la qOeetió de Javorina al Consell
tefate les agulles 1 les senyals elèc- de la Societat de Nacions per e conOtoDea d'Eseen
stata, reservant-se et dret d'adoptar
Amb aquest mohu ha estat imposa- la decisió definitiva, és considerada
da ona multa de cmc cents milions pefo periòdics com ua retard amem
de mazce a la d o t a t la qual també completament inúül.
•
pagar* tos despeses que origini la
La premsa estima., en general,
reparació da les dites senyals 1 agu- que
la conferència estant des de fa
lles .
ja temps eno&rregada d'aquesta
A més deu ferroviaris amb llure qüestió, podia molt bé procedir a
íamflias han estat ezpuloate,
estudiar-la a fons sense nooessitat
A A<qalagran s'han Mprèa en el
Tribunal d'apeltació de !al quarta de noves dilacions.—Havee.
zona militar "iebats de la causa incoada amb motiu de l'assassinat del
La s i t u a c i ó s'agreuja
rment GrefT. — Berna.
a Berlín
DuaBeMoif. 31.—A OorUnuud ben
estat atacats per grups de geet ua
fierHn. 31. — El Municipi d'aqueeta
•ru,pecíar 1 divereos guàrdies A« se- capital, ha visitat «1 corporació als
guretat
ministres del ftetoh. par s expoíar-l^
En la Btrtfa cntrr elf agents 1 els la graivetaf d* la slTiíart* d la necesigresaors, resulta un deto guàrdies sitat de qnie Riguin adoptades mesuferit d'una garrotada.
res urgents, amb e! fi d'e^far 'tn aixeLlnqieclor. en vista d'això, ordenà cament de les masses populars.
diaparsr contra els agressors. — HaPreconitza el M-anicí-pi beriln*», emvas.
indre trebeUs póblioe. amb l'cbjecte
emprar als milers d'obrers actualment parat»
Desertors espanyols
Tant ablr com avui. han oontinuat
a Marsella
las coes en la» botigue? de comestiMarsella. SI — A bord del vapor ble? 1 magaïzen» de queviures.
«DoukaJa-, que ha ambat aquesta
En diverses barriades s'han produït
tarda procedent del Mairoc, ee troben livMdonis entre les dones 1 crietures
una quanta desrtors espanyols els que flgurwven en les <-a>*s. i la pollrjuals ban estat traatesos a 3a póücla rtt en-í rreçjada de la custòdia deís
dal port. — Havee.
esteburnents
.Alguns d'aquesit- establiment» han
P u j a d e l e s t a r i f e s p o s t a l s estat saquejsts per la multitud.
le, situació financiera segueix tamalemanyes
Berlín, a . — Lee tarifes poatale, ta- bé empitjorant. Aquest mati s'ha colegra&ques I telefòniques serà» eleva- tiuat 1« lliura esterlme » més de cinc
des novament, a partir dai dia pri- mtaoite de marcs. — Bavas.
Beiiln 1.—Segons els periòdics d'amer da setembre pròxim.
uesta capital s'ha celebrat Consell
Al ministeri da Comunlcaolons h i
e ministres, estudiant ai programa
ba bagut un canvi d'impressions,
amb fl'objeote d'adoptar un sistema que el Govern dol Reich es proposa
de taxació que pogut «daptar-ee r i - sotmetre * i a decisió del Reichstag.
pidamoat a le desvaloriutació del
En el dit programa figurarà una
març. — Havas.
exposició de l'actual situació política 1 una altra de !'a,vua'. situació
flnaociera, redactadéb, xespoctivaCompetència
manc pels ministres Cuno i Hèrnies.
e n t r e m i n i s t r e s b r i t à n i c s —Havas.
Londres 31. — S"ha reunit el ConBerlín. 1 —£1 Govam be conferenBtíU de minlstrès, procedint a l'exa- ciat amb els directors del partit so-
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cialista, reprotxant Dur pMBMtt» política.
£1 senyor Cuno be pregat ala representants de les organitzacions
agrícoles que convencin als agríeu tcif de la necessitat de donar facilitats per al proveïment da la població.
La situació sota el pont de vista
alimentlci dontlntM essent, molt oritice—Havs».
El

president H a r d i n g
està greu
San Fnancisoo. 31. — L'estat del Pre
sidear Mr. Harding resulta greu. puixse 1j h* dedarat una brcccc-neumonla.
Els metge.', conflen, no obstant, ee
ia resistència del pacient, puix és
d» molt robusta constitució.
Preguntat pels periodistes, el doctor Sawyer. ua dels facultatius que
l'assisteixen, ba manifesta», que totes
les ooraplicacions que s'han registrat
en l'estat del malalt angmenvn l'esforç que té de reaílizar el cor.
Entre aquestes compUceclon» flgura l apari.Tió d ' i « odoma en un pulmó, aperició que ha «stat notada
aqueste tórda. — Ha ve s
San Frandsco d»> Ollfórnl". 31. —
L'última, nota íacultaüve refenerent »
la salut dea president Harding, diu
eT t.egn»m flL't^Ut: dé salut del Pre- '
sident segueix essent greu. S'han pre,
senuit indicis de congestió pulmonar.» — Havas.
San Fr&ncleoo de Califòrnia, 31 —
El president dfcl» Estats ünids. Mr,
Harding. ha aconseguit dormir un xic
aquesta maitnada.
Els metges consideren aqu^t son.
com un bon senyal. — Havas
San FrancUco de Califòrnia. 1 —
Persisteix la lleu miOoia que anit
et. constatà en l'estat de salut del
President Harding
Encara qué cl seu estat no sigui
completament sàtistactorl, e i President s'alimenta regularment 1 .descansa millor.—Havas
San Frandsco de Callfomla. 1 —
, L'estat del President Harding tendeix a nmiorar Aquesta illtlma nit
transcorregué bé per al malalt, no
augmentant la congestió pulmonar
que aofrelx. El funcionament del cor
és més satisfectori El malalt ba estat autoritzat per a pendre alguns
aliments.—Havas,
La qüestió de T à n g e r
segons u n francès
París. 31. — El diputat M Frtbourg,
vocal del Consell Superior de les Colòniee. publica avui al 'Matin» un
article sobre les relaclone blSpanofra'nceses, en el qual diu que el recent acord anglo-espanyol sobre Ténger constitueix una amenaça per a
França, perquè, capitulant Espanya
davant Anglaterra no ba let sinó
adoptar la tesi anglesa que és oposada a Franca.
Eepanya pren partit contra França, encara que quan tots els seus interesso» africana l'aconsellen certa»
ment entendre s amb nosaltres, que
podríem tacilitarJl al Rlf la difícil
tasca que ba de .portar a cap.
i£n obrar de tan manera, afagel t M
Fnbourg, Espanya ba sacrifioat el
seu somni de Tànger espanyol p*i gust
d'exercir el paper de soldat d'Ànsiawrra, i ha fat una presa per a seguir una ombra.
Espanya S'ha associat, benèvola-ment. es cert. a l a gegantina maniobra d'isolar França, empresa per la
Gran Bretanya
L'articulista acaba cridant l aten'lo del Govern espanyol sobre els perills que «al poiluca pot oferir, sense
donar-ll, en canvi, cap profit. — Havas.
Londre». I —L'Agència Reuter declara que úóp completament inexactes les atíbslons que pnWhca la premsa continental sobre un suposat acord
anglo-espanyol en el que es refereix
s TEstatiit de Tàtger.
Afegeix la dita Agència que l'únic
qu- s'ba arordat emre Anglaterra 1
Bspanya som* aquesta qfiestló és la'
decisió adoptada per Espanya, de
compartir el punt de vista angles
sobrn la necessitat de posar en vigor
la internacionalització dc Tànger tal
qpm s'havia acordat en 1911.—Ha[vaa,
La Borsa d'Atenes
Atenes, 1.—El Govern grec ba pro.
blbit qué ea fes cap especulació sobre divises estrangeres fora de la
Borsa oficial.
Per aconseguir aquest ü. exercir*
un contiol obre
sacveis bancaris.
—Ha'^as. *
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Catàstrofe ferroviària
a Alemanya
Benín. 31 —Aquesta matinada, a
las quatra. a l'eatecto de Krainson.
topà el tren d'Hamburg a Municb
amb un altre que anava ea dlreoold
contrària
Resultaren 27 merts 1 85 feriu, dels
quals 11 són dc gravetat — Havas.
Berlín. 31,' — Fins ara són 3S els
morts 1 63 els farlts que ban resultat
e conseqüència de la topada de tren»
que ee produí aquest matí a l'estació d Erelaen
Es tem que sigui més gran encara
el nombre de vlctimee puix a arran,
1 oom a conseqüència de la topada,
ee produí on incendi, suposant-se que
hagin mort entre les flames bastants
viatgers i empleats.
Sambln resultar que la catàstrofe
ooorregné a conseqüència de no haver
fet cas el maquinista de las «anyals
que l i foren fetes pel semàfor. - Havas,
Berlín. 1.—A coníeqnèncl* da la
topada de trens que s'ba produït a
Krelnscn, ban resultai 47 morts.—
Havas.
Assemblea feixista
Roma, 31—Han terminat les dehberaciont· de l'Assembleíi feixista qu<
s'havia celebrat des de la setmana
anterior per discutir les diverses Memòries presentedee «I Consell feixista
i especialment la presetr.ada pel professor Dlnale quo ha fet un viatge
de propaganda a l'Amèrica del Sud
a fi d'exposar als Italians allí resident» l'obra penada a cap pel feixisme
Les instruccions principalment aprovades reconeixent l'extensió del feixisme t n l'estranger,, ^ecommanan
a tots els italians simpatitzin la -dea
feixista que mantingui respecte a les
Institucions de cada pels i no intervinguin en les seves Úultes polítiques
interiors.
Un altre acord de l'Assemblea diu
que el Comitè executiu feixista ha
de pendre dispósicions per a reprimir
actes d'indisciplina i disseoclons d'ordre intern que s'han produït entre
els feixistes d'algunes províncies —
Havas.
Pom*, 1.—£1 Oran Consell nacional
feixista ba publicat una vehement
proclama de lla qual extractem les
següents manifestacions:
•Des dels memorable» dies que
es portà a cap la nostra revolució,
que avui dia ens ba fet invencibles,
els feixistes mal han tingut un Consell tan important com al celebrat
a Venècia. Tots els problemes que
l'organitïacló feixista tenia per resoldre, han estat estudiat» amb inteuigèncta í resolt» d'una manera tal.
que demostra .palpablemént que el
partit feixista està en plenes condicions d'actuar públicament. CU, ünics
casos de desacord ban estat da caràcter local, i mal de caràcter ideològic; és mes, les divergències a què
aquesta lleus desacords ban pogut
donar lloc. han estat esvaïdes fàcilment en totee les ocasions.
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perquè V única paMió que ha anima*
Is seva vida ^ la mateixa que anima la nostra: le gsandsaa d'Itàlia »
—•Havaa
Els

treballistes expulsats
t o r n e n a la C a m b r a
dels C o m u n s
Londres, l — A la Cambra del» Oómuns «ou aprovada afltír una proposició del primer minietre autorflaan»
quatre diputats del Parlament, a
que foren espulsats del Parlament. .-,
tomar e l exercici de llur» càrrec»
- Harvaf
A c a b a m e n t de la vaga
de Belfast
Beldaft, 1. — La vaga dc detcarragadar» d i l mOlI ha quedat reeoltA —
Havas.
L a C o n s t i t u c i ó baveresaMunídh, 1 — La Dieta bavarau ba
rebutja' un projecte presentat pel go
vern, amb el qual la oonstitortó actual batiria quedat, modifloadA en el
que «s rafermx a la decisió de'.» «lament» populars quant al nomenament
d* nou rap d'Estat ba-verès — Havas
El

tractat de

comerç

entre Espanya i Bèlgica
«ruseües, 1 —Ha retomat a «çwbta citrtaf. procedent de Madrid, la delegació belga que anà a la dita capital afflb l'Object» de negociar un conveni comercial balga-espanyol. —
Havas.
iEls termes d ' l'acoafl en qUeelló
seran sotmès^ immadlaUmeni al go^·em belga, l després a les Cambm
— Haras.

A c t i t u d d ' A n g l a t e r r a en
Tafer de les
reparacions
Londres. 1 — En al Consell de nanistres que se ceiaorarà, demà, «1 govern s ocuparà unicament de let contestaoions dels governs belga 1 francès a la nota britànics sobre reparacions.
•Estudiarà profundament la quastió
df les reparacions 1 decidirà si és
rtaiment interessant per unglatecra
el continuar per un temps indeterminat les seves negociacions amb França. — Havas.
SmsaeUes', 1.—Beterint-ke a les diferències de criteri que hl ha aatre
les notes francesa i belga que els
ambaixador» d'ambdós pala os donaren al Govern britànic, els periòdic»
belgues diuen que el text de a nota
del Gabinet The un 1» difereix de la
noi» francesa en qüestions de detall,
però no en el fons amb el qual el
Gabinet .belga està d'acord en els
punts més essencials.
La nostra nota—diu la premsa belga—està d'acord amb les mlrV» del
Qual d'Orsay si bé tenim apreciacions
diferents en quant a l problema, de
les reparacions, car el considerem
amb tota la seva amplitud 1 d'una
manera més real que França
Creuen els periòdics que les negociaslóns que ban d'iniciar-se avui a
El Consell nacional del feixisme Londres portaran a un acord comestà satisfet «n veure com cada dia plet—Havas.
augmentéb més i més les falanges
quo contltuelxen aquest partit, ço
La immigració
que demostra que el feixisme compta
d'una manera indiscuble amb 2a
a l'Argentina
considerable majoria del poble italià.
Buenos Aires, 31 — Ei Govern ha
Mai no hem éludit l ^ discussió de presentat a la Cambra dels diputat»
cap qüestió, car en cap moment de un projecte de llei reglamentant la
la nostra actuació hem Oblidat les immigració, el qual estableix prlBciresponsabilitats que pesaven damunt paiiment diversos termtaia d'admisdel feixiame. des del moment que sió, que queda acondicionada a deterdetentàrem el poder Per als feixistes minats requisits, amb l'objecte d'evino existeix el desordre n i la debi- tar l'entrada ds gent mdesltjdble, —
Havas.
-llPïfSKF
litat»
Continua le proclam» censurant els
manifestos publicau» per dat emanades traccions del llíberallame i de la
democràcia italians, dient que el feixisme haurà de vigiZar constantment
aqueste elemente
<Ha terminat ja el període crític
per al feixisme. Tota la nació treballa aciivament en l'obra.' de re
construcció níicionaJ. sense que ningü
dubti de la solides^ de la nostra orgenització. La nostra raça, que renaix per quarta vegada, és una nova
esperança per «1 món.
Tenim un cap que no ès necessari elogiar: ell bo resistirà tot 1
romandrà incommoviblc on el 00mandament, &am>e que n l amaeMes
ni perills puguin apartar^o del seu
deure.
«iosaJKres—acaba dient la proclama feixiate—obairem lotborà, eo
vida i «fi xqoiV*! s<*ue vcCgut cap.

L a d e s m o b i l i t z a c i ó grega
Atenc», l.—Han començat la els p r
mer» treball» encaminats e le des
mobilització, la qual et desenrotlla
normalment —Havas.

Necrològica
La respectable senyora Na M&na del
Pilar Gonzàlez 1 Coronado vídua d'En
Joan Mercè ba mort.
La seva desaparicló^errena ha ca'isaii molt aentiment en
soctietüt
barcelonina per les virtut? que posseïa.
D. E. P. 1 rebin els seus eepeclalment el seu fill En Ferran Mer.i
volgut ami. ndstra l'atpaafittó aet
postro condol.
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I S anys fa que moria el Gran C a t a l à , N ' E n r i c Prat de la R i b a ,
primer President de la Mancomunitat de Catalunya, que creà
i enfortí. Sis anys, i la seva obra é s cada vegada m é s viva en la
consciència de tots els catalans i en la realitat espiritual i p o l i t i ca de Catalunya.
Coincidint amb aquest aniversari, es constitueixen les D i putacions catalanes que integren la Mancomunitat. L'esperit del
Gran C a t a l à presideix aquesta constitució. I en evocar el n o m
d ' E n Prat de la Riba i la data del 1 d'agost de 1917 tots els ca»talans senten la necessitat de retre a la m e m ò r i a del Gran C a t a l à ,
del Seny Ordenador de la nostra terra, l'homenatge suprem de con| ü n u a r la seva obra, amb el mateix esperit i la mateixa eficàcia.
Poc abans de morir, d i g u é a alguns amics í n t i m s que moria
I satisfet, car ell ja havia realitzat la seva tasca. E l l , sí. Nosaltres,
encara no. Nosaltres t e n i m l'obligació estricta, el deure ineludible de donar a la seva admirable tasca la projecció històrica que
Ical. Nosaltres hem de fer d'aquella Catalunya nacional que e l l
Iretrobà i ressuscità la Catalunya gran que tots somiem i ell i d e à .
Es clar que h i pot haver nacionalistes qne dissenteixin de l'esactura que ell volia donar a Catalunya. E l que no h i pot hawer és
nacionalistes que, invocant el nom d ' E n Prat de la R i b a , destrueii n o vulguin destruir la seva obra.
Obra immortal resumida en el recobrament de la consciència
nacional de Catalunya i en la voluntat de conquerir per aquesta
ïnalitat nacional tots els atributs de la seva sobirania.
E l s diputats a la Mancomunitat que avui constitueixen les D i Iputacions catalanes romandran fidels a les ordenacions pairals i als
asenyaroents d ' E n P r a t de la R i b a , ensenyaments que foren docrina i conducta, ideal i actuació.
Sis anys -fa que la mort ens s e p a r à temporalment d ' E n P r a t
de la Riba. P e r ò el G r a n C a t a l à segueix presidint el ritme glofriós del desenrotllament nacional de Catalunya. I avui, en constituir-se les Diputacions catalanes que integren la Mancomunitat,
tots els diputats de Catalunya han t i n g u t als cors i als llavis el
i la glòria del p r i m e r President, N ' E n r i c P r a t de la Riba.
libnmiíiiiiiiiiinnniíiiiinmmHiimiimiiimiiiimiiiimiii^^
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Ve mal temps!
Aíxl com rhriine que viu en plena
Inaturalaía. mariner o pagès, acostuma s predir el temps per l'observació d "una pila de fenftmecs. com
al vol dels ocells, l'aparició de certs
Ja. la combinació de vents 1 núols, «tc..., alxl l'home donat a U
BOlitica pot predir certs esdeveniIments. Les declaracions d'amics dels
[que governen, la publicació de solls
oficiosos, la Insistència dels governants a desmentir-los. i altres I altres petits detalls dc la vida pública,
poden guiar, amb probabilitats d'encert, el criteri de l'observador.
Així creiem ara <iue estem abocats
a gneus successos al Marroc. Uns
diaris afirmen 1 aJtres defensen que
s'ha d'anar a Alhucemas; altres diaris bo neguen 1 ho combaten. Hi ha
íolts que denuncien disparitat de (iü*
terl, precursor de crisi, en aquest
afer de conquesta, entre els ministres Un personatge lliberal deia. fa
dos 0 tres dies: —«No bl ha el propòsit d'anar a Alhucemas. però sl
les ciblles ens «taquen, no ens acontarem amb repellír l'agressió, sinó
qo* avançarem, per tal de no per,petre, com altres vegades, que l'enexnlc es refaci.- Cada dia, un periòdic
0 altre senta que l'accio civil ha fracassat. I algnn assegura que l'Alt Comissari proposa, en ta seva • Memòria», una Intensa acció militar. L'Alt
Comlíearl, és home civil.
Per altra part, hi ha ordres q w
semblen contradiciòries, respecte a
l'embarcament de tropes, per a cr>.
brir baixes; i , mentrestant, els ministres es proposen celebrar tres 0 quatre Consells per e .estudiar- — encara! — e! problema del Merroc.
Cada dia es diu per la premsa que
els marroquins |a ban recollit l'anvada 1 que per les cabiles es respiren aires de revolta. Sonen tualques fru» i sòn internais els presoners que encara guarda el que es diu
pf-sidenf de la Repilbllca 4e! Rlff
* * •
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primer Consell de ministres — crec
que ós avui — en la qual es parit del
Marroc, serà optimista t pacifista, però... desprts.... després s'anirà o es
provarà d'anar a Alhucemas. Coneixem els procediments dels nostres V veroants. la hipocresia llur 1 la por
que tenen a l a galeria, encara que
per ells, l'opinió pública sigui el mur
de mínima resistència 1. per tant, el
que primer traspassen.
No hi ha reumàtic ni trenoaf que
pugui predir millor el mal temps
que l'home que viu la vida pública
en fixar-se en coses com les que hem
apuntat. Jo crec que. provocada o impeUIda per sota mà, vindrà l'agressió de las cabiles, I que si poden resistir-la els soldats dTiapanya 1 tenen força per a reaccionar, procuraran que vagin cap a Alhucemas. Amb
l'excusa de 1 agressió i un xic de garla 'patriòtica». barre)ant-hi «l'honor»
de l'exèrcit i da la bandera — sempre
aquesta cobreix la mercaderia — Ans
es pot aconseguir que no dimiteixi
En Villanueva, qui no sap ja d'on
treure cabals, i que els lliberals més
lliberals, com l'Alba, passin per nous
actes de criteri 1 acció militarista. i
Amb !a vida d'uns quants cents o
milers d'homes, amb l'esmerça ment.
inútil, però no per tothom, d'uns
quants grapats de milions, poden resoldre's una pila de petits conflicUa
polítics I procurar-se excuses per a
no empendre la solució dels impor.
tants.

Fallaran les
Tant de bol

meves prediccion^T

La curació

de la

POU

diabetis

•Diuen de Nova York que el Dr. J.
B Coll:p. de la Universitat d'Alberta, ha descobert una substància anima'l anomenada •Glucoklnln» que
substitueix l·lnsulln» cem a remei
de la diabetis, amb l'aventatge que
resulta moll més barata.

Sota l'epígraf «Cuestiones pedagógicas — Lo que son las Escuelas naclonales-, publica el diari madrileny
«La Ubertad». òrgan periodístic del I
•enyor Alba. !a següent pintura autèntica de les escoles que l'Estat espanyol vol imposar a Catalunya:
•El proMema de noestra enseftan2a primària es de canüdad y de calldad. Debemos tener muchas escueïas
y muy buenas, y tenemos pocas y
malas; asl se explica nuestra Incultura. Decia íullo Simón que el pueblo
que tenga las mejores escuelas serà
el prtmero. Y como eso es una gran
verd ad, efl pueblo que tenga las peores escuelas aerà el úUimo; esto tampoc o tlene vuelta de hoja.
Para ésto hay que «mpezar no sé
por donrie. ^Por la eacuela? iPar el
maesiroT Supongiamos que por la escuela, y, tomendo la palabra «n su
sentido màs estrecho y pequeflo, por
el edlficio-escuefla. La mayor parte
de esias se hallan Instaüadas en local es que fueron construtdos con
otros fines: para harrerla. cuadra.
babltaciòn: no Importa. El caso es
que no sirven para escuelas.» No
tlenen ni la cnNcadón n i la ventilacíón necesarias; en cambk). tienen
mala luz. y véyase lo uno por lo
otro. Eso lo ven los maesrros. los
inspectores y los delegades regios-.
per.> no piensan en su gravedad. Un
amigo lulo, el doctor Cilleruelo. notable ivcuiiMa d« Valladolid, ha hechí un tritsajo rceritíslmo «samineadj la vista de '.is nlflos de las
esquela.- ric •.sta capital, con el resulUd--. en'.re atr>. d - que l í miopia
sa duplica W los nlflos de nueve a
catorce anos (Sà'09 por J00)t con relaclòn a los de tres afios a ocho (8"70
por 100). Algoien ha du-ho que las
Escuetes son fàbrica* de miopia; ya
se ve que lo son. Ademàs. soo íàbricas de otras muchas oosas peoree.
Però, slgamos. Las escuelas carecen
de patlo adecuado y sin adecuar),
para el ejereleao físlco de los nlflos.
que es màs necesarlo para ellos que
la menguada iosmioctón que rectben.
y hasta carecen de retretes. 0 los tlenen indecentes. Asl nos ofrecen el
espectàculo vergonzoso de los nlflos
que en cuante salen de la oscuela se
ponen en las mlsmas barba* de ésta
e h^cer aguas de los dos tamaflos
conoicidos (mayores y menores); apar
te el pellgro que para su sahid representa el habers© contenido basta esto
momento. La eacuela se infecta todos los dlag con ei poívo y el barro
de la oalle y las eecupWeras y cl
desaseo de los nlflos, y no se desinfecta ni una vez en eS curso. Por ahi
no vam os perdiendo nada en mlcrobios. Escuelas hay con c ha re as dc
agua corromplda a la puerta; en la
vecindad cerdos. vacas y otros anlmales; sliiiadas en calles no falta el
ciena enlos meses de Invierao... D©
calefacción durante éste no hay que
hablar, ni aun cuando Dlos la da,
porque hay escuelas tan sàblamente
orientada* al Norte que burlan la
aoción benèfica de los rayos del sol.
Que los nlflos tiritan! No importa.
Peor seria acostumbrarles al calorcíUo de una estufa, que Iue.go echaran
de me nos en sus hogares pobres.
iBafios? Con lafalta que hacen; Casi
tanta como el comer. Pues la única
escuefla que he vtsta con un cuarto
para «no baflarse» tiene la entrada
de éste y huecos al Norte. Suerte oue
es una nota decorativa; porque sl los
nlflos se bafiaran pescarien unas
pulmonias nada despreciables.

Una nota oficiosa, publicada a Londres, atribueix al
Consell que avui celebraran els ministres anglesos una
importància veritablement històrica, per tal com hi seran discutits tots els aspectes de l'afer de les reparacions, decidint després el govern britànic si han de continuar Indefinidament les negociacions amb França, mentre la situació d'Alemanya s'agrenja cada dia.
Aíegeixc-n aquestes iniormacions oficioses qne, si Anglaterra decideix considerar inútils les converses ulteriors amb França, contestarà tot
seguit la nota alemanya del 7 de juny, confiant que Itàlia sTii adherirà
En aquest cas, és molt dubtós que Bèlgica restés unida diplomàticament
i incondicionalment a França.
Si el govern anglès cregués inútil continuar les negociacions amb
França, la Gran Entesa, ja prou afeblida del mes de gener ençà, deixa
ria d'existir per a tots els efectes pràctics. I aleshores començarà pet
a Europa una nova crisi molt més greu qne totes les passades. La ruptura de l'Entesa representaria la desaparició de la força de cohesió ideada
al Tractat dc Versalles per a mantenir el nou equilibri europeu, és a
dir, el nou estat de coses produït per la guerra i la victòria dels aliats.
La desaparició d'aquesta força coherent és molt més greu, car en les
circumstàncies actuals no és fàcilment snbstituïble. Es clar que si Anglaterra i Itàlia arribessin a un acord, podrien constituir cl nucli d'un
nou agrupament de potències a Europa. Però l'actitud ulterior de Mussolini és, encara, una incògnita.
Mentrestant la situació d'Alemanya és cada volta més greu. La pressió oposada de comunistes i imperialistes pot produir, a qualsevol moment, el coUapse de la República. La catàstrofe financiera germànica '
l'estimbada del marc han repercutit ja en forma alarmant a Polòuia i a
Hongria.
Es per això que els representants de la Petita Entesa, reunits a Sinaia, esguarden amb inquietud la situació internacional. I mentre 1
Londres no aconsegueixen arribar a un acord els representants de la Gran
Entesa, a Sinaia els Srs. Benes, Nintxitx i Duca coincideixen en els
propòsits i en les solucions. Es a dir, mentre a Londres s'afebleix i atenua la Grau Entesa, a Siuaia la Petita Entesa es consolida i enforteix.
Quant a Hongria, la Conferència dc Sinaia s'ha mostrat favorable a
facilitar-li la contractació d'un emprèstit exterior que permeti al govern
de Budapest endegar les finances del país, greument compromeses ara
per la caiguda d» la corona hongaresa, que ha produït els mateixos efectes — crisi industrial, encariment del cost de la vida, etc. — que l'estimbada del marc a Alemanya.
Quant a Bulgària, el nou govern de Tsankoff espera que, a la Conferència de Sinaia, Romania i Txecoeslovàquia aconseguiran fer desistir a lugoeslàvia dels seus projectes d'intervenció. Bulgària sembla
sincerament disposada a viure en pau i bona amistat amb els seus veïns.
Quant a Polònia, és possible que, resoltes satisfactòriament les seves
diferències amb Txecoeslovàquia, ingressi definitivament a la Petita
Entesa. El ministre polonès a Praga ha arribat a Sinaia amb plenitud
de poders del seu govern per a pendre acords.
La coincidència de la Conferència de Sinaia amb le» converses orals
i escrites de Londres i la circumstància que mentre la Gran Entesa es
desfà la Petita Entesa s'enrobusteix, donen als moments actuals de la
crisi europea un interès vivlssim.
A SIN AIA I
A LONDRES
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unos a otros; ademàs de no haberlo» por la lección, sino perquè lleva las
; para todos. Encerados destrozados; ufias sucias y largas, porque se dis1 mapas con nuestras colonlas, que ya tree o Juega..., y se le pega on las
eran vlejos cuando twvrmos ío dicha puntes de los dedos arnicimados, tn
de porderlas. ©o e4 aflo vergonzoso de la palma d* las manos, en la cabe1898. hemldo del 1922. Y pare usted za. en le espelda; se le humilia, se
de contar (me refiem al material le escarnece; ee le deja sin comer.
fijo). Pues iy librosT Tres o cuatro Esto. que es negocio, més que castimugrientos para una secclón de 30 go, en los cofegios particulares donde
escolares; claro es que mlemiras unos hay intemos, no me lo explico en
laan. los otros plerden el tlempo y la las escuelas del Estado. El niflo. gasalud en una quietud forzosa. estèril neralmente pobre, ya està hastante
y estúpida. El me)or de esos llbros condenado a no comer lo que necees ma lo y «Ipeor. para pegarie un slta; ipor qué acorlarle la ración7
tiro al ladrón que -lo escribló; libros Los bàrbaros de los maestros que esde lenguaje rebuscado. afectado. en- to hacen tieoen la colaboraclón y
revesado, curstlón. que el pobre nifto aprobación de los bàrbaros de los pacon au vocabulario limltado y su fal- rires que les piden el pelo para sus
la de conoclmlentos, no puede en- hijos. La ley prohlbe en Noruega el
tender aunque le aspeci vtvo, nl ga- castigo a los anlmales. Imponlendo
nas, nl maldita la faüta que le hace. una multa por primera y segunda
Con perdón. que algunos llevan el vez (duplicada ósta) a quien Infrinmarchamo del Consejo de Instruo ge al precepte, y quitàndole el dered ó n pública. Y cuantos llbros! Un cho a conduclr bestlas a quien por
nlflo «da» n ad amenes que lectura, tercera vez las castiga. iSeria mucho
escritura, axltmétloe, geometria, geo- pedir al seflor .rr.jnistro de Instrucclón
En los primeros meses dei cureo y grafia, catecisme e historia sagrada, pública que pusleo al nlflo de Espafla
en 'los ültimos hay moscas; por vec- y què sé yo ouajíias dlacipllnas màs. a la altura de la bèstia de carga de
Noruega, de modo que los espaflodímias. la única ooupación poslble cientlficas, Uicrarias y artístlcae.
les del porvenlr pudieran declr con
de los pequeflos consiste en sscudirorgullo que Jamàs slntleron el Idtise el pellgro so Insecio. però. en fln,
La escuela es imitaria; esto sólo go denigrante en sus cuerpos? to
eso no dura mas qus unos meses. quiere
declr que no slrve casi pam creo que una disposición asl honra
Abunden los plojos (slento que no nada. Tlena 100, 130. 150 aluannos, a màs que un decreto mydifloando un
teogan otro nombre sonoro y agrada- los cuales tiene que atender un maes- plan de enseflanza.
ble): ofreciendo, sobre las moscas. tro solo 0 con un auxiliar; nlflos de dtla ven'aja de que duran todo ei afio. ferentes edades. capacldades. estados
Hablo de lo que se hace en la esEn la escuela se congnegan y de elU dc Instrucclón y educeclón, gustos,
van a todo» los hogares. Ellos «u- etcètera En estàs condiciones, aún cuela. no de lo que no se hace. As!,
no puedo hablar d ejercicios flsiroentan la natural Inquietud de los no ha nacido. nl nacerà. el nvaestro cos,
bien ni mal dlrlgidos, que
nlflos (y de los mayores), y son mag- que pueda sacar fruto racional de la luegonltampoco
se implanlan en Ics
enseflanza.
Mlentras
atlende
a
uno.
nlflcos vehículos de enfermedades
demàs Centros docentes; dando por
desatlende
a
los
demàs,
cue
estàn
terribles. De alguna que otra calva
resultado el abandono total de 'a edutlflosa, de ojos rlbeteados y otras lin- dlstraldos o burlàndose de él. No pue- cació nuestra misèria fisiològica, caria
decas. no hablemos. Delmal olor. olor de explifarles. y les seflala lección dia màs acentuada. Nl hablo de la
de escuela. tan caracterfstlco como para quo la estudien en casa. El trt- educación moral, ni slquiera de iqucpestilent*, rampoco hablemos: nl del flo no tiene la menor Idea de lo que llas formas de costesla que perita
polvo. polvo de una semana. porque lee. y la masturbaclón ntelectual h Moyano a la esouela de pàrvulos y
que se le somete agota su cerebro. que no se encuentran en ninguna
aolamente se barre los domlngos.
Como la lección «no le entre», va a
A la altura de la higiene, que es la escuela con la ha'.agüefla esperan- parte. Las escuelas nacionales son.
la que tamlllarmente fljamAs para r l zu del palo. Sabido es que la letra en definitiva, un lugar de suplicto
betún. està el marerial fljo Mosas- con sangre. etc. Yo no conozco uno para alumaos y maestros. y creo ípje
bancos del tlernpo de Isabel I I , para eacuela donde no se pegue; y en algu- de no transformaries radl< almenta.
poco perderíamos oon que se ccrclnco o sels. que sirven para meoeree
161 B Ç m y y m . ^ ^ f » , * - ^ - ^ m a n e r a muy brmai. No sójp 1 raran..
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P r a t d e l a R i b a ,
p e r i o d i s t a

iFraffmenls d'una conferència llegida a 1 Associactó de la Premsa Diària
de Barcelona, amb motiu d'ésser collocat tí retrat d'En Prax de la RUw
a la galeria de periodistes iUuttres.)
(En Prat «le la Blba no fou periodista, com un altre podria s e r J » , perquè una caçualMat o un gust 'li toagtn^s portat a ser-íbo. perquè una vo-ació l'hagués dut a dedicar la eeva
acüvitai i el seu talent a la co>municació oon&lant a.mb el pUíblic a t r a ^ s
(te la fulla periòdicament apareguda
En Prat •i.-- la Riba fou periodista per
a fer a.rnt)ar a foChora la doctrina
que efll sentia, 1 que volia ler aocestJble a tnts. Fou periodista, com fou
autor de dret piiblic. com íou governant. El perioddeime 11 servia per a
fer triomfar la pròpia ídaalitat
1EJI mateix ens ho dóna a entendre
en un paràgraf lluminós d'un treball
que jo mai l i agrainé prou. «Bis que
dintre una Catahmya lliure, deia En
Prat, en la quietud ignorada dels arvi\i=. i biblioteques brodarien tranquil·lament els nous ideals, els ideals
d« les generacions futures en la Catalunya d'avui, ddblate tots de poli11». ham d'aplicar de seguida les
idees que elaboren l les elaboren tot
vívint-les. tot lluitant, en plena febre
de combat, ^ennpre al carrer 1 a la
plaça pdblica, com els homes de les
democràcies bel-lèniques.. Ell ho
creia, certament, tol això ho escrivia
l'any 19Q5, que la sewa vocació era
simplement la de resturil, no adonarvt-ee'n ell mateix de les seves prodigioses dots dthome de govern, que
tan en l'aire el portaren, fins a fer-lo
el model dels futurs governants de
Catalunya.
Però. cal ftxar-«e com en aquedl paràgraí transirit. En Prat de la Rtta
revelava el seu concepte de l a mi-seíó
dels homes de la seva generació, doblats 'tots de poliíücs. deia. I penjuè
el tenia aquest concepte, eQl que. potser per gust hauria dedicat la seva
vida a l'estudi 1 a l'elalboració doctrinal dels fruits, sempre admirables,
de seu pensament reflexiu i profund,
e; va dedicar a la política en tot, formulant una idealltat en el racer del
seu despatx, entre els seus IWbres. donant-la després & conèixer en obres
doctrimals. profundes 1 transcendentals: propagant-les després un dia 1 un
altre dia. en el periòdic, amb els seus
propis articles i arrtb la llum del seu
talent, que a tots ensenyava, practirant-les després des del lloc més alt
que tants anys ocupà en la direcció
d^ la w l e de l'Incipient govern de
Catalunya.
(Però En Prat de la Riba demostrà
en aquest aspecte espacial de la seva
vida. ies mateixes qualitats sobreeor(ints que en totes l«e altres. Perquè
En Prat de la Riba era un home tan
sòlid 1 tan ponderat, que difícilment
podia fer res malament Hi ba homes que la veu ptóWica- l quan la importància de la seva figura ho mereix, la mateixa bistòrta quaMflos de
genials, per cops de vista sorprenents, actes beroics. obres que sobrepassen de molt el mitjà de la vàlua
aoostnmada 'Aqtiests homes, que deixen una estella lluminosa del seu pas
pel món. sovint han tingut enormes
caií?udas. febleses quasi incomprensibles, al costat dels seus genials encerts Però. la característica dTEn Prat
de la Riba no eren els 1!tampoc* enlluemados. ni les gestes de força •suggestiva, ^inó la profunditat del talent,
la constància en l'acció intel·ligent, la
visió clara d'un fl a on arribar, la
ponderació en l'aplicació dels mitjans
de tota mena indispensables per a
aseo!ir-lo.
Per això dic que un íhmae com En
Prafl de la Riba. dota* d'aquestes qualitats, duficilment podia fer res malament. Per això. posat » periodista,
havia d'éaeer un gran periodista Jo
crec que sí ho hagués volgut, tami*
hauria estat un excel·lent orador, i .
permeteu-me dir això incidentalment
En Prat tenia veritable por a l'oritòna. J,a idea de l'enracnar en p^ïbllf.
11 produïa aquell malastar quasi físic
que ens expliquem tan bé tots els que
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d aquells dies, amb tot 1 que fa més
d uo quart de segle Era aleshores gvernador civil de Barcelona un home.
personalment digníàsim. il·lustrat i cavaller, don Eduard dUlnojoéa, al qual
les circumstanues obligaren a servir
d'instrument cenu-a ei catalanisme en
compliment de les instruccions que de
Madrid rebia EU (ou qui hagué de
decretar la -uspensió de l'antic diari
calalanisla Doncs, bé: ihavent-li a iat
a reclamar contra la dita suspensió,
recordo que cn el curs de la conversa,
rtl em digué que les perse:ucions
contra les idees acostumen .a donar
resultats contraris, fomentant la seva,expansió, però que. amS> t n . ell
ho havia de fer, m'afegi amíb cert
accent d'amargor. Jo cotufesso que
aleshores, pianyent-me del mal immediat, no vaig gustar el consol d'aquella esperança. Però, poc després,
vaig compendre quanta raó tenia en
l.i seva experiència, el senyor Hlnojòsa

hem tingut de vèncer, a forca de voluntat, una timidesa nativa Per això.
ajudat- del temor del mafl que el
seu organisme delicat l i pogués produir la tensió nerviosa conscqüencial
a la pronunciació d'un decurs, es va
resistir constamrraent a pendre part
en miimgs. n donar conferènci-v. a
fer d'orador, en una paraula, i al·legava que fU no n'era. I , no obstant.
En Prat de la Riba hauria estat, d'havere-bo proposat, un oraWor veritable perquè sabia lo fonamental per a
ser-bo: trobar els termes precisos per
expressar el propi pensament Quants
tinguérem ocasió de sentir-lo. en la
presidència de la Diputació Provtnciafl de Bancelona. primer, després,
en' la presidència de la Mancomuni
D'aq-udlla suspensió en vingué l'atat'de Catalunya, no hauran oblidat
aquella precisió insuperable de la se- costament al catalanisme actiu i pova paraula, sempre al servei d'idees lític de molts elements intcl-leAuals
Baróclona. la reunió d'una gran
Però, tornant a les seves condicions Assemblea de protesta. 1 una foguede periodista, ja entcrtdreu que. en dir rada patriòtica que s'encengué per
que 'En Prat de la Riba havia estat tota la lerra catalana, permetent el
pe-nodista, perquè era polític, no vull desenrotllament successiu del s.iViladir sinó que dihaver nascut En Prat nisrae
en un altre mcanent de la vtda de
Ja llançat el periodisme En Prat
Catalunya, probablement no hauria de la Riba, no havia pas d'abandonarescrit en els diaris. En altres termes i 10 més. Les discrepàncies fonamenque així com altra1' escriptors il·lus- tals de criteri, en quant a proceditres, en qualsevol pais on hagues- ments amb els elements de la «Resin vlsout. en qualsevol moment h i » naixença- 1 amb la dlreo-ió le la
tòrle del seu pals. d'ençà, natural- Unió Catalanista, donaren lloc a
ment, que hi ha premsa periòdica, 11 nostrà sepàrartó d aquella i a lé
haurien tingut la vocació de comurien dian de rancic 1 prescar-se perlòdDcaanent. amb cl piiul r conversió
.setmanari d'En Verdaguer 1 Caper mitjà de la impremta. 'IS** Prat tigiós
llis LA V,EU OE GATAILUXYA L'apa
de la Riba probablement no hó'bauiia rlctó
aquesta, amb l'encàrrec de la
fet. si no bagués considerat d'alti seva d
direcció a En Prat de la Riba,
conveniència per a l'Obra de prosoli- e! consagrà
deílnitivament com a pe
tisme patriòtic que ell sentia, confirI ben aveat com un dels primada i vigontzada. després per l o nodistà.
bra més transcendental, encara çue mers penodistce de Catalunya
En Prat de la Riba tema. per a ésser
emprengué, d'educació polmek de la
un gran periodisita. una de 'les primassa de catalans que el seguia.
meres i més inexcusables cnndiclon*:
Jo recondo encara elg primers tre- una insuperable claredat d'estil Em
ballis seus, pròpiament periodlsrics dirigeixo prípcipalment a periodistes
No diré que abans no hagués publicat i vosaltres ém compendreu bé No é$
alguna cosa en algun periòdic, petó possible que un escriptor, per proEn Prat de la Riba va comeavar a fund que siguj, per extensa que siescriure amb certa freqüència cw, a gui la seva lüustracló, adquireixi com
periodista, en els darrers mesos de a periodista un gran relleu, si no
1896 i primer d'e 1897. en la «Renaixen- té un estil prou clar que el faci ença». En Prat tenia Ja alesbores més tendre fàcilment per les masses .le
de 25 anys. 1 ell. que havia sentit la lectors. No vull pas dir que escrigui
necessitat d escriure trebaflls de carac- vulgarment, no. Él periodista ha d'esBer doctrinal, polític 1 jurídic, que Ja criure tan literàriament com 11 sigui
aleshores el feien respejtar 1 admirar, possible; la seva manera ha d'ésser
no havia sentit segurament 3bans la noble, elegant, però fàcilment comnecessitat personal impériosa de la presa Qui escriu per al públic ha de
feina periodístuca, que a quasi :otf, tenir cura. abans que lot, que lo
els que mlascolteu bo sabeu per ex- que vol dir arribi a la intel·ligència
periència pròpia, ens ha atret des de del públic; 1 l'escriptor fosc, enre1 adolescència Una raó de més, oer a vesat, d'estil complicat, per moll que
sàpiga, per pensaments transcendenconfirmar lo que vos deia suara.
tals que Ungul, per literat que sigui,
Però En Prat trobava que calia en- no serà mai un bon periodista
'
fortir l'obra de propaganda cata'aai»la que en la «Benaixença" es íaïa Ell
Però. En Prat de la Riba, escrivint
s'havia significat ja força amb el st-u sempre coses interessants. Ics passanotabllíssinr discurs de la présldèn- va a les «rtumnas dels periòdics en
cia del Centre Escolar Catalanista. 1 un llenguatge enlairat però d'una l u .
en la consignació del seu criteri per- cidésa admirable. El seu propi pensonal de doctrina científi^amerit na- satbent passava al de qui el llegia,
cionalista, en la primera Assembia.» sènse esforç I així. aquell enorme pode la Umo Cataflanlsta, en que i'a- der de suggestió que tenia Bn Prat,
provaren les un dia céldbres Bases de poder quo exercia tan màgicament en
Manresa; efll havia Ja contrilbuít a la la conversa intima, que a la llarga
drfusió de l'ideal amb l a doctrina ca- aconseguia exercir eobre tothom amb
talanista publicada amb un -ilt.'a es- la seva aortó d'home de govern, 1 etimat company, perlodistia. també. En xercia tanUbé, planerament, sense que
Pere Muntafiola. i en molts altres tre- el piïblic subjugat, de moment se n'aballs en eaíeres ben diferents, i ell donés, sdbre tota una massa de lecentenia que a aquesta obra de difu- tors, que de mica en mica va anar
sió, de propaganda constant, hi te- ensenyant 1 educant. íins a crear
nien obligació d'ajudar-hi tols Por aquesta conacièncta de catalanitat,
això, ell. espontàniament, am(b En que fou l'ohjecte essencial de la sePuig i Cadaifaldb, oferiren la seva vo- va obra de proselitisme, per a k» qual
luntària col·laboració a la «Renaixen- es valgué de l'arma sempre formidaça»,
en la qual precisament per ble de la premsa
aquells temps el que ara se vos dirigeix, hi escrivia quaslhé com a tolc
Tenia, a més. En Prat de la Riba,
redactor polític.
una altra suprema qualitat, que no
és indispensable a tel periodista, però
la. influència de la ploma d En Prat que; gairebé ho és, de tol director de
s'hi conegué de seguida Els seus ar- periòdic. La seva inalterable sereniilcles plens de doctrina l d'intendó tat de judici, la percepció clarisslma
et feren ben aviat remarcables I la que tenia de l'objecie fonamenta! de
transcendència de la campanya de la seva aocló penodisuca 1 el seu tafomracló de consciències polítiques lent profund, permetien a En Prat
d'iBi Prat, juntament, amb les ..unxa sostraure s al perill de deixar-se arrosdes de la ploma incisiva d'En Pu«r i segar per moviments d'oplnïó, d'imCadaifalch. en ple període agressiu, puls d'adtrl Tot. periòdic, es diu vulprovocaren les primeres persecucions garment, és un òrgan d'opinió Pegovernamentals contra el catalanisme, rò qui él dirigeix corre el perill de
amb la suspensió de la «Renaixença»- deixa r-se endur per corrents d'opinió
vingudes de fora. Es més diíicH. forPer cert. que recordo una conversa
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ça més difícil, però és més interessant, crear-la ioplnió i aconduir-la.
que no pas inteipretar-la. I En Prat,
polsant bé en cada moment els batecs de l'ànima catalana, però conservant una orientació personabsslmia.
sabia en cada moment formar els estats d opinió que óren convenient?
per a la formació de la consciència
nacional de Catalunya 1 per a pieparar els esdeveniments
Així formà una opinió educada en
1 amor inten$ a Catalunya I en la
convicció dds procediments usés eficaços per a la reaütaació dels triomfs
de l'ideal. Ço que de vegades se'n
diu. llEScola de la Lliga, en aquest
sentEt aanpli. generós 1 conscient de
l'ideal català, «01 llha anat creant amb
la quotidiana tasca de divuit anys.
ensenyant i dirigim sempre, amb el
seu altíssim esperit de conductor de
pobles.
Bé fa en aquest moment l'Associació de la Premsa Diària de Baroelcna. honorant la memòria d'En Prat
de la Riba. Vivim uns moments de
la història de la intel·ligència, en la
qual es generali-tza massa la tempta
ció de fer triómifar el propi ideal més
per la força, que per la persuasió;
en que la fe en la violència, possible,
encara que no segura, portadora de
la victòria immediata, ba substituït
en mòlts esperits la confiança en ï'«eció constant de la propaganda per a
la lonnacfo d'estate de consciència
que assegurin en el seu dia la vlotò
ria dafinitiva de la idealltat.
La història periodística d'En Prat
de la Riba, és una justificació esptendent de l'etficàcia de la premsa, quan
és posada al servei d'un Ideal i dirigida per un talent sòlid, profund i
ponderat. La consciència catalana d'avui és fruit d'aquell treball. S! el :iiagnific resultat constitueix -la glòria d'En
Prat dp la Riba, una part d'ella bé
pertoca a l'instrument del qual es valgué.
1XDIS DURAiN I ViENTOSA

Les Idees
í les Imatges
DEL LLIBRE DE L'AMISTAT
I DE LA MORT:
PRAT DE LA RIBA
Durant les vacacions nadalenques o
estivals, lluny de l'odiós internat 'M
Cl gual sacnficàrem. en silenci, tantes intimes joies infantils l tantes
il·lusions i Uiutreses adolescents,
ms plata,, extraordinàriamem, d'anar
amb el nostre germà EmíU, aleshores
en la seva plena vida d'actí vítat política i de màxima relació social, a
les visites que ell solia fçr, gairebé
tots els matins, a la mputadó. a VAjunlament, al Govern CU/il. a l'Aitr
diéncía 0 a la Capitania. Sovint anàvem a&ib cotxe, detall, cabdalísstm.
que augmentava, consíderablmieru,
VinfantU prestigi l la jove atracció
del visíleiQ esmentat. La tasca acomplida, om entaulàvem — O'l! samfacció suprema! — al Ça/* Suíí
o al Continental, on deguétavem. el
nostre germà, vn tAmer Pícoru o un
,Ht"·.r· espesseldlssims. nosaltres un
.7" ori no. doíc, profusament eruifonai.
En una daquestes poliligues visites
matinalt coneguérem a Enric Prat de
l i Riba Fou en un saló bru acarminat de la Diputació. A la sortida ens
donà Prat de la RU>a un paternal copet a l'espatlla.
Uns guants n.nys més tard — la intància i Vadolescència havien volat
ja a través de nombrosos cors i de
nombrosos paisatges'. — en un breu
sojom a Barcelona, entre una llarga
estada g. Paris i un viatge imminent
a Itàlia, formàvem part del jurat d'iun
concurs oficial de projectes per a un
monument a mossèn Jacint Verdaguer. Ens reunirem dues 9 tres vega-
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des sota la presidència d E n Prat de
la Riba Nosaltres opinàvem, resolta
ment. per up, dels avà.nt·projutes. que
la majoria no acceptava, però.
En una ràpida ( contundent conversa, a part, qUe tinguérem amb Prat
de. la. RIDa. dtmturem m. nostre càrrec de jurat.
Recordem el seu somris_
Aquell somriure d'En Prat de la Hi
ba. a br nostra inlendó, ens ho temem, no ens judicava massa fa'ora
blemenl. AUríbuía. sens dubte, a un
rampell jovenívol la nostra decisió.
Li atorgava, potser, eí earàcíer duna
tposet.
VUra a/i^est somriure evoquem,
avui, de la persona física del nostre
primer president, els s'Ms ulls. ressegvits d'un fi voraviu herpèüc, llompegruejant. de tant en tant. darrera els
vidres d'unes ulleres muntades en or,
i les sev'cs mans blanques i flonges,
unes belles mans d'àquelles que hom
çn diu de prelat.
JOSEP IURU JUNOY
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MOR
A CASTELLTERSOL EL PRIMER PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT, N'ENRIC PRAT OE LA
RIBA

L'estampaeló sols d'aquesta trista
data excusa el que en podríem dir en
1.3 nostra secció i des d» LA VSD. de
la qual fou el primer director
A més a més. Tobra de l'ü-lustre patrici és tan viva, el seu pensament ha
alentat amb tal força el nadónaUsn:,. català i sóú tan desitjades Ics realitats de les aspiracions que sostingué,
que més que dades biogràfiques hem
(PcscriuTe un elogi a l'obra per ell realitzada.
Sascui a Castell/ersol el 2S de novembre de 1870, de família humil i
descende-ntn dels remences. seguí els
estudis d'advàcat en la nostra Vniver
sí tol, doctorànt-se en la de Madrid
en 1894 Des de l'any 1887 wi formar
part del Centre Escolar Catalaútsta,
donani-st d con^ííer en un'i>í conferències de controvèrsia que allí se celebraven, ocupant la presidència en
el curs 189(}·91, on pot dir-se que. féu
l'entrada a la vida polltiòa Déinanà,
aleshores, que la Diputació provindol sostingués una càtedra de Dret
Català g. là Universitat.
Secretari l'any següent dt la Onió
Catalanista, preparà la redacció de
Tos famoses Bàses de Manresa, ^creant
una novella forma dels Tres Bi'àços,
com a suprema represerUació de la
nacionalitat Els seus articles'a 'La
Renaixença' i el premi aconseguit pel
tComp'&ndí de Doctrina Catalanista»,
escrit amb coUaboradó d'En Pere
Muntanyola, el donaren a conèixer a
tothom, emprenenl-se la tasca de catalanitzar les més importants corporadons de la ciutat, ocupant la secretaria de l'Ateneu Barceloní, mentre l'Almirall exercia la presidència. A més de la seva intèrvendó
en les conferències, donant la que
v'órsà sobre «El fet de la Nacionalitat
Catalana', cal recordar el civisme de
l'Almirall i En Prat. fotografiant les
caries rebudes acusant íumenM in
fliglts als presos de Montjuich, i en' w . v - ; a les autoritats com a clam
de justícia,
\
En les principals corporacions fou
fadaclor de memòries i ponències,
com del missatge a Jordi I de Grècia,
per la Uiberació de l'illa de Creta. Vin
gué de la guerra de Cuba la dels Estats Vmts, i Prat de la Riba. un article dol qual havia motivat, ta suspensió de ' L a Renaíxencat. redactà
el manifest als catalans, exposant les
funestes conseqüències del eentraUsme a la poíUica '^spànyola.
Els esdeveniments se sucedren amb
rapidesa En aparèixer com a diari
LA VED DE CATALUNYA, fou el seu
primer director, i un dels principals
inspiradors de la UÍQO. La reproduc
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Volf
iL'lrüUpendani·, ie
[sobre l'actuació dels tvlgpnccsos. motivà que lauto| r — en suspensió de garanI processés i l'empresonés.
Irestà detlngrui. pWò va con\ei casalot del carrer d'Amàfis de dóUrrosa malaltia, que
seva eïpaíriactó « un saaquí va coincidir amb els
portaren, a l'establímeni de
Jurisdiccions Elegit dxpwletal, redactà un informe soI nefasta, i en els dies de So
ell es va deure el proqray
t el llibre tta NacionaElegit president de la
f tingué Ui iniciativa de resPaúcu de in GeneralUat Va
, seu enfusiome a l'establi1 Mancomainitat. i acons'canhel fou el seu. president
nort
res ànys. que acaben amb
rió de lAssemblea de Paríde juliol de l'any 1917, són
\ l l (factivitaís consumides.
pr oficial d'un reial decret.
I<7 Riba eh fa sortir orgas·-n'iomenis. obres públiitucions H^nèfiques. Tota
Va acaba amb una vida, i
h d'incertesa » d'esperanmort als 46 anys. delpas per la terra l'eeteUa
cordi.
ESPIGOLÀIBE

espiritualitat
rat de la Riba
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ma té ses fondes arrels, són inici,
en aquella casa avui venerada com
una relíquia patriòtica, on aipréhgué
dels Uavis de la seva boníssima mare
l'amor a Déu i a la terra, i en aquella església parroquial tan endreçada per la cura pastoral del bon rector que la governa; 1 en aquells oarrers i en aquelles places, en aquells
camps 1 en aqueJIs boscos, on el seu
esperit hi trobà tants elements que
el nodriren i cl perfeccionaren,
traienf-ne les normes ségures i dèflrutives per a la seva vida activa 1
pràctica
I no sols per e la seva vidí. Mn4
també per a la sewa mort IVcor
dem-los aquells moments tan sòlemnials. Un seriosos, tan imposarits que
s'escorregueren els darrers dies d'aquell juliol histèric del 1517: Al migdia dèl diumenge, dia 15. arriba en
Prat greument malalt a Castèlltersol,
en l'auto de 9a Presidenri» Fou un
viatge extraordinàriament penós Malgrat la fatiga, i previem ainh inln:ció cJarísslnta que ja no se l i oferiria altra pcasió. va voler .'ina^s que
el pugessin al pi£ superior 1 el posessin en son llit. resseguir els baixos
de sa casa. visitar el jardí déls vells
records de família, esguardant ho tot
amb un esguard trist de comiat 1 amb
un gran aíecté
Bl dia 20 empitjorà d'una faisó
alarmant, i m'avisaren per lèléfon.
demanant-me que anès tot seguit a
Castèlltersol, on vaig arribar a mitj« tarda; dient-se'm en arribar que
els metges creien arribada l'hora de
que se'l viatiqués. A les els de la
mateixa tarda manifestava al malalt
Ja conveniència de rebre nÒslre Amo
com a viattc, accedint-hi de molt bort
grat i flns amb expressió d'intima
satisfacció. Llavors em proposa que
jo al matí següent digués missa a
les seves •habitàctons. 1 que l i dones
la comunió com a viatic dins la missa. Vaig fer-ü parar ment, eA sa representació soc tal i en el lloc preeminent que ocupava, t com convenia
donar a aqüell acte religiós un caràcter d'exemplaritat. Ho aocepta amb
mostrés de ple convenciment, dièntme, tocant-me iel braç—Tens ian -üemàriant-me que no es f*>s amb massa
apnrato.

rmmsiàncief que .icomoa\n dels horae.í representasi homes cabdals que sAn
jmaiutai llum d'escelsiiud
gix les rutes dels buntils
pltes voltes s'h! veu elaitervencíé de l'ïnvisible
katural, que anoment-m
providència, 1 que ens palèncles d'un món que és
lostree ulls, però que està
ptreiament 1 meravellosaEl més impressionant dels 6' ug dar. nostre, el' món dels purs rers
dies. fou l'acte d'acòmladar-^e
dels seus, que volgué fer-ho dispo| i a PibUa. 1 en 'a r i T l sant que l'esposa i els fills anessin
rouès, dels profetes. de:s onirajít d'un a un, en sa cambra,
|bres del ,i-.ble a'Israol. per abraçar-los i dir-los l'última paJustos que el íeren (ílo- raula sol amb cada un d'alls. Poscobrireu tot seguit una breiü ne sortien com ofegant-se en
ets, dp w»in idtncies, de el p!òr. No presenciaré mai res més
j sols j-cA jjaver lús orde- • enterrildor.
Iglr el Suprem Ordenador
Jo hl vaig entrar després; quina seItent. la Inlelligència ínllpotent que iot ho mena renitat! quina conformitat! Çn tractar
d'anlmar-lo em diu: Vosaltres u« heu
amb poder.
d'animar que jo ja ho estic—En ingran català, en Prat de sinuar-li la conveniència de què íes
levinguda tal dia com a la Divina Bondat el sacriAci de la
[acys. tingué quelcom de seva vida. açceptaflt toies les mola mort d'aquell home lèsiies 1 aàgúníes de la darrera hòra,
pevela cada dia amb més em digué que ho feia. però que sols
eu com un aglutinant na- sentia una répijlsió, o temença, de
|assoU ajustar 1 íer reviure quedar sense poder parlar en sos
escampats i penduts de. darrere moments £ n dir-li que fins
| l a Pàtria, va realitzar-se això oferís a Déu. em respongué amb
harmonia, dins una so- to resojuf; Ho faig.
luis un marc tan ajustat
M'expressà que considerava que ja
: a la ftgura del gran paJ? un hom, en contemplar havia acabada la seva missió, i que
l i de conjunt, evira l'obrar donava gràcies a Déu per haver popvMéncta divina, qui anà gut, relitzar a l'éxterlor el que portatots els detalls per tal va dintre, fent al·lusió a l'obra de la
at de la Riba tingués una Mancomunitat de Catalunya.
Quan vaig- exhortar-lo a posar la
no sols del gran ciutadà,
del gran cristià que ell seva confiança en la Verge Maria sofl l'ésser català i l'éíscr ta l'advoceció de Montserrat, em resdues modalitats del seu pon: Sempre la tinc preeent
. s'harmonitzaven, i fins
iEra la devoció distintiva de la seva
Ien una unitat que mode- pietat, rebuda "de la seva mare que
le! seu relleu personal, 1 n'era gran devota. En iPrat reconeiels objectius de les seves xia haver rebut de Nostra Senyora de
ns.
Montserrat idues grans gràcies de
curació en moments crítics de la
ou el motor d'un moviment seva vida, 1 m'ho explica detalladal i . qui esmerçà tots els seus ment en una de les postals que va
per tal de fer reviure la trametre'm quan era al santuari de
Sacional d'una raça, i tor- Durtol. i que copio a continuació
tonscièneja de la seva per- com acabament del meu article «Dur' era molt oongruent «jue tol 7-t-l!)03 Penses bé quan penses
la oesa-paxraí, en el llit que va seguint la millora. Em sento
nasqué, on momeO sos des dels primers dies d'esser aquí
aquella comarca tàn al- com una empenta de vida nóva. que
moyanès, dins aquell am- em fa pensar que uha altra vegada
emmetzinat per influèn- l'ha sentida i en les mateixes cirngeres, de les seves aspres cumstancies. Era quan una forta maUlna. als quinze anys. Llavors, un
espiritualitat és una con- dia sentifn-me acaba», i veiem-hò, de^quell Ambient La fe. la més, en els ulls sempre ploreeos de
la pietat de la seva ani- la meva mare. vaig dirigir-me a la
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Miiit-se de ferrers, passant desprès s
éèser pagesos 1 propietaris de Can
Prat del Camí í després de Can Prat
de la Riba, les quals dues cases es
cónserven, i l'última és encara propietat de la família.
Es ditnieren Prat-íerrer (per l'ofici
que tenien), fins <a, mitjan segle
XVll en què, per haver edificat una
càsa sobre La Riba, que era una peça
de terra que l'àntiga família, MargaI rit havia donat en dot a una filla de
I la casa. caaada amb l'hereu Prat| ferrer, començaren d'anomenar-se
; Prat «e la Riba.
A Bigues visqueren fins que l'àvia
• de N'Enric Prat de la Riba. després
| que son marit mori de les ferides
: fetes pels lladres, se n'anà a viure a
' Cèsbtelltersol. on va néixer el par-=
' de l'Enric iaquest
| Són dades que donen caràcter s
I la família Prat de la Riba: la seva
| religiositat manifestada per la seva
1 adhesió a la parròquia, per la rapi1 desa a fer batejar els seus fills i per
haver donat fills a l'Església; la seva laboriositat que féu que sempre

«née progreseant. arribant a ésser de
les famílies més acomodades de Bigues. 1 la seva fortalesa demostrada
per ans fecunditat notable que féu
que mai es trenqués la Urna masculina en tes successions
EI reverend mossèn Ollé ha documentat el seu treball, copiant un seguit d importants documents 1 posant
notes explicatives del seu contingut,
acompanyant fotografies de les cases
habitades per la família Prat i fent
atinades deduccions de les dades exposades.
El Consell de la Mancomunitat, en
la seva darrera sessió, va acordar donar les gràcies a tan benemèrit patriota 1 que s'inclogués eJ tílt treball
en la publicació de les obres completes de N'Enric Prat de la Riba.
Tots els que estimem l'obra del
Gran, Mestre, hem d'agrair que s'hagi demostrat l'arrelament que tema
en el nostre estimat Vallès, i que hagi estat un rector de la pròpia parròquia qui hagi fet la recerca 1 explicació de les dades.
Santiago de RIBA

Mare de Déu de Montserrat i va es- aquí i tot el pripíier dia de ser-hi. I
coltar-me. Tinc present tots els detalls tot va passar sobtadament: vòmits,
d'aquall moment cóm si fos ara. Lla- dolors d'estómac, secrecions baboses,
vors no hi vaiè pensar més fins que fàstic de la llet, fàstic del menjar,
vaig adonar-me de que en mi s'ha- totes les molèsties. A l segon dia em
via operat una renovaciè. En arribar vaig sentir un altre home. un altre
aquí dalt. per segona vegada vaig home que encara dura. Tinc la íntidirigir-m'hí, etite que ella M'ha es- ma convicció de què he estat escolcoltat altra vegada No pots imaginar- tat 1 no pels meus mèrits, sinó pels
te la depres&o d'e.spem i la depres- de la meva mare 1 pèls vostres, als
sió física que jo tenia en arnbar de tots els qui m'estimen l han pia-

gal per mi... Adéu. Avui m'he llevat
per segona vegada Mai hauria pensat cansar-me tan poc Records al
senyor ©isbe i al Dr. Jaume.—Enric»
La postal original serà donada al
Monestir de Montserrat com una mena d'Ex-vot del qui forn el primer
President de la Nova Catalunya.

Serà sempre urt orgull per al V«llè3
l'haver tingut enfne lée famílies de
mes llarga durada «1$ aseéndénts
de l'Enric Prat de la Riba, t*rò « a s
ara no s'havia escàtlt l'òrigen i desenrotlla ment do la família en ia nostra comare*.
D'aqul éndavànt j« "6 pòdrà culpar-se als valleskns 4'aqiieçtb fàlta, perquè ha realitzat aquerta tasca
l'intel·ligent aètua! rector de Sartt Pere de Bigues, mossèn Gabriel Ollé.
Amb una persistència sostinguda
per l'amor à l'obra que realitzava el
culte sacerflot, ha *nat freint de l arxiu parroquial totes les dades nécensàries per -a fermar l'arbre geneologic del Gran Patrici, afegint-hi les
dades de les últimes generacions nascudes a Castèlltersol. reconstruint
tota la línia ascendent del crèador
de la LMancòmunlt4t. de Catalunya,
ajuntanuhj en cada grau els fills que
tenien.
Del dit treball es demostra que la
família Prat vingué a Bigues a principis del segle XVtt. |procedent de
Cornellà íprop de Banyoles), esta-
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A l a m e m ò r i a d'En P r a t de l a R i b a
Avui, a la capella de Sant Jordi del
Palau de Qa Generalitat h i ha hagut pietosos sufragis a la memòria
éel que va ésser primer president de
Catalunya, N'Enric Prat de la Riba.
La bella capella es veié plena, de
gom a gom, de molts dels amics de
Tillustre difunt que volgueren oir la
•ante missa a la memòria seva
Entre els concurrents foren repartits uns seriosos recordatoris recordant la trista data. A la' part superior hi ha una fotografia de la capella ardent del Palau de la Oeneralitat en 1917. 1 el recordatori que
diu:
«Sisè aniversari de la mort del qui
fou primer president de la Mancomunitat de Catalunya N'Enric Prat

de n& Riba—Capella del Palau de la
Generalitat. 19 d'agost de 1923..
A to part posterior h l ha una reproducció de l'interessant mapa geneològic que presentem avui als noa! ires llegidors, estudi fet per mossèn
! Gabriel Oller amb dades tretes de
l ' A n i u parroquial de Bigues.
L a mssa de les onz« fou la darrera 1 fou dita pel prior de la capella, assistlnt-hl els presidents de
i la Mancomunitat i Diputació, don
Josep Puig i Cadafalch 1 don Joan
Vallés 1 PnjaJs; els diputats senyors
Eradera, Campmany, Estapé, Puig 1
Sais Colomer. Grafté. Jansana. Rli cart, Massó 1 Llorens Bauslli, Piqué,
I Fatjó, Isamat. Bosch, els secretaris
| de les dues corporacions 1 els alts
' empleats.
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La unió entre lef dues penimules,
la Ibèrica 1 la Italiana, entra finalment en una íase d'inteUigències me»
ampla i més concreta. Aquesta unió
tan esperada no es pot realitzar solament per la via solemne, espiritual,
san fressada i al present »ense meta
fixa. com és la via llatina on es troba Sagunt, la fidel a Roma Si és
veritat que les forces ideals mouen
l lmmens teler sobre cl qual la Història, eterna Penòlop, teixeix la seva
•íla inacabable, no bo és menys que
les raons d'ordre econòmic tenen ara
en el món modern una potènoia formidable. E aquesta és tai que. unida
a les forces ideals, poden fer triomfar
àxVhuc les caúsee més difícils, mentre les forces Ideals no cs surtin de
l'esfera, tal volta singular i certament pUna d'Interès, (je la nebulosa,
la qual va errant pels espais Immensos dels cels estelats, esperant debades de condensar-se en un astre lluminós.

Les relacions entre ambdues penínsules cal <fue siguin basades sobre el
mateix terreny que a algú pot semblar difícil: el terreny econòmic. La
perltat de producció no pot pas constituir un obstacle seriós, perquè ks
mateixes condicions de coses entre
Espanya i Portugl no impediren que
TINÈNCIES D'AT-CAI-DIA SEGONS I.A NO- El Consell Permanent de la Man- entre un i altre Estat s'cstablls un
VA DIVISIÓ EN DISTRICTES MUNICI- comunitat de Catalunya ha acordat eficaç tractat de comerç.
PALS
Cal augurar aquesta unió per tal
Avui ka entrat en rigor la bots <ii«tribu- establir una pròrroga, que acabarà
ció dels Districtes muaicip·U d'MBcata cin- el dia 18 de l'actual, perquè els pro- d'e-tablir una miltua i eficaç defensa
Ut. acordada per l'AjaDUmeat1 pielaria d'automòbils 1 d'altres vehi- al recíproc Interès dels dos països en
De la Tinència d'Alcaldia del Dtotriete >
te n'ha encarregat el senyor Matoaa; de la cles subje. . • a l'arbitni sobre circu- la col·locació dels productes, especialdel I I , el senyor Maynis; de la del I I I , , lació d'automòbils per carreteres l ment a l'Amèrica llatina, en aijuflls
el senyor PlaJa; de la del IV, d senyor Ju- camina de dlla Corporació puguin vint Estats que sortits de la flor de
nyent; de la dd V, el senyor Vilaseca;
gents ibèriques són alimentats per
de la del VI, el senyor Blajet; de la del provelr-se de les corresponents pa- les
la millor sang Italiana terres aqueVII, ei'senyor Toaell; de la del VIII, el tents, sense recàrrec de cap mena.
senyor Nonell; de la del IX, el senyor Calles que senten la necessitat de no
raracb, i de la del X, el senyar Madal.
rompre el fil econòmic i Ideal que les
lliga als pobles mediterranis d origen,
NOVA PAVIMENTACIÓ
la Itàlia i la Ibèrla, per tal de no cauHavent de procedir-se a la pavimentació
re en el perill de perdre's en les ur'del carrer de la Verge de l'Em par. l'Alcaldia
pes del Mlnotaur nord-americà que les
ho posa en coneixement dels propietari» de
la dila via, empresa de serveis públics i en
amenaça a] llarg del canal de l'ístgeneral de tou els que hagin o ela conme de P a n a m à
vingui realitzar obres al sòl o subsòl del
dit carrer, pernní en el termini màxim de ANY I I I . ORGANITZADA PER L'ASLa conclusió del tractat de comerç
15 die» les realitzin, preventnt-los nue pasSOCIACIÓ CATALANISTA DE GRA- regulant, les relacions econòmiques
sat el dit termini i practicada la nova pavimentació, no es concediran permisos per a
entre les dues penin-ules. restabliCIA I L'ORFEO GRAGIENC
obertura de fossadrs a la dita via fins transment- de comunliacions marilimes i
correguts dos anys d'acabada la p·vimcs·
Veredicte
musical
lació.
telegn'tflques regulars i directes, la
Tema I . lNo s'adjudica.
insüiució d'una agència teR-gríuflca.
OBRES AL PASSEIO DE TORRAS I BAC.Elj
Tema 11- S'adjudloa al niimero 20. propagadora entre una i alt:a de noS'ha celebrat la subhasta pet « la cosatrucció d'on mur de tanca i contenció de «Cançó de traginers». Lema: «Arri ticies sanes l veres, defugint el control d'agèncie? estranyes Interessades
terres al Passeig de Torras i Bascs, adiudi Jaan».
en la divulgació de noves tendenciocaní-se provisionalment a don Eudald ObraTeniu
111.
Ho
s'adjudica.
dor» per la Quantitat de Ó.IJO·JS pessetes
fal·laces, fragmentàries, tota una
Es concedeix menció honorifica al ses,
Fou presidida pel regidor senyor Escolà,
grsn entesa atvb l'objecte de milloassistint en representació de l'Ajuntament número 46. «Avant catalaas·. Lema: rar les relacion» intel·lectuals, l interel regidor senyor Iglesias.
«Mar l cel».
canvi de publicacions, constitueix la
Tema IV. No s'adjudlc».
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DELS ALUMbase segura sobre la qual la Itàlia
Es
concedit
un
accèssit
de
200
pesNES DE L'ESCOLA D'ARQUITECTURA
d'avui, valia d'anys, però sempre josetes
al
número
27.
«La
vaca».
Lema:
ve, creu de fonamentar la seva antiRa estat moU visitada l'Exposició de dibuixos i treballa instal·lada a la Sala de ••Natura».
ga 1 renovada amistat amb la Ibèria
Cent, que efecturen els alumnes de l'Escola
Tema V. S'adjudica al número 61.
Superior d'Arquitectura en el aeu recent •Dotze cançons per a míants». Lema: 'llatina
viatge a Santiago de Compestela; havent
merescut grans elogis, especialment els se- »La cançó a flor de llavis».
Aqueeta entesa tindrà com efecte
nyor» Neboi i Domènech, els quals dirigiTema VI. No s'adjudica.
Immediat 1 segur un canvi on l'acren tan encertada i aproficosament la dita
Teina V I I . S'adjudica al número 9- tual equilibri del Mediterrani, lot a
excursió.
•Cançó de Flordeneu». Lema: -Mun- benefici de les terres que es poden
SUBHASTA DE LLOCS DELS MERCATS tanyes regala dçs»
dir veritablement mediterrànies i 11aSota la presidència del tinent d'akalde
Es concedeix i m premi extraordi- tvnes: la ibèria i la Jtèlla. Xo altres
senyor Vilaseca i autoritzada pel notari senyor Paris, se celebri aquest mati la sob- nari de 100 pessetes'dl número 11. tiavem de retornar aquesia mar magnifica, consagrada a la més forta de
hasla dels llocs vacants als mercats d'aques- «Campanar nevat».
la ciutat Entre els adjudicats n'hi ha un de
les civilitzacions, a la idea llatina,
Tema VIII. No s'adjudica.
peix fresc del mercat de Sant Anton:, pel
Tema IX. S'adjudica al número 21. aquella idea per a le qu^l fou veraIipus de 5.000 pessetes, I set d'aviram que
ment creada. La temptativa de les
«Marlcna».
tn molts anys no havien estat subhastats.
Es concedida una menció honorífi- dues penínsules d'estrènyer's la ma,
Mm
ca al número 29. «La festa de Ca- í.atemaiment. a través de llur mar,
VISITES DB COMPLIMENT
mós». Lema; «La Selva f l'Empordà». donarà entretant com a resultat de
Ran comoUmenlat l'alcalde accidental seEl Jurat musical: Josep Barberà, fer raonable Us potències que avui.
nyor Maynès ; el diputat a Cans don Antodes de la Còrsega a Gibralni Martínez Domingo 1 el secreUri general Josep Cumellas Rlbó. Franíeso Bal- rmuiant
tar, obliden que la península Itàlica
de la flefaturai de policia, senyor OrU« Cl- dellò 1 Antoni Català.
1 la ibèrica són naturalment mediterCiutat. 87 de juliol de 10Í3.
rànies. I que caip possessió estratègica no podrà mal Uevar-los aquest
caràcter esbablert per la Natura.

Municipi

Generalitat

La Festa de la Poesia í
de la Música de Gracia

Les qüestions socials

A MTOKS
De Silg'es comuniquen que a les
obras de l'autOdrom contirçuea reingressant els obrers que s'havien declarat en vaga.
Avui n'hi treballaven 172.
A GRANOLLERS
De GranolKrs diuen que segueix In
vaga dels tvbrer» flequers. Els patrons tenen assegurar el proveïment
do p» de la població.
Al poble de Parets, alguns «flemenis del Sindicat ünlc treballen per
provlr de pa ells vaguistes.

F ó r m u l a

D'espectacles
En el festival que distabte al vespre cs
celebrarà al Turó Park a bcnehci de '«
Caixa Mutual del Centre de Repòrters, la
cau Astra bi repartirà tubs paritencs de
perfumeria a les parelles que pren«u:a part
en el ball, i ha cedit altres producte: com
a premi.
Aixi també la casa Nelia remet bombono
de xacolala i la casa oUva, un fonócraf.
Diumenge vinent, • des quarts de .-:» de
la farda, tindrà lloc • l'Ateneu de Sant Llufa
Concíèa. de Sant Andreu de Palomar, U
quarta funcid teatral de la temporada d'estiu, entrenant l'clcnc artístic de l'entitat el
drama rural en tres acte» «L'cnvtJó» i l'estrambòtií- nalnct en un acte, tilulM «La torre dels misteris».

p a t e n t a d a

a

E s p a n y a

per a fer miralls. Tothom pot fabricar miralls i adobar a casa els tacats. No es
necessiten aparells, experiència ni capital. Fabriqueu miralls en hores perdudes
i guanyareu diners. Tinc fórmules I procediments alemanys per a tota classe de
preparats o Indüslries. Consulteu-me sobre el que disitgeu fabricar o preparar.
Demaneu Cat&leg gratuït.

Antoni
«aata

F o rl a vma n ot o rs o

Oatalina,

12.
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JOVENTUT

NACIONALISTA

Homenatge
a la m e m ò r i a d ' E n P r a t de l a Ribal
La Joventut Nacionalista de la Lliga, per a commemorar patriJ
ticameiil l'aniversari de la mort del Definidor de la Nacionalitzi
Catalana, ha organitzat, d'acord amb els Centres de Districte a l
iberits a la Lliga Regionalista, la celebració de conferències per J
demà. dijous. 2 d'agost a les deu de la vetlla. <obre el tema ü n . j

«La Doctrina de la Nacionalitat Catalana
* d'En Prat de la RibaAquestes conferències seran donades:
Al Casal Catalanista de la Barceloneta
Conferenciant:

Alegria.
N'Antoni ftanuivador
Regidor de la ciutat

Ateneu Autonomista del Districte VL
Conferenciant:

Enric Granados.
En Salvador Bremón
Reg:dor de la ciutat

Ateneu Nacionalista Verdaguer.
Conferenciant:

Nàpols, 2!|
Armand Carabén

Centre Popular catalanista de Sant Andreu.
Conferenciant:
Ateneu Democràcia.
Conferenciant:

Sant Andreu, U
J. Vidal Salvo

Aragó, i Alexandre Bulart i RIalp

«Catalunya».
Conferenciant;

Nou de la Rambla, i({
J Mlllàs Raurell

Casino de Sans.
Conferenciant:

Sans, l'n
Francesc Vendrell

•* Pia
Ateneu Democràtic Regionalista del Pobje Nou.
Wad-Ras, SOfl
Conrerenciant:
J. Cüai Montardlt
I
Ateneu Obrer Català de Sant Martí.
Conferenciant:

siguin americans, aquest» és en poques paraules la finalitat de la jove
Institució que oporumament duu el
nom del geni més significatiu de la
nostra gent, o germans llatins de la
Hispània romana: Cristòfol Colomí
Jo recordo que en un recent autumne, a Romania, allà avall vers la Besaràbia, als confins un dia de l'Imperi romà. amb la Inhospltalàrla 1
bàrbara farmàcia 1 avui amb les landes bolxevic», recordo d'haver reposat a Vallului Trajan. la Vall de Trajè. nl gran rercle construíi per aquest
vostre rniagne fill, o ibèric»!, que, segons el geni de la nostra raça. sabé
ésser esirenu 1 clement. 1 d'haver
sentit com avui. ari en aque?ta magnifica Barcelona, hi és viva i bella
sempre la Idea llatina.
STUASO MOIiüE

Els esports
MARÍTIMES

Els campionats d'Espanya d Outrlg.
ger i Sklff. — El Club de Mar dol
Centre Autonomista de Dependents dol
Comerç l de la Indústria, ha Inscrit
per aquests campionats els següents
No és pas veritat que la Itàlia, obli- equip»:
Outrlgger a quatre: «Jaume I». tridant la seva nistòrica tradició mediterrània, es giri de cara a l'Adrlàtle. pulat per Boronat. Rigol, Subirana,
st } Adriàtic és un dels pulmons amb Marti, timoner. Baldlrls.
Outrlgger a vuit: «Catalunya-, triquè la Itàlia respira, el Mediterrani
n'és VaJtre. naturalment. Àdhuc en pulat per Dalmau. Soler. Ventum..
aquesta fervor d'obres i d'idees amb Font, Canadell. Ramon, Corr.et, Calqui és treballada la Itàlia feixista — vet i timoner. Arbona
L'equip a quatre és el mateix que
magnifica primavera que mostra la
vitalitat eterna d'B<questa vetusta nis- guanyà el dirrer any el 'araoio '.:
saga llatina — s'és constituït a Ro- d'Espanya I enguany el de Catalunyi
kna l'·Inethuto Cristóforo Colombo», Els seu» elements són ja gent vella
el qual es proposa, i ja tia Iniciat en el rem I bregats «n regates. SI
amb eficàcia la seva obra, d'estrènyer afegim a aquestes qualitats l'entreen un sol feix totes les energies nament que vénen realiuaut. hs\em
culturals, toies les manifestacions In- d'espefar d'aquest equip n m brillant
tel·lectuals de la Itàlia i de la Penín- artuacló que r-n desmerelxt de les sesula ibèrica, els països llatins medi- ves anteriors, la lluita en el camterranis, 1 de les terres llatines (TA- plnnat d'outripgerc a quatre remers
mèrlca. Beenllaçar l'antiga i gloriosa f «omet. doncs, ésser molt disputada
tradició cultural a Itàlia dels escrip- donada la vàlua dels equips que hi
tors ibèrics i avu. de la jove litera- prenen part.
tura blspano-americana amb l'estudi
L'equip a vuit és un equ;p nou. Indels escriptor.^ ikillans amics 1 mo- dividualment
dels «eus remors
derns en la Península ibèrica 1 en són couaguts a'.ems
haver pres part çr.
l'Amèrica, constituir a Roma un Cen- "•egates amb per
companys, però
tre d'estudis sota el punt d'e vista eco- en conjunt potaltres
dir-sc que es un «i^.p
nòmic 1 literari, de tots els proble- ci.mv letamem nou,
alguns dels quals
ii:es culturals que Interessen els païpotiec iccmi<: I.-rarf-sfí in;n
sos ibèrica, a atraure a la Urbs els es- actanepte
u«í>.)itants. Saaem ouc hi ha mi .m
tudiants l els esuKfcoso- 1 els no 1gl i m u i l f ' w és tan ben entren--.!.:
[^nars de llur origen, sigum ibèrics. i w
I-ero ia seva possible actuació no U-:xa desfer una incQfe'nita pel de»co-

Plaça del Mercat, :J
Lluís Valerl

níixrment de la veritable vàluM
l'aqiip.
EXCÜBSIONISME
Dijous a les deu de la vetllxl
socis de la Secció d'ExcursloJ
del Centre Autonomisa d* M
dents del Comerç i de la Indüs'r.j
reuniran novament en tertúlia, I
jectant-se mteresMnts dispositiu.-]
El Centre Excursionista parj
nès celebra demà .dijous, a k s l
de la vetlla. Junta generat «xtl
dinaria per a tractar, a més d ' i |
Importants qüestions, d'una coa
ta reforma dels Estatuts; bav<l
presentada una proposició, s r\
per molts socis, demanant que
modificat el títol del Centre l quí|
d'aquesta data endavant s'an
•Centre Excursionista Barceloní
compte de 'Barcelonès».
LAWN-TENNIS
Deauvllle. 31. — A conseqüèJK J
la pluja, ha estat ajornada firvl
mà la lluita final del francès í|
chy amb l'espanyol Flequer, p
campionat de la Copa Davis de
tennis- — Havas.

L a
d e l

c a m p a n y !
M a r r o (

SUSPENSIÓ
El capità general ha rebot M
güent telegrama:
|
«Sens perjudici que les d ]
l individus de tropa que han ''t
a la comandància general de MJ
a cobrir les baixes de les unlis4
pedicumària» estiguin deslgna-íj
preparades | K r ler-ho. suspengu I
marxa fins que per aquest min]
s'ondeni no havent d'Incorporar *
quotes, sinó estar avisats que W
fer-ho»

Institut
d'orientació professió]

Pel Directori del Servei d'Or/
ció Professional de SabadeU M
designat «1 doctor don JosíiP "
Lucena, antic assis'em als
ris de l'Institut, per exercir el <J
de metge encarregat dal Lal»T
mèdic d'aquella e - ü t a t
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LA DE RIPOLL
el amor- i «El pàjaro rul>.
D« deu a do'ze: Srdanes a la Plaiça
r_.
vila de RlpoU ccletn» .!«!
Mercat.^. j r * g
l··gfletft» t«sj«t en toner de
M i un», dia
<A les ttou del matí:
. .vtadona Santa MArft d'C Blsolemne aniversari en suíragi dels r l d!»» 4. 5, 6 i 7 .«l'agost: '
e. dia 4. — A les dtrtze: Re- poill=sos difunts, a la Beial Basüíft
al de i-anupanes nimcíani les de Santa Maria
A les deu: OrgamUada pol duo OBiprflií.s tindrà lloc * la Plaía
[gtf de la tarda Sardanes a la fllsia
la Coastltuctft una carrera de etn-e*
|« U Cofc·ütuaJO .
regalades per distingides «enyotetee
rult del vespre. Soíemnei de
lecaltiat, 1 tot «egutt. «aidaneí
«d honor de U nostra Ma- a laladita
>!a»;a per ro^queítra 'Alianlta Mana de Ripoll,
n RfpQUeca'
nou Passant 1 f* tr-caran sarà les dues de la tarda Osncert al
1 Ipueeig Bagoli
En a<Tue«t dia «» mparbran Casmo. a l Acadèmia CaidlieM. a la
-als pofcres de 1« localitat ffi Flor d í Maig 1 al SaT\ det.Cefitr»
A do« t^narts de «Inc: Funció de teaIran recollir-lo^ p*r mitjà
erge de la Beneficència local tre àl Saló Com'ai. i hi 11 a la Flor
Idelegat», del* Wrrl» respetítloe d* Maig ! al ?al6 del OnirS.
^enge. dia *. — A les vuit ffè)
A les cíftc Partits do futbol sis
at per l'orriuestra '.Alian- camps de la íoventut Espon 1 F. C
pUeaa».
Ripoll. De^préí. sardaoae al Passeig
RagiHl per rorquísrra -.àllanoa Pípoí à t a . Solemne OSoi, amb ««sis- llesav alterndeí amb globus 1 focs
1 da l'Ajuniament. a la Beta! Japonesos.
i * Santa Marta. cantam-e«
A das quarts de dau M W a la
ltíé(> d* Bipoll la TBltsa d' Anares wiis iroüttes. del mestre Plor de Maig 1 al Saló del Centre.
Funció de teatre al Saló Cottltal 1
Malral. 1 fMttel panegíric de
ona del nostre Moneeftr relo: a l'Acadaftiia CauMica
A las dau: Ball de societat al Casi^rador sagrat Bnd Dr D Joirt. catedràtic del Se- no de Ripoll.
|de Barcelona.
De -deu 3 dotze Sardanc- 3 u Pla1 df l'Ofici ee tocarà una sar- Ca de ïa Constitució.
Dimarr?, dia 1 — De deu a onze
(ihonor, dedicada 3 l'Ajantadvant las Casas Con&lMOrta'it •ifl matí: Escollides sardanes a la
e> diaprarà una traca va- PTaça de la Ultertat.
A les dues de la laro'a: concert al
de Ripoll i a l'Acadèmls CaitM: Concert vermut a la Casino
oral «La Flor de Maig». p«l tòlica.
A les tres: Tir 6a colom al Prat
Font de Manlleu.
organl'tat per* la socie»
de la tarda: Gran ícm- d'Estamartu,
to de Btpoll, per l'oirpies- fat de caçador^ 'La Rama»
A les quatrfl: Tornaboda general a
is. de MarMWfll
instrumental a rAeadàmu les fonts d* l'encontrada.
A dos quarti, de cioc: Funció de
per l'orquestra IlUro, de Mateatre al Saló Comtal.
A les .cinc: Concurs de savd.mes a
a la Plor de Mlaig pel Quinla plaoà de braut. atorgan;-?e. enalifes. un primer premi qu* conal Saló dal Centra pel Oam- tre
cedeix l'AjuntaiTieni A la sortiUa, sarlee. de Víeli.
danes al Passeig Ragull
Saló dd Centre 1 funció de
Carrera da biciclsteb a velocitat,
Saló Comtal
fclnc; Bosar! cantat eà devo- atorgtnt-se, entre aUras. ,un primer
aU Marta, a la Belal BasiTIc». premi que concedeix l'Ajiintaíneni.
A les nou del -vespre: Esplèndid
3osos partit» de futbol >aU
•del F. C Ripoll 1 Jorentut Ea- castell de focs artificials a la Plaça
Mercat, a càrrec de l acrcdltada casa
Successor Saura •El Reirdaoas al Passeig Bagtill per la pirotècnica
^ ^ • a n a c Bip611esa>. alternades làropago. de Barcelona
A dos quarts d* déil: Oran funció
^ ^ i s I -focs japoneses
set: Solemne processo, se- de teatre al Saló Cemtl 1 a l'Acadènataüt cur» de l'any passat mia Catòlica.
A les deu: BaJl dc socieut al CasiI quarta d» veu del ve^re:
la al Saló del Centra i DuU no de Ripoll.
De deu a dotze. Sardanej al Passeig
cletat. a h Flor de 'Maig
de teatre a l'Acadèmia Ca- Rsíull
|al Saló Comtal.
LA OE MATARC
1 de t e a t » al' Casmo de Ripoll
Aquesta industrial ciutat, acaifia de
I acreditada companyia d'opeysuela, procedent dels prin- csiab-ar la seva tradicional festa malitres de Barcelona, posant-se jor en honor i glòria d^ les soves exleí obre» -En Sevffla «stà celses patrone* Juliana 1 Sempronlana. Cc-meBcaren llurs festes el dl» de
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Sant Jauna. Un deV pfVfím núme- .ric AraÀA En artístic tabernacle por- •vocació», el qual nom sentim no reros priacapals del programa, fou la taren llurs Relíquies sota tàlem, lee cordar. Els altces premis loren concoiWca^.ió <4*l-retrat d«! b*n«m*nt pa- quaH fotwi portada» ptt dlaungides cedit» als senyors: N A. Bilüa» i Bertnoi Er Mujuftl Biada 1 Bjpi^I. pnn- personalitats, entt» alies, el notalble tran. En Josep Caifner. En Ventura
cipai ipr^olfeor dei primer iíerTí>*arril crit>c rauslcall En Borra» de Palau : Gaswil, reveread P. Duran Sfb. P-.
diE^ianya. En el <íii %cW, e í ' í u a l fou e' gremial fon porta» pel» reverenda En Josep MenOeò, Na FrawcKca de P.
presidit pel batllte NTEntti' Arafió. i Hfirvor Sarnsó. doctor Cafiae • «1 P Andreu, Tnoeàe Ganoéa, &. Tomò* Garamo asr-istitacia de tou. els rofi:dor^, ComeOlas. de Santa Maria I Sant Jo- rido. JuMà Centelles, Pbre., Sob. P. 1
Oriol Pascual, Ptore , En Jonn Porte'.^IH afití dr combrrts pdM^- la ndva sèp i PP. E^ilapls
t .ografia qt» e'fta «sem pal dit acte
On altr» dels números m«* remar- lla, Pbre.. En Bartomeu Barceló, En
Uoren.-. Ribert Pvre., En Xavier Be
bonoram ta memòria dal ffll iHustr» cables dél programa, fou la t 8 1 *
Btada. fou escma enffuam* peJ distin ta poètUa deia Jocs Floral*, organit- renguaU En Pare Sal om 1 Morera, En
gi; ascrtpiof loan Mora l Casttila . zats enguany per liAisocUció da De Francesc Ma^ Aínfi, En Mi.pie! BruDas d ivuï. ta saíena de mataromns4 pendent* del Comerç t- de la Indue- llet,. En Joan Mínguea. En Raanon
tUustrae oomptà maftt un altre patrici trlà, i l í quals «« pot dir que han Klasfl l Rabassa. En losep Oriol Pasqui encara que sftí hagi penta* al ap ponat el pas-'**! programa do lhir«; cual, Pvre. En Lluís Dauna, En Joadal 75 aniversari de la aanra nert. < f-assade? festes. La «aia testa da Fe. qubn Bertra. En Ramon Sala* i OU
no wlenx ésser menys d'aqnjeJía r-',• Pàtria .Amor, ungti» lloc. al matí del veraf. En Carles GranKk». N'Antoni
missió pro Biada que l'any passat ja dia 29. en relegant Ckvé Palaoa. la Doltre, Pvre., £n''Tomàb Ribas, En
l'A^vla homenatjat, con aldrta el qual fou .presidida eri nom del senyor Josep Pujades Trurih, N'Octavi StAFeu immortal renom, el retrat dei batlle . V primer Unent d'alcaflde, En lor, EA Pere Roca. En Slxte vHà l
que! no es posà degut a haver-hi avi Jtsep Montserra: Cuadr„da. el qual Na deapentlna Aidefllu. iBl pOftritc en
ell aigane» defloéncjab filles d'una ma ana^a acompanyat. del socretart se- va sortir aattafei. Solament oeroenta^a
rto gaire notable. >om la da! í·l^bre nyor Sànobez de Boada i de BoíaruJl la gran ttt»r« empresa pel» senyo ne de
aiguaíortista Baíel Estrany que l'ba i dals regidors VaUa* Casuny. ocu- l'Asfioolaeió 4a DapendentB, la qual
fet de nou enguany. Però tant 1 un pant lloc preferent, el doctor .-Kurisó, junta, enguany ifou la que Moguí de
com l'altre po&aien lot el seu a3nor a ecònom de. Santa M#rla 1 *> dtputat portar el pes del programa de lee Mala seva ciutat 1 en aqudl que els por- de la Mancomunitat senyor Joscir* Co- te*. I un altre dels oomentans, fou
ta la prosperitat airtb 1* f amotà «•Lo- lemer i Volart. Jun* am4> altres illus- a-Tuell que el «P«»sament Maria» pucomotora Mataró».
tr^t nersonilitats. Germans Mariítas. blica un mdinero extraordtnairi amb
amb 'el «eu director, 1 en nn altre Dec, les poeeies de la Plor Natural. En
Com antiga tradició, «H actas Toll- la Junta 1 Comissiona organitzadora glantln» 1 Viola, I per úBtto açoall
gi^ao» tingueren lloc- a l'antiga, par- de tant formosa iasta. amb*ls senyor» que tots ais principms piende, menys
rcqaial de Santa •Maria, on es troren Ramon Cantó. Uvit Andreu. FYan- els tAs primers, loren guanyats pels
a l à llur \-ènera«Id lís Santes Jiílltna «etc Borràs l altres: ocuparen Hoc. prctMcea Ja eametrte*».
1 Semproniana, oom així també les se' preferent <m la pre»id*ncta dal Jurat
ves preades relíquies. En els solem- fi-UARficidor. el primer ün^nt d'alcalLa» altre» fesie» oom connerto patr
nes Ofici» del prfncjiçal dia 27 i •«• de. En Josep Montaarrat Cuadrada, l Orfeó Mataroní i dbor I d Hanmoníà,
guejits, predica les Vlnots ^.inw* de e'. funcions d'alcalda interí, pronun- s^renaiea al carner d'En Pujo1., sar
llurs germanes, ei-^antoge peniten- cia 1M paraules de ntua!: «&'t*r» la danea al Parc, onganltaades p d Qrop
ciari, de la Seu tarragonina, doctor gala feata>. i Mt seguit al aenyor Ber- Sardanístic, acnb l a oooperranid de
Salvador Rial. leí qilak sàvies dot> tran I Pijoan llegí un brau discurs liEabart Infantil de Dansaires, del Caoratòries del qu* fou excellciu secre- d En M«gí Morera 1 Galícia, president sal Catalaalstó, sota les ordws del
tari del bisbe, Xfas, posà de inanUcst dei Jurat, el qual cs dolla no podeí mestre Rigau; la Cfhrtsasma. ot^anltla llar eètima 1 veneració que tot» ets assistir a l'atrte. Detif-ré» el secretari zada pela Dependents a Bur camp d'En
mataronins prafaasan a les ba\-^s San - «enyor Isern. Begl una detafllada Me Goirriíí, amb la eooperaeló de la Bante* Pa-trkSlas. La capettl* dc mü«lca, mòrta, 1 de seguida es puWllcà el nom da defl Clrcol de San», In '.u^a autoaugmentada aai/b v^u» aotaWfis 1 pro- d-, l'autor de là poesia premiada aonb moblllllsta «Ccwta Malta» 1 llurs parfessors, com alxi setíundada amb la Flor Natur»!, qui raeuttt íssor En tit.- dc fuibol ale camps de ITlnro 1
harmonia per l'Acadèmia Miiítcal Ma- Jcsèp M ftoMra i Artlga*, «1 qual del Mataró, dísputantee precioses coriana, "teputi la popular Missa do acompanyi;', del Jurat I senyor» dà la pes dp l'A-jomtament 1 del dtputat de
le- Sante*. d* rimmortal Bland, com- Junta organitzadora, va aftar a íer l« MbnooimmR·&t, senyor Ooíomer, 1
patrtci il·lustre. A la tarda, sortí la ofrena de tan rica garlanda a la les curses de Natació, tot. però lot, (ou
procciíó, ..oassejam iriomfalmeni sota regina de la festa, la qual entrà a la eepÜDdid, aeoundai pel temps,
tàlem, les S a m « Reliquieí. 1 foren cn sala donant el braç al jove poeta.
l e s notables Exposicions Estrany I
gran nombre les comissions del* Cen- Mentre la nostra Banda Municipal Intre» Catòiici 1 Congregacions qu« hi terpretava unà bonica composició. A Vttaidomat, instal·lades aà Centre de
aííisiiren, com així moitea distingi- p$u dret la Regina, la qual fou la Dependents 1 Escola díVrta 1 Cttc des persones de ciutat que conreuen beiUseíma sepyoreta Na Mercè Spt i van veure força coocoregudes. I aJí
.cs Ans i les Lletres Enguany, molt Tuflí. oujà al tron acompanyada de casteflls de focs com sempre, sea»e
encertada, trobaren ei; mataronia^ U Cort d'Amor l patges lee formose?. pena ni glòria; rorquestra-cdbla Itaí honorable dlstlu«ió per part de la senyoretes Canhe Torner. Tereaa Tu- ro i la Banda Municipal, aguantant
molt iliusrre Administració de la» San- fii. Lola SubinyO l Dolors Tnfil. La llurs calors, tentee on tip de tocar
tes, de conferir llur penó principal a poesia premiada a'mto la Flor Natu durant els quatre dies matí, tarda i
la Comissió de íesies del Centre de rai, s'anomena «Poemes de Prttnaíve n i t : la societat Iris que eaguany»era
Dopaadent* dea Comerç I d» la in- ra», lema: JLa. retrObança», la ipMl Junta, l'encertà, va llogar pels baüls
dústria, la Comissió dai qual estava teu premiada aralbillurs aji! and i ments. dels trea diea la platea del Monumenrepresentada pel senyor preiidiiïn En L'únic accèssit lou concedit al poeta tal Bosc, que va donar goig veure-li,
Lluís Andreu i Vilaró, i essent cordo- compatriol. En Josep Monclds, regi- adornada, pel popular Vlada. com
nístei els senyori N Aureli Isern I Ma- dor nàtionaliata, per la "seva poesia: aíxi també ]iEsbai|jo Ateneu.
ristàny i En Ramon Cantó Boanbardo; «La fada do les trenes lluminoses»;
En resum unes ifestes que mós de
l«s bande* de müaica del Circol dc i l'Englantïna tVersos de guerra I
Sans i la nostra Municipal, executa- amor-, lema: «Aquefltes muntanyes...». quatre pobles de ia Costa les voldrien
ren al*une< marxe-. religioses. L'A d'En Josep M. Pous i v i l a : i la Viola, tenir. El «Diari de Miaíaró», va publtCanr un número dedicat a les Santes,
Jt-ntament <f«ii çríiRim pel MtUe N'Enel qual fon molt felioitat per la seva
actuaoid.

Sols s'humanitza per qui l'habita, i dels qums llurs arrels ee nodrei; :. ibr.ga 1 lama, I lo que danu, xen.
1 AGOST 1T2?
caiaputtes, bombes, mmas, canons
A mà esquerra" del fossar, seguint
nó. poden o^amr obnr-la. ho per- las ponades de l'aquaducte per on
met a les booee, sense saber com ve l'aigua que cn la ciutat e» beu.
m quan. a pacifica capellans i bur la caiTetara «s torna camí dolent,
gescs que viuen al seu redosso i l a fins a dalt del fon de l'Oliva. -1
foraden es & v mas.-a colossal per passa', lo fort Jà no <f« carretera ni
balconets. fina^tretes, euOdetcè. que camí, sinó sender pedregós 1 torts
donen llum i Irescura.
que tan arvtót surt de les pelades
En f*r-»e vella s'ha tomat pacifi- roques com s'amaga entra esbaraars
ca, i . en lloc de morters 1 ntariets 1 brossa girant à llevant, a ponent,
que la rematin, ha pre» en wm cim no sabent mi val No obstant, com
terradets ombrívols; en see esclet- tots los c-amans fins lo* pitjor conPE»
xes, figueres bordes; en sos bonys 1 duïts,
a tot-arreu: a la SeouMe.
forats, eures panetàries de tota me- a!s Pallaresos, aj Pont del Diable,
na que l i tapen les fende» i l enga
a la font d'En Garet. ï Valls a
P i n
i
S o l e r
lanen
<
Salamó. a les carreteres de ?9u*,
Tot en ella no «? de igual mates- de Barcelona. 1 per alies. a Roma'
tai 1 beaiesa Hiatòrta viva de pobias a. Loboat a Finia Terrae!
que passaren, cada un d'ells ha fet
L'n de sos giravoMe penetra en les
Crematística
i desfet, detxam lo seu segell en •erres dei «Mee de) molí vell», del
la manera d'arrenglerar les pedr*». qum la masia, e-aixeca arrogani da
darrera el Palau de desca frarie*. en cada poneUa. munt lesquen»
duna
toiiineta.
píssa aquella muralla retaa o bordó.
vtient-«e de e»s finestres t terrat:
Q M coaança al Portal
Al seu pau, una carretera, la qui 10 Cap d" Salouk les platges UarFrancesc n va fins a! de abans dels ferrccamle paimeua tvan- gles. lo campanar de Beu»., les caOara.
aítaf quan a poata 4e «el los portals ses .da la 6 4 * . tot aquell pe de
ferma *6 a ^ com al temps de l » ^ iota' «e tancaven, serveix I > i i M - invas, de garrigues, hor'•euats. Tan solida és ara com era de passeiatfa a gent dlgUaia: 1 tes i boscos anomepar. lo camp de
que ettOplco. fenici», romans un *on tros porta «í nom de Pas
Tarragona
•ercaíui, crisiians, imperlaliï- satg dels Canonges.
I Les «erres que depenen del «Mòlf
I moderes íranoesos, la idifrigRenpendicniar a ella, una altra , vell» se troben en termes dWarents:
carretera ra*s estreta, rasant les vi- ' h: ha peces que són del de Tar
maje«uosai Tr^nti c«n- nyes de 1 Alasè, ae dirigeix al fos- ; ragona. altres de la Secotta, deia
|no l'han pogut enceiar
ear qne tant de lluny *e \«u amb (Pallaresos.
compacta. gi.iiuuda. alia, sa porta d'un vermell de^eang pftMae I masia reberen lo nom que
1 de matacaiu. mig deaXets. _sa. aquells dos flrKjstnon» que semd'un troseot de torre, aítre
ellins sense aoafcar, de torres blen irils. les rengles de mnxos, los porten
temps molí do vent ,1 arvirl coiomar,
xípresos bellugant-sc a rimpuls de* | que els anys. llençant damunt dc
[só» a&jndonada a ragre.- or. ven;, ujupinl-sc, ajxccaht-fc, bran- ses parat» convexas. s<*, borrasningd l'ha pnRa f*r forca ; dant lo c*p, font. brugir l'aire com que*. llamp; i pluges, no han 70
to siuater ba penetrat eo si tinguessin Uàswma delí e ; » m- gu; enrunar d'J tot.
, par la mansa
^ a a i s a t * que Uar ofenia somhzeja
Par ca * aatraw* en Jo MeU 1<K ttc-

r.lcí co'aímets prenen *vni lo «ol;
on rodaren les motes hi ha les Joques, lo fuaJl de les ales. guarnit
d'un haíitonot i d'un barret v ^ l ,
serveiï per allunyar los esparvers.
£n canvi iot lo que el MMi ha
perdut en galamva he be guanyat
la demora, que fou deposit de fra
1 palld, hostal e»yuerp per los qui
'«nien a fer moldre 1 que n'és ayui
un mas del- més bells, amb tenradis, hort. wsfalblee, cupe, nues
d'aiguaMeni,
magatzems, ' adxoll,
llenyeres. eres i palleree.
Ai soroll de lee moles ha auocei^
k' giuc-piuc dels coloms, i tot lo relleu que donar en a la tjorre sa teu
ladà punxaguda com un embut, te
mervarrtBr .d*1 ses Manques ales. les
anades 1 vingodes de jornalers 1
marxants de gra. ba passat. Con
per donació, a u que fou barraca
quan lo Mol» era torra, pallissa
quan ell era morada, pobre quan
ell era ric
> La masia 'e la faixada 3 migjorn.
Per la banda de darrera^ altca paret» tanquen un corral, on seia cobert «s troben Vtf estable:-.
DavaBt. de la casa, per mis precaució 1 defensa hi ha un pati cloa
d? pam?, guardant les ollee. 1<»
porta del corre i al costat, i l'en(rada del tros d'hort, dit lo ]aídlnet.
Gran portalada en la paret fòrmant eaoalre ascli la d« l'edifici dóna
comunicació amb io c*mp,
«L'bOrt, lo corrafl, los baixos de la
oa&a. se comuniquen, otgui pal pati.
•jgul per la cuina, de manera, que
el menjar, lo beure, l'aviraliS', les
bèsties de -reball, les eineo. tot ee
troba a m à

Davant de la masia U ha un bon
espai de camp netejat de soca
arrel... costum adquirida en temps
poc. segur, per a veure venir Se
lluny, a to cantonada exterior de!
jaidí, lo • Mcli vall», que dóna nom
a 1* mas-.a.
Besultant qne per entrar al Casa'
dels Garrigues s'ha de traveaaaj
l'espai descobert de davant, de la
masia, entrar al pati, guanyar la
porta gran!... Empresa dificultosa
quan en íemp» intranquils los defl
mas estan a 1a guaita.
Un cop (Uns da to masia, es veu
• 'entrada al m i g ; a mà etsqtierra, lo
reíecVm. p n » e d l # d ' u n raquartó; I
a dreta, la cuina que sembla. de
convenir, amb eecom. grans taules,
bancs, llar monuroonta! I un sens
fi d'armaris I rebosto^-u^c
Al fon» de l'entrada, eepaiosa oscaUa condueix als dormitoris la
cambra bona damunt de to cuina;
lee dels fills quaitos pals «nals endreços, altres pels forastens.
Lo segon pis, 1 darrer, ba eígut
convertit, part en terrat, I lo que
queda amb tteuiada- servei» de golfa plena, de mobles vells... Uns sense valor, altres ne tingueren i fan
coadól. Tots jauen per lerra p!ons
d esquerda» 1 ttenyines.
Lo veurels tan rebutjtats oom mou
i fa pensar en temps de to vellura
Enseme ocuparen un lloc en to casa
identiticant-ee amb loes qui l'hatoltarsn. S'han gastat i fei veils al contiacte de la plaoent vida 0 dels cops
violenta de la passió.
En cada una de ses trenyinea pet
Uagir-se un any d'obli'., en cada
pota de cadira traocadj rampeli» de

PÍj;.
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Vapor alemany, «ra.lermoi, amb
èeucral i trànsit,- -cap a Saot Feliu.
• X'apor eroato-él Mtattero». amb bocota b^itts
cap a València,' ' *
.
Vapor cpaoyòl «Marques del Campo», amb
càrrega à'acral, cap a Lei Palmes 1 f^cale»
EL CRÈDIT ACRICOLA
. H Consell d« Ciovern. d Bi? Hagetzems <k dipòsit de productes i g r i c o les. e n t i t a i ««nissora dels rd^cuard.s
de propieta! 1 d* garantia iwaxrent
agrícola) contra les mercaderies d i positades als Sindicats agrlcnics. ha
nomenat presidept de\ spu Consell a
F.n Joan M i q u e l , i Cuscó; %ice-presic k t ï t . a En Ramon S o l ó . ' í secretari, a
En Meleior Bscoíe*.
Q propi Consell en l a seva primera sresió a c o r d à d i r i g i r u n manifest
a l'oíganitzactíi a g r í c o l a espanyol-i
posant-li de nwinilest. les bases fP'í
merai vegada a Espanya el proble
ma del crèdit agricol* o p r f n d a n
tan sol·licitat per imolWR c l a a í e s a g r í coles i que tant» beneíicls rop^rta a
l'economia agneola nacional
MERCAT I FIRA DE LES BORGES
BLAHQUES
Praus que hnn regit W mercat de
Les Borges Blanques el dia -.'8 de Juliiol: •
:
,
•
Blat d'horta, a 28 pessetes la quartera Kte «iuairé dobles.'
O r d i . a 1? •pessetes la quartera de
quatre doblçs.
Civada, a ITSO ipesseies la quarter.;
de quatre dobles.
Faves, a 20 pessetes la quartera de
quatre dobles.
" •
Fesols, a 4ò'50 (pespeies la qus riera
do quatre dobles.
Patates, de 2 a 2'50 pessetes els 10
quilos.

€
©
£

VAUnítLS EJ.-TFATS . .
Llwtnt tspuiyií tVuxe» àtí Ctetúlen. ie
Cullera, amb fruïu
Llíggt rspanyol .«Jo><fiat C4ao», <it Cu
üera, amb fruita.
Vapor • ·pan>n; «Ttrsoa. de Cartasrna. amb
càrrega senenl i «j paMatier*
Vapor csmmyol cSasuotm. dC Carlatcaa.
Amb ràrrrpa genera} i *: pas^atser*
Vapor típanyol «Mallorca», de FaUna amb
cirresa SeBeral -i rj pa»atsaï
Uasut cspaojol <Re&a>. de Cullera, amb
AÍvdnrf : melon»
'
Vapor espanyol «Caho Ooejo>. de Mane-,
lla. amb càrresra í-n-r..VAnfELLS DESPATXATS;
Uasut espanyol <Rou>, en llast, cap a
Torrevella"»

Centre Cotoner de Barcelona
IHTOUfAOtó TEL BO E í FIOA
T E L E G R A M E S O F I C I A L S D E L DIA D^AVUl
Liverpool

Taco»
•Dtorioi

Obrlment

Bogoa

B O R S A

D

E

B A R C E L O N A

.

13.43

00.00

00.00

A
1

d'agos

de

1923

CQTITZACIO ÚNICA DEL COL·LEGI D'AGENTS DE CANVI I BORSA I EL MERCAT LLIURE DE VALORÍ
fi de ipes: S'operJ
VALORS A TERME. - A I mati, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil
Nords a WSS I a 68 90 quedant-hi paper. A l a c i n t s a es tó i 6S'b0, Colonial a bs'Bo, i P l a ï e s a 49'50 i queden sol l i c i t a i
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de 68'65 à 6875 i a ífe-ÏO, Alacanta de 63'50 a 68-60, O r e n s è s a ; 8 · 4 |
a 56 55 i a» 56'50.
56-50. IS'aí). obligacions C à c e r e s a a4'50. Colonial a 6Í),15 i 6S'25. Filiplneí a ^ ' O O i queden
queden ofertes a SSii
Aigües a IS
^ • S Q , Autòmnibus de 106'00 a 107-00 i u KB'TS, Gran Metropolità de I 5 3 ' 0 0 ^ 153'50 i quéda paper a 1521
Transversal
sal de 174 50
80 àa 173*50,
173,50, Felguera a 52*00, i Madrilenyt
Madrilenya _
de Tramvies a Sfi'OO.
Darrera sessió,
A I Casino Mercantil, de dos qi arls üe circ t les cinc de la tarda, o fi de mes: S'ha fet de N |
a 68*70, Plates a -fò'SO i a 49·7ó quedant hi diner, Tran.sversal a ?72'50, i Gran Metropolità <fc I 5 2 ' í 0 a 153-08 i a
»
DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
.De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati. no hi ha cap c o m p a r a c i ó .
De la del n.atl, a la de les cinc de la tarda d'avui, es baixa 0".0 de Nords, i de Fiates es puja 0*25.
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
Francs, 40'Ü5; suïsaos, 126*65; belgues. 33 35; lliures, 32*30; lires, 30'eO; (Jolare, 7*055; marcs, 0*0009, i corones 0 * 0 1 ^
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ OFICIAL
Grana Molins Bascos 8 "lo, a 93 C0 i 93-50.
Barcelona "fractionand Light Power 7 ·|<>, •1521», ' a 9 9 · 7 5 .
Mines de Potassa de S ú r i a 7 0|0. * a 99*50»
BarcelonaTraction and Light Power 7 \ , pref., ' a 1 l l ' f P .
Gran Metropolità b 0|01 ' a 97'50 i 93-00.
Ferrocarrils de Catalunia 6 " u , a 100*00.
General Tramvie s de Barcelona 6 " k ,
Companyia Espanyola de Colonització e0!,. * a 9 4 ' 5 a
lOO'ífe,
Holel R i t ^ V « a 91*00.
F . C Cremallera Ce Montserrat 6 0|n, a 100'25.
Ajuntament de Sevilla 6 0|0, a 94'5a
Municipis de l'Exposició 6 per IClO, a 99'0a
Productes Pirelli 6 0i0, a 9575.
S. A- Colònia Güell H |0, - a 94-^$.
Societat Gallega d'Electridtat 6 "le. a 93'50.
(Reproducció del Butlletí Oflcial)
DeuUa Estat
Interior

rt'W
71 25
71'J5
71-35

c .
D .
Exterior

TICO

6* i H F
D

»
Ol H
Amortit. 5 "U A
W
G
D
K
Amortit.

.
.
.
.
.

.
.
^
.
.

1011

Tres. v. ceiier

» A.
l^lllv. fefcwr
v. »_
mt n.
r . oetiibre iSS A.
v.
llf.':! 13.
1903 A,
ifíïo l i .

71 »
71 £5
87-58
87- 10
88- 70
8B 7S
86 05
ss 03
«700
97 00
95 85

<*vm

•J6-90
•9.V90
•Si'BO
«•75
-95 DO
K'75
•96-80
95-75
•M'H
•101-35
101-63
•102-25
102·3S
•100-20
10J 05
100 91
•10». 75

Estrangera
Cèdules ArifantiaesC0!.,
2 *54
Obligacions
Port deltarcelooa . . •87 50
'» delfolillf . . . . •100 00
92-00
> de ftevilliv-s. 0. .
doBIICn Musel - •95 00
Gob, Imp, Marroc 5 1 , •Tí 75
Caixa d*EinIs. 5 "to • . •8S'7S
•
Be «alan MKsyalati

Alacant 1.*.hipoteca . 5500 Enereia Elèctrica 5 «fc
li
74-75
, .
« I .
s»
• . . . 75 00
»
»
Pona • a l
'77-75
Municipi senie.··lro.
»
3.»
»
•
9»
00
Klèetricií
Cinca6*1,..
.
7B 75
.
j:W6 ». .
»
A .
» 78 50 l'rod. F o r n » Motr. S • i , ' «l
•77 75
»
VM U . .
>
11
• r!
• 70 85
•77-75
»
IPtó l> . .
»
C. . . . . ' . . 70 75 C'onstriiccioiu Elèc,£ 'Xe ; s |
•77 65
>
IDU H . •
»
D
.
.
.
.
.
n|
78 00 Kclta Jiiis Llevant 6 ' U
•75 00
»
131! K . .
»
E . . . . . 87 50 Hisp. Amer. d'Ele. 6 *Fo'
«1
72 75
-»
IDI2 F . .
•
i
til
»
F
«
. . . Bona.
102 C0
7/50
»
1913 B . .
•10)1
.
»
O
.
.
.,
.
.
Coop.
Fluid
E!cc.
6
*lo
•
56;25
•77 50
>
JfllB II . .
» França 16CÍ . . 53 00
•9Í
77 35 • »
>
1917 H . .
.
1I1Ï8 . . 52 50
77-75
»
IMS l i . .
Vàries
»
Du-pcte."
.
.
.
77 50 Córdoba ,1 Sevilla. . . 53 25
>
1910 B . .
77 25
50
»
U . .
5 "r.: . . . •. . 96
103 00 Hadajoa
35 S Transatlàntica 1 To ! .
19il 8 " I , .
< nu** A- b- Ç, D, E. F. • 60-35
.
6%,
.
•96
00
EixamplalfS(9 . . . .,
B. prior. . . • 87 50
«•I.IKÏ.
•Í0 rs M. »Càc-0-i il'-iaiiffal.S·lo
t.
1907.
.
fanal TTnceU
E7
03
34-15
1013 . . . .
Car. i Pòi^içal, var.
8* 75 M.
5365 Asland 6 '
í.* 3 " i , . .
Bons Séforma . . .
79 00 Andalnsos i.'
3 " i . . . • 53-75 Foment d'fthres 5 *u ..
Dipntació antiRUii» .
•77-50
•
39 50
Aiitillar de F.-C.
»
;B . . . .
»• «To •
•78-no Com.'
Ural. Tramv. í.*|0 . . • 70-50 f arbhns
C
Bereà . . . .
•74-35
• 9»·25 K. C. C. BeeaQM
6
«u
.
.
Mauo^muDitut 1915 .
Kbre.
7400
St. Andreu . . • 72 25
1920 Kaval S "lo.
•74,00 1F-ramv,
C. Rarrlifi'U . . . •103 25 Coostrucció
Caixa Crèdit foh». .
. Bons
F.-C. de Catalnnva-S " I , 90 75 Couet,. i Paviments
"i,
M 00 fioncral Itesadius fi
iladri.la Aracó6°l». .
6 *u'
Ferrocarrils I tramvies
O. V, -C. Catajaiu 6 "U. 99-15 >túciinlcaVelliiter»C·'u.
ykttKer a F«zfi"i„ . . «7'75 A, Forns Andalusia 6 " l ,
54 35 Tramvies Sovllla 6 " i , , . •99-00 lencria
Kord Espanya 1.*s. . . •62
Moderna 7 T , .
£0
»
»
i,*». . .
62
50
• » -'
.
S.·s. . .
35 Aigua, Ca» I EloctriolUt
»
-I,* s. . . •63
Accions
53 25
»
»
5.*». . .
61
85
Especial» Pamplona. . 66 25
«-75
liarcelonosa
Elocr.
19(10.
Catalana Gas s. D . .
Pnoriíal Barcvlnn*. .
75
»
.
1907. •8100
>
. . E - -.
Astúries I.'Uipotecm. . •63
00
>
> 1913. 65 00
»
» . FSTò
.
2*
.
. . 63
63
50
84-75
»
»
19U.
Hisp,
Amer.
d'Elè. s k.
. • 3.» - »
35
»
»
> s- B.
l.l^yda a Rou» , . . . •63 OU
»
•
« I . • 94
96
75
•74
75
Villalba a Srjrovla . .
AlçUcs Barei>lona ft 6I. 100 50 Hullera Espanyola . .
75 85
Espauya Indiutrial . .
Especial» Almnnfa . .
. . .
60U
74-50 l'oainsa U r Telèfon*. .
Almsara a Vali-.Dcia ad. 6425 Catalana Ú u E. . . .
7415 Hispano-Suiraa. . . .
Müiss S,>:u Joan . . . 67-75
.
» F. . . '. 94
00 Hotel Uitx 6 "lo . . - •
85-65
Alía^ua i íant Joan - .
»
. C f i - U • 91-0
Oíca x F r a n ç a . . . . •73-75
»
> Boiu . . i-'Ol'CO Anònima ('ros .
Banc l'arcelona
Kòrd eípocial 6 "l». . . 102-00 Mallorquioad Elee.6*u,
amb asterisc so han tingut cotització. Deixem cooslatat POUlai caaH a «ate del
AJuntamanti l Dlpulacions

TAWOA

Alfals, è é 4'&0 a % pessetes els íO ber que es tracta d'un cas desgracia'
quilos.
: : t•
>Els de Serflanyola n a n -lenuncat
Palla.
3 M « 4 pessetes els Í0 ir*;. subjectes per infringir el reglan ent dp policia' de oarretereí
quilos. . . : , .
. . •
'3.36
11.62
oaoo
.
13.46
00.00
Fulla d'olivera, de 4 a 4 5d pesseBfB de Sant A d r i à del Begò^ han de11.87
12.0?
co.on
11.96
.
11.99
tes els JÒ quilos.
nunciat dos'suWectes per da.nys a la
11.61
11.79
coco
11.72
,
11.73
11.57
11.74
oo.co
Garrotés, d« 10 a 11 pessetefc els W propiiei·ii, i han reintegrat, a la seva
.
N.
11.68
família tres noiee qile havien fugit
!l.51
11.68
quilos.
.
. , ,
00.00
11.64
.
11.63
Gallines, des- dç. 5 a s p e n s e u » una dc casa
Galls, deç 4e .4 a . 8 pessetes una
Els de Molins de Bei Itsn auxiliat
Conills.. <í«s d e í ' í ò . f i 4 un.
el j u t j a i m u n i r í p a l en les diligències
Ous. des de £75 peisscí'» la dot- apkb m o ü u de recollir e l . o s d à v e r del
CbrfcMM
Alexandria
Agost
Octubre
Jiimel
zena
vçl Frameisc Melioli Vidal, de 70 anys,
Olis d'oliva - t Fruitat pxtra. de «ple va beure àcid clorhídric, que l i va
27.35
25.80
30 .a 31 rals «1 q u a r t à d« 3'900 qui- ocasionar la m o n .
f u t u r s . Ashmouni
Nbrc .
14.25
oo.ro
00.00
los; f\. ér m A 30; c ó r r e n t . de 27 a
•Els d'Arenys d? Mar, a requariroenl
Gsnor
Gener
14.40
kovembK
.-0,00
«xon
28 rals
. . .
del j u t j a t municipal d'aqualla locali30.03
^1.5?
Ohs, d*- p i n y o l » . — Groc. de 130 a tat, n a n x t e t i n g ü t 1 portat: a;la p r e s ó ,
> Sakellarídis
135 pèss*t*s là ratiga de 116 quilos; del p a r t i t el veí Josep lllas Baltrons,
Taa** " « a r t a r
TAMOA verd, dc 12Ó à l ü .
reclamat com a complicat en la baraJíovaYork
lla que va sostenir el seu pare amb
cl veí Josep Cruells Boix
00.00
Dlaponlblfl.
22.50
00.00
00.00
El.- de Santa Coloma de G r à m a n e t
Futurs:
auxiliaren de n i t , a la carr«t«ra d'a00.CU
21.43
21.39
Octubre.
21.29
•qnell terme, el carreter Joan Bullant.
(XÍ.0Ü :
21.28
21.31
Desembre
21.15
de Sabadell, q u i guiava u n carro car•21.05
00.00
Gener .
21.07
20.96
Els de Molins de R.ii auxiliaren el regat de verdures i aquest bolcà, re21.15
Marc. .
00.00
21.16
21.06
jutjat eq les d ü t g è n c i e s amb motiu sultant ü-Hsè el c a r r e u r i el cairall i
00.00
Maig. .
000.0
OO.CO
21.00 '
el carro va quedar destroçat, A la pode recollir *1 .Ad^ver. de l a veïna
Leonor Val Ojazd, de 47 anj-s, vi^ua, ca estona d'ocorregut, el fet. u n altre
d,e F i i f n t * i M * {Í>s$i§gG***). la q u à l carro carregat de peix tamh^ va bolfou tporta por un |r«n de l a línia car al matela indret, resultant un
•a M f e f l M
ObrtaaaBt »rv
M. S. K , *n éj ^ullt^netre te d'aqu'eil dels que ei guiaAep. J o a q u i ^ D u r h *
Nova Orleans
tenpe, en el nMine«i d I n t e n u r pas- Duriqh. mtàs lesions de pronòstic rep n at. "«sent convenientment aijxill^t
sar per
via.
00.00
00.00
22.00
Dlaponible. , .
00.00
Futurs:
Els de QaetttlMftl i ^'ilar auxiliaran per l esmaptada forca l aseistii· iper 'un
00.00
00.00
20.66
Octubre . .
00.00
ei jutjat « i m i ç l p a l en lef d i l l ^ n ' ies facultatli).
00.00
20.69
00.00
00.00
amb motiu de reçollií cl oadàvèr del
Desembre .
Els de Cornellà, denuiwlaren cipc
.10.00
20.70
00.00
00.00
n o i de dàtze apys Eyeli S o l à Tor- sifcjacf'·s j>èr. infringir les ordenanGener
. .
20.73
00.00
oo.co
rents, negàf al riu Llobregat, als vol- ces munic»pal5,
Març. . ,
00.00
20,67
tants del m u r de é<ïntenel6 de la resMaig. . .
on.on
00.00
EU d« Molins de Rel han reintegrat
closa d« l a ' fabrica deJs senyors P u i g a sa famOia n n jqve de quinze anys,
Gras. d aquell, xèrro*.
le.- gestions que haft-ia Tugit d« ca*a spva
oar U A t u força s'ha, p ó f u t sa3J U j u ü o i d t m s
Ste d « Prat de .Llctoresrai «enunciaDürpcnlbíe
Futurs:
Juliol, .
Octubre.
Ganer ,
Març. .
Maig. .

I

c·.·o

00.00

Dels Mossos d'Esquadra

ren al Jutiat a les vemes Dolors ?
ullo i Doior* Busquets, per hava
maltractat de p t f à u l a i obra, ;
duint-se ferides al cap, •Els de Sant Cugai del Vaílèf
jrrencUrai la noia Manuela'.-Vailli
Capitají, dc sMze anys. d é fiar.'
íHuescà». per haver intentiat'
amb un ganivet que, l i fou ocupí
m i n y ó Jaume Xercavins. proaièf
l'esmentaaa noia. essent els motí"
geldéla perquè pl Jaume ballada
una altra noia.
Ris de 1 Hospitalet del Uobregai
tingueren el subjecte Josa':- Go
R o ^ a . del B r u oh, de 23 anys, pe
ver p»ea rotw de vestir 1-28 p
tes de l a casa da p a g è s «Go
lo»; d'aqueQl terme, en la- quai
(aya els seus serveis en quslits'
mosso; la roba i les 28 pesS
eren del seu company JoaA Tc<
Boví.
Els de SerdanS'alo dellnguere:
vel de la casa de p a g è s can Bo:
d iqutíll terme. Pere <tandm Ven
per haver i n s ü l t a l de paraula i
paat de mort l'alcalde d'aquella
blació, ossent posat a disposició
j u t j a t mimicipal respectiu.
© 6 de Sant Feliu de Codines
ren a di^)o«ició dal jutjat a r o í '
jactes, per baralla 1 avalot a 1*
pública.
Els de Sarrtanyòla denunciares;
jutiat el vel d'aqualla localitat.
dor B"net, per haver Insultat '
nacai de m ó r t a la sava conwíns
<vnt4 Fonailiena
N o n e l l
Q e r m a i
OAHV* — V A L O M —
B a m b l a dal Castra. »
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re amb menyspreu, però1 no pot. Sent dent fer-ne la S. È. «feri-t Valles»nc. cia, coHocant-s'hl un avinent cadirat
la boca tota amarga i la pell que Hus que .dregui canveliiem. sense construït eh aquesta ciutat expressali volta els ulls se. li posa üvant dret a cap reclàitiació pel* part .del ment per àqdes! ylt»Què h ha de fer, ell! No li agradaria cotieursaot.
Mova Junta
poc que li peguessin! I la gorja
U.» - A fxcepdé. de les «bres preO LA FIRA DE SANT pas
(Cinferència de les 9 de la nit)
La Jym» Din-ctíva del Centre de Deto l i nua, 1 ha de ter un esforç he- miades, les quas queden a dlsposu
IE (««con conto trin)
roic, desí-sperai. sublim, per no po- cló exclusiva del »*rot VaJleaenc, pendents d*; Comerç l dé la Indúsíar-'se a' plorar om uha criatura., les altres seren tomndrs a Uurs au- tria ha Quedat cortstUiü^a per- al
VI i últim
La Constitució db la Diputació
1923-24 pels individus següents:
a lüiora de dinar, la mare del davant dei. seu pare. del Maties 1 de tors, .una vegada cjauíuradi» l'exhibi- curs
•President,
Pere
Casablattças
.Sagrela
seva'
ma
re.
Demà
serà'constituïda interinameut
ció; podent rélirar-se del nostre esfet ha <Mt> — Aquesta • tarda la
tatge tols els dies felneri, de nou o rà;. vice-presldeut Pe»e Escapa Vivesi la Diputació.
vindrà amb nosaltres a la
deu de la s'stllu. Totes les obres caixer. Francesc Mauri Casabtyncas;
I eU, l'heroi vençut, aterrat,
Poc més o menys, sembla que tot
Ara ja bf sún tots, a 1-. fira. El hauran d'èsser retirades dintre dels comptador, Cristòfol Barceló Fan: bi- quedarà igual que ara, en la composipogut d l ^ ima sola paraula,
Mliotecart,
Joan
Andrés
Raich:
vulisposat a acceptar estoicament Ramonet va al davant amb la Ma- lienta dies de clausurada l'exlíibi- càlE. Feliu Renau VaUrlbere. Joan ció dé grups l'única novetat que hi
represàlies. I el Ramonet que neleta. Al darrera hi van el seu pare. ció i transcorregut aquest temps 5es Gras Ouràn, Eladi Mermlftà Vigo; se- lia és que els republicans perden un
d6aa per vençut esdevé nnu ht seva mare i el Maties. Tanmateix que no hagin estat tètirades queda- cretari, pere Bemaidi Farrés
lloc i que la Ulga Reglonal<sta el
«scessivament canviada, creu ara si que. són ben amics amb la ran propietat de la Secció.
guanya.
seva mare Ja na ideat una MenUeta! Tant i tant que l'havia te12.*
La
Secció
declina
tota
responSoldats a M ell lli
;ra de mertiflcar-fo. De la muda, ell. aquesta hora! Quan la Ma- subilitat per les pérduei o avaries
Baix
E m p o r d à
escena, ainh la vçlna, ell en neleta va edtrar a casa seva per sor- que puguin perjudicar per qualsevol
Demà a la nit sortiran cap a Melisensació vaga 1 "llunyana com tir Junts a la fira. 'el pobre Ramonet causa Jes obres del concursant, enISO soldats del regiment d'AlmanCRUÏLLES. — Per primera vegada lla
tguessih passat setmanes i més baVIa quedat esmaperdut. Temia que cera - f i . per la seva port posarü làr aquest
^p suníi* en iq.o sienb s[a ainu»
any.
ha
senyalat
l'Ajuntament
ie«7 1 tot Just,fa uifcs hores que la seva veina li Pes mala cara- I coih «iajor cura possible en la ««va con•l'iota del reemptaç de 19SÍ que wdé Barce.lofta o la històrica vila '.Hven a casa llur amb llicèuc:a.
fenia! Ha estat una escena dura s'havia equivocat! La Maneleta porta- servació.
de Cruïlles per a hostatge d'una
•heroi, ha estat implacable. To- va un vestit de color be rosa. el coPREMIS
de ses colònies de nois. ViisUats
Altres novt»
;s coses que d'un quant lor qye més agrada al Ramonet. .Qui
Junt-j Directiva Un object» d'ail;
amb anticipaició pels regidors seençà pessigollaven aquella ho dírla, que fa tres hores que l'has
Ha
marxat
a Monttolanc, nomenat
nyors Rovira. 'Domènech l secretari cap d'aquell centre
• Brot Vallesenv*escrivania.
»r de cor les ha ilençades a la feia plorar!. Es va enternir en veutelefònic l'ollclal
re-la
tan
fina,
tan
fràgil,
amb
aquell
Jçan
Sallent.
Una
plama
NVuténnan
de
la
Comissió
senyor
'Palau,
.els
> la Maneleta. I la Maneleta
duu Josep Ponto. havent-se nomenat
blauet
llunyà
als
ulls
i
amb
aquella
i
estoig.
1
espaio$os locals de la coneguda cadai espaordlda. EJ Ramoriot
seu a la corresponsal i a de
Josep Rotllant. Un joc de boquilles sa Font, foren trobats a propòsit i substitut
que en acabar, la seva seda de les trenes. 1 s'havia dit:
La Tribuna» a Tarragona a don An•Oue
n'bos
fet.
de
ntcies^sl»,
però
àmbar.
riorava. Ha estat una escena
degudes condicions per a la ri^s Chulvl.
:o densa, i ell. el Ramonet, Unb un sentit l a diferent del d'aJosep Marange*. Un objecte d'an. estada de la colònia ' i Armada' la
bans*
I
això
que
tot
Just
gosava
de
_ilrat pijm. Ara, però. que Ja
.Antoni AVUlaneda. Dos llibres de contractà.
Embarcament suspès
fassat una mica aquella gran mirar-la de cua d'ull.
yulmlca Fotogràfica.'
Sertiren els ^colars de Barcelona
Per ordre telegràfica del minister.
la. loma a pensar-hi amb una
Canal Marti. L'n disparador autu- dirigits pels proíes-sors don Josep de la Guerra, s'ha suspès l'embarcaI el Ramonet. va renunciar a tot. màlU.- íotegraflC.
üllbrl espiritual. E l l s'havia
Güell 1 don Fermi MaXfcu. àrribani ment d« 160 soldats del regiment d'AlLi
ha
costat,
li
ha
costat
molt.
Però
"oblidar-les: l'escena i aqueUn tífnont de la fotografia. Un a La Bisbal en ei correu del mati. i 100 sacs d'ametlla i 10 caixes d'alules; però les perspectives la Maneleta 11 pesa tant, a ^ihs! Ha llibre «Manual iPràctiv d« Fotogra- on fonen rebuts per rAj untament, metUa eu closca.
11 caba de descobrir la se- renunciat a les rebeldies. a les as- fiasecreta ni i mestre dé nois En Joan
L'exportació
ban tornat a portar-ll aquel's túcies, a 1^ venjança- Es clar que
Dos premià de Ramon Baigual i Tlntò. i ponais en sis carruatges a
Durant el mes passat s'han exporI ^ ^ ^ B n t s que ell tracta d'oblidar «11 hi lia rènuiwiat només que per Emeten Baigual.
la
població.
Aquí
el
reverend
senyoí
'^^^•oblidar-los per estar *n pau avui! Té por d'ésser -feble. ip*rò la
tat pel port de Tarragona 1.407 bocois
rector En B U i Çapdevila i Bassols de vl.. 1^3 tones d'oli. 100 caixe- i
•PREMIS ESPECIALS
^^^BmateU Prou que s'havia do seva feblesa el fa ara eslranyanienl
^^^^upte ell. quaii la Maneleta feliç. Ha renunciat a tot. perquè en^
Josep Centella^. Diferents objectes els donà, a tçis la benvinguda l a les 560 sacs d'avellana en gra. So caixes
ha\ia entrat a casa seva, que devina que és aquest el pr^u qu« la d'art Temà: Dos Interiors d«l Museu autoritais les gràcies per l'acompa- i 100 sacs d'ametlla i 10 caixes d'atnyament, ençumlant l'obra humani- mella en closca.
'de fjf una gran niciesa. I Maneletu. mai) la seva actitud. In- Casa Centellas.
tària i benèfica de les colònies.
•aicfcsa» tot 1 sabent que conscientment li imposa. — Demà Ja
PREMI DE .L'AVENIR.
aquesta, a paraula més jus- hi tornajèní —es diu.—Demà Jo sa
- Han millorat ja els petits escolars
—Ahir és reuní la Junta de Pro^ paraula mís apropòsit. Però bran qui sóc!—Però ovni és la MaVint4-^inc pessetes. Toma: Monu- d'ençà que són aquí 1 c-oda dia va v··imente sota ?a presidèiic;a del goÚ ve·JaN'a aquests entendrí- neleta la qut governa. La Manetota, ment d'Espartero a la plaça d'aquest en auginem la satisfacció 1 alegria vernador, acordant àTgúnes laxe- de
I per això volia oblldar-ho que està radiant, perquè tothom se nom. de la postra ciutat.
aipb que passen l'isjp, donant pieus dels quev'lures.
: la seva crueltat i aquella la mira, la Maneleta. que mal podrà
Per adjudicar , aquest premi es tin- tots la sensació d'estar-hi bé: cap
Està greun.rnt malalt el senyci
sospitar
tçüa
la
inteusital
de
la
sevu
seva que la nodria, í aqucdrà en compte, a més del gvst artís- d'ells s'és enyorat, l en les cartes
5 4tnales intencions» que ell IDftuencia benfoctora El Rarnonet ha tic, la seva expressió gróflCB, és a i targetes que escriuen u llurs fa- a··cl'ot de la parròquia de la Provl} s'havia proposat d'amagar, lenUnciat a tot amb una ÍHro'citat dir. quau més bé es detalli el que és mílies, tots fon «smenl dfl, benestar "idèncla de Reus mossèn Jocindus
Boiket. al qual se U han oc edminUtrat
les havia contemplat sempre que nosaltres no podem arribar -9 1 per què serveix aquell monument. que aquí hi troben.
rull de saher-se ben armat, cgnipetidro. perquè ja som jnassa L a fotografia premiada proçuraiein . Són. inolie» les cases i persones elf Sants Saoraments.
^ • o podia. no. 'Què t'ha fet grans. I ha renunciat, amb l'abso- pub'iiicar-la' *n prunera plana «lel
—Ha vingui l'enginyer d« la Gowquè protegeixen la ,colònia i en les
j ^ ^ ^ B e t e al cupdevoll?» Sentia anà luta t«uviccló que hl té un deure. periòdic.
excuisions p«ls afores i masies són p.-.nyia Canajeuca don Josep Turl pei
^ ^ ^ ^ K a , prima que 11 cercava l'à- — Ja hi tomaré iktnà, ja hi Kirnaré
Nota: Els noms del Juiai qualifia fer elt estudis de les ia^KtUixious
H^^^^PEts tanmateix massa dolent1' daiià-r pebsa. i la sereniurt emb cador es faran públics al- moment obsequials amb pa. vi i fruitçs; èn, dc força i llum a la Fàhrica do
mk són atesos l complaguis pel re
le altres dies havia enfonsat què lia demunat una llapidera, i la de dictar-se el veredicte.
verebd seuyor rçclor. contractista Tabacs
dintre aquella boca Invisi- noble actuud amb què ha agafat el
Sabadell, juliol UCSde la colon ia '• el seu vicari. En
li cantava dins per a ofe- j sabre i la cometa, i el cavall que el
Secqió Excursionista .Brot Valle- Joaquim Trincb, f^-re. *
ïs vens. ran malelx de lès seu pare l i ha comprat, poden posarL a
Costa
[ara s'asturava en veure que se al costat de les accions més pro- seuc—La Junta.
Foren obsequiats a La Bisbal pel
Excursió
|ïa forces per a fer-ho. «Ets fundament sublims de què l'home puVILASSAR DE MAR. - L Apostolat
coüeg. de Religioses Franceses amb
1 dolent — tornava la veu. — Ja gui tenir memòria.
La Sçccio Excursionista dç la Con- pasíes. vi bó, refrescos i galetes, i de l oraciò, de Sant Joan dv Vilasqtje ho siguis una mica. pegregació Mariana de Sant Lluís, ha amb leninada gratuïta al camp de sar, amb tota sedemnitat, celebrarà
"lanèleta mai no t'havia fet
WIH1TE
òrgumtzat jjer ais dies 3 •'tardat, futbol i^ue els dolià la Junta d'«- les festes en honor del Sagrai Cor
— I com el torturava aquej4 1 5 (J'ogost, una InUn-ssaiii excur- pons.
de Jesús del 2 aa 7 d'agost de 1983.
£11 desitjava amb tota l'arsió a Caiiy)rodon. Ull de Ter l La
Heu's acl ef programa:
BI pa«at diumenge feren l'excurqoe la Maneleta n'hi hagués Concurs Je Fotografies
Vall de Núria, stita ei següent itiri«- sió al vel publ« de Monells, on la
Jíia
2. — A les set del vespre: ExI . de ben grossa Però per
del Circol fi. Federal tari:
s^uyuia Celestuia Negre, després ^e posició del Santíssim Sagrament, Rola cerqués na podia troDia
3,
sortida
de
la
nostra
citja nar a M i un bon berenar, els re- sani, Trisagi, exercicis del mes del
BASES
iPotser ai «fiDe ;la Jtfaneleta
!.• Aquest concurs -està dedicat a tat a un quart d'una de la taida de galà lloQganissa. pastes i fruita Sagrat Cor de Jesús, camant-se Pare
mica impulsiva. Segurament
de! Sord. cap a Barcelona, amb abundància i alguns globus
i' llelnetes, eeimó que farà el
veina np pensava massa bé tots els aficionat- n la Mogfafla per- l'éitaci
on en pondrà ei tren ver» Sant Joan per a una altra festa que es cele- nostres
quan paflava. Però això no tanyents a aquesi Casal.
doctor
Joan
Lladó, canonge magis','.» Les píove* presentades a con- de les. Abadesses, des J'on s'anirà brarà a una foni: els petits escolars tral de la Seu de" Vich, benedicció
{ava les seyes paraules enteses:
en
auto
flns
a
Camprodon,
on
es
curs
hauran
Je
fer-se
per
sepadonarén
les
gràcies
i
cantaren
l'him'layia dit — com tremolava ara
amb el Santíssim 1 reserva.
ne de les colònies, i altres cants,
tl» — ^ l il havia dit <imb4- rat, degudament emmarcades a l'an- soparà i «pernociorà.
Dtos 3 l 4: Se cetebrarà la funció
Dia
i.
De
bon
mati
s'empendrà
el
lesvergonyida', I aHres paruales glesa, havent d'ésser «on laniany
sonínt-ne molt agraïts de les aten- amb el mateix ordre que el dia 2. a
camí
vers
Set
Cases
1
Xal^t
d'Ull
quals l'heroi- no ppdla pensar mlnirn .13 per 18 i màxim 50 per 60.
cions del poble i de Tasmeivtada se- la mateixa Itona.
envermellir. I tofs aquells de- La muntura no va inclosa en els dits de Ter, on ei dinarà, després es se- nyíipa.
Durant aquests tres dies, lots «Is
gulra
el
camí
cap
g
Núria,
p^si&pt
què- havien de Justlflcar! «Qui tamanys
Havem de marxar a Barcelona un qui desitgin entronitzar a casa llur
J.irapits. Coll de la Manvva, Nou
lent que les veus alguns dies,
JV E l nombre de proves serà de per
('.reus i Nu na. on «3 soparà'l t>ernoc- dels meàlres directors. En Fermi Ma- la imatge del Sagrat Cor de Jesús,
quatre com a m^nim.
teu, notnwià la Comissió j>er a subs- poden portair aquestes imatges o es
4> E s limita el dret d'optar a més tarà.
tituir-lo al senyor En Blai Rives, el tampea a l'església i seran beneïdes
Diu
0.
S'olrà
mi»»a.
1
haveiu
esmorde do^ premis.
qual arribà dijous passat al correu després de la funció. Els qui uu tinzat
es
visitaran
aquell»'
bells
en5.» E l procediment d'aquest condé la tarda. A totes les persones que guin mitjans de proporelonar-ae
cofitorns
\
l
migdia
s'empendrà
(a
aquells petits defectes no servien curs es baàj esc'lusivameut sobre
ofereixen protecció a 1» colònia, així imatges ni estampes del Sagrat Cor
davallada
cap
a
Ouerulps
1
Riba.^
diItra cosa que per a posar més paisatges del Vallès i marines.
com
a l'AjuniMnent de La Bisbal i poden demanar-ne a la Rectoria, on
nant-se
en
un
escaient
llot
d'aqiiells
•lleu la radiant candidesa d eliu,
6> Els lioncursants hauran de traveia com una màrtir, si abans metre les ybfes sota compromís d'ho- incomparables paisatges, a Rlba$ es Monges Franceses, que han deixat se'n donaran a tothom, per tal que
Mxla poblada de. totes les as- nor de que són rigorosament originals • pendrà el trèii per a tomar a la ciu. els llits, a les Religioses Vetlladores, slgUHi moltes les famílies en les
al< -enyors En Roig. Rasos i Roure quals regni el dolcísskn Rel de la
tat nostrada.
i de totes les malícies. -Jo i inèdites.
que Han concedit eí pas als jecs de Pau.
«lent en tinc d'ésser per força,
Cost
de
l'excursió.
40
pessetes.
7.» Cada piova haurà d anar assefutbol, cal donar corals gràcies per
Dia 5: A les set del matí. mlase de
només per segns qull.,- d^ia. •! nyalaria anib un signe o lema i
Uns goig» de Sant Feliu
aquest altruisme l obra benèfica que Comunió general, amb plàtica pre|tan petita, què hl tenia que-veu- acompanyant un petit sobre clos, fent
(Estan a punt de sortir uns goigs han fet.
SO -tot això?» Pen^uè es va tonsuir en la part exterior d'aquest
paratòria.
escluíat per la. ironia pa»- sobre el mateix signe 0. lema de la del "Patró de la ^iutat bellament ediA dos quarts' de deu, solemne beya voler esbravar-se sobre una provu. únicament, 1 en l'niterior. a tats sota la direcció de distingits elenedicció dr) nou ailtar del Sagrat Cor
Bergradà
feble i b(-ri intencionada. íAmb mes del notn del concursant, el lloc ments artistïçsde Jesús.
BAGA — Enguany són molts els
sentiment havia dit ella: «Per- de' la fotografia Es remetrà, doncs,
de padrins en aquest acCempliment d* contracte
forasters que. lütra la distingida co- tt Actuaran
[than. pegitt, Ramwiet!-1 1 aquell un setit sobre clos per cada ptuva
esposos En Joan Pujol i Fen
El Consell d'Exporuitió Je la In- lòriïa, passen aquests dies de cal or ràs els
a la càndida feblesa de la ïtà- presèntada ai Concurs. Les proves
I N'Adela Vokmté de Pujol.
«itre nosaAtres. uetcant la fresca d'al'avergonyia
hauran d anar dirigides al president dústria L'anera de' la nostra ciutat questes
D^pres de la benedicció es farà 1«
contrades,
i
seguiment
fóra
ha
termuiat
la
fahntaclb
Je
les'SOuOO
tarda havem d'anar junts del Jurat quuljlií-adòr
mantes que pretigue en eontracte per aquesfa vila un centre'de turistes- si cerimònia de l'entronització del Sa.
Iflral·-Qnhia cara que deuràs fer
8 • Ei terfflinl d'admisslí» serà deV a l'exèrcit espanyol
el nostre Ajuntenmt tingués més cu- grat Cor de Jesús eu les famílies mit, .
jalll. Ramonet! Segurament q<je primer ai ^9 d'agost del 19£i.
jançant la coasiegüent fórmula d»
ra de les mdlores del poble
Reformes ai ComantM
|t guarda cap malícia, pobre Raconsagració. Seíguidament. l'Orfeó
».»• Les obres seran sotme-ses I. A
—S'han fet ja les proves per 3 en- I del Patronat Social, sota la direcció
ït! El Ramonet veu la cara de la un Jurat d'admissió. 11. A un Jurat
L'eiripreso. del cine Cen'antes ha
amiga, d'aquells dies que eU la quallIUador.
començat les refç>rm«s qu-- tenia peo- gegar hovament 'la' fàbrica de ciment del seu mestre En Jaume Pujol, canigia, I sembla que tot el que té
10» -Sols entraran al Concurs les jectades en la sala d'espectacles, fent •La PetrolUem», coneguda 1 vulgar- tarà el «Te-Deum.. de Ravanallu.
se 11 en vagi daltabaix,
obres ac-eplodes pel Jurat d'admis- desaparèixer tolàlmelit'ja part de pú- ment per ta .Font del Sofre».
A les deu: Ofici solemne. D'esmenaquest moment, el seu pare. sió: les restants seran guardades flns blic i substitainMa per preferència
—S'han repartit els artístics pro- tat Orfeó cantarà ia «Missa brevls*,
fa estotia que l'espia, no es pot un mes despré» d'haver-se publicat numerada.
grames de les festes amb que l'Unlò
Paiestrlna. 1 predicarà
doctor
atar més: — Mira, noi, si tomo el veredicte del Jurat qualificador. , Af mateix temps, el lloc destinat • ; BagaJíesa cel obrarà enguany la nos- i de
isar en la bicieleta i fas aqiwsta | Passat aquest temps, sl no han estat preferència numerada tot* més gtan j tra fesia major, entre le, quals es Joan Lladó, canonge magistral de
| Vlch
cara. rebràs! —Què se U en 1 retirades pels seus propietaris, es
robjecte de poder collocar cò- . destaquen Is» ballades matinals de : Acabat TOSci. esstarà exposat el
a ell! El Ramonet vol somriu- | considerarà que en renunoien 00- amb
modament ia distingida concurrèn- • aanianec
{ Santíssim Sagrament, al qual faíaa

TARRAGONA

B À D E L L

%-

Pàg.

14. — D i m e c r e í

i d'afMt

>.

IÇÍÍ

VA

eia, anant-hi amb oVtomòbils. de Calaf, 3oia«ni»m, tn*». de i M pertones.
—Al mafcai d« dissabte passat regiirei^pls preus sagüçntç: Gallines, d«
16 a tü pafsetas el panHl: ppllastrel,
de S o 18 íd.; conjïl* de T a 10 ld.;
oques, de 8 a 10 tm»: ous, a S"75 pessetes la dotjana.
(rranc: Utat, de 23 a U peaaews eia
r, quüos; wdi, a 12 els 44 ld.; civa.
0 iO^eoaa. • 3* «fc 57
'dem; ep, a ?8 els
id.

WíUa d'honoT «&s celador» d« l'AA le» vi*3 de le i^rda: Kuaotó 'Je 1»
Hvra Santa.
A doh quarw de cinc: TrJeogi 4*
la Santíssima Trinitat, cantat per la
Cfcetó de nois de TOrfeó del Patronat
Social i acte de conaagaoió ai Sagra:
Cor de Jeeili.
A iioa quarta de «is eortirl la solemne proce*s6 del Santíssim Sogrtnieni, que passarà pols carrers de
Sani Joan, .í 'uvh. Miquel Borotau,
Suirt Sebastià, Sant Franoew, Ro«x.
Sant Josep, Montserrat, Sant Genis,
Carme, Carretera Reial, Sant Roc,
San» Joan i lomart a la parròquia.
£1 penú principi serà portat per En
Josep Ccflosner í Vilart, diputat de la
Mancumonita:, ai qual acumpanyaran ele «enyore En Ftaiclà Suat 1 VIvm i En Fronoeac Ondeig i Valls.
El penú de tat afleociede* a l'Apot^gíat esià conflat a l«« senyoretes
Teresa Serna i Boada, Maria Odce
PlaeUonens 1 Mir, AàO* Pujol 1 Volonté.
Dia 8: A do* quarta d» Mt del p a t í
mtaa de Comunió general a l'altax
M Sagrat Cor de Jesús, peli bectfactum d* 1 altar, dlíonte
Dt» 7: a las vul* del mati o«ot de
Rèquiem, amb o M n * general en
suí ragi dete cetedons 1 socis d'aquest
Apostolat <|ue hon mort duraaíTany.

La Puda de Montserrat
Aquest antic establiment balneari,
gaudeix oade dia de millors atractius p * ala visitant*. Enguany, amb
el nau baixador que ha ^.-tablert la
Compti nyla dels FerrocotrU* Catalans, hl ha més facilitat de podersei traslladar el balneari en poc temps
l força comoditat La contrada del
Llobregat, ^oto la històrics muntanya de) Montserrut, sota 1
tanya del Montserrat, és btlle, pintoresca 1 agradable. A part l'excelletit aigua mlnejei, té altres riques fcnls, aproAtadeò pels concurrents de l'esuibHmem pet a f-rr-bi dlferenta aiscursions.

Res lé d'estrany que la concurrència que atavorelx
balneari «13111
«pctraordlnària A part le» pnrscne:
La
Samarra
qu« per llur salut vénen obligaiÍM t
c a l a f . — Ha omplert d'entu·itts· pandre l'aigua ítllforosa mi-ilor, sòn
ra» els dUafins la vlotórta «oouse- mcates les íamMUs que han pr?» haguida »peisnpfitie Club de Futbol, en bltadons per a passar h! la tempo?ls tree pcpUU Jogato darrerament. íad*.
El dsa 28 de Juügí, all camp 4*1
Alií hem vist lei de Paloma. Ber• Cotaí·. entre «1 ooMn equip i «1 tran.
ZoMri,. CiU, Buigaa, PeMllò,
le liuisbona, guanyant per 8 a 0,
Aguilar, Trinxei. MHlet, Marqués.
El dia de Sant Jaume, al cacnç de Doncel Sebcté. Botch. Auger, Jover,
Sam Ramon es dtepuHwen una Copa «jarrania, Retasen?, Andreu, Oller
amb l'equip «la l'tiMUHMat poble, es- Solà, C«fnç>» Mssriera, ÇMaJt^na,
sent, ei re^uirtot de 3 a L estant íor- \t(iigó, Ssrraclaw, Pascual, Lwruy.
mat al nostra «qulp par Peguer», An- viver. HomlK, jtokr. |Ouell VWal,
dreu. Pirnies, Anguera (A,;. Francolí Torras, Forest, SorriUai1», Forn, Serra.
Vilella, Anguw», Es-eve, Pla, Casu- Mlquelerena, Cendre». .Marull. Montlleó. F.>©lis. Rovira. Angu·ra, Nogués,
i i e m 1 Feia*
FmUtnoot, el diumenge ptvppaesat Carner. PNha r.iiix, Co^at, Vila, gelai camp ei Biosca, on se t*ael>ravu ga, Zaprevoa, Mulet. marqués d< Menta Pesta major, es diapulcrwi uim dlgorrta. Campabadal. Paradall, 2uvaluosa Copa 4» plata, ofrena dol Wrl, Cobr*, Neure, \!a .\toí>agu»r,
sanyor Cubairú, candida» « dipuaai u Plmta, Osma Marull Salvat Mars»).
Corts pei Solsona, entre i'equlp d» Miralles, Mico, Mlqueí Aíxela Ro.
HlvSRt, Montserrat Ferrer
Ciuiissoua, i al notftre, guanyant tam dflfues
vídua Rvseil Desioan Ar».
6« pier « a 0. fonaant efl nostre w u i p Bertran
oüe.
uuran, Flguarae, Qraner. ioc»
í'í^jera, Andreu, Paraiwa, Flajjuer, tor Fàbrega
vice^ectot d'íquesta
Fr^ocoU, Prat, Angaera, Zgm* Pi». Universitat), Llobet, femeraM Masb,
CMullenes l Feinl.
Montaiiea AMaia. Uarc.a Mraz í »
Tant a Sant Rwnon oom a Bioeca on, Massuct, vi», Aíichei vila Car>
va MMrtlMii una gran oonvurwn-
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vfllú, Rovira, Soina, Baduell, AlaOe la Viola en resufcà guanyador
vern. Caiafelt. Muntanyola, rewrsnds taruM N'Octavi
ioltor, ai^j- vrat
Mestres. B«kla i Pagé»
el? accíe^.ts Sn Bernat d'Orun l
El Rest^onint asta molt ben «t** N Enflc Kavarro Borràs
pel «rnanrt d'hotel. Roc Bordanova,
La Enfiantrna fou atorgada a En
i el •ehef· Restutut Acebas. els qwüs Maxlmülà Thous. eorre^onent els
fan tot el possible par a complaure «ccésai» a En Joan Garcia Camps 1
el més exigent.
^
En Joaquim Garcia Girona.
La propietat del balneari ha fet diEls altres ^renns foren guanyats
fetfrti reformes d» consenaclò. que pels * enyors \icw»ts Andrés, Joan
el? roncirrent» ban vist amb com- M. Borràs, Àlvar Marzoi. Jos^p Maplaença.
ria Masccròs, JesCW OH, Jowp Navarro. Antoni Bart>erà, Meinuel Goltavl, Joan Llorca. Saivadof Ouinol.
Uutó Cebtiiàn Ibor. Josep Boyirri,
Alexandre Fabregat, Emili Lluch 1
J Bull.
.
IComtrtncla dl les «'30 de Is Mti
Actuà de mantenedor el diip\itot
a Ja Diputació valenciana, que i n troduí dins ella la parla nacional.
'Desgràcies dei Mmsit rodat
Ed Prance-K Md-iner. glossant la
Aquest mati el tren d'Olo' ha en- iriUogia floroleaea 1 enaltint | « ínsvestit un carro prop de Ba^conò, dea- tifwlò. ta terra i la Rsglna.
trocant
1 ferint l'animal que el
L'alcaid* clogué la M«t« amb una
tiravo El conductor pogué salva r-ee.
mote breu» en la llengua renaixeot.
—Ahir el tren del Baix Empordà dtecartiià ontra Sant Joan de P8iani4»
i ValMlobrara, tonKbant-se la iocomotora i el furgó. La causa fou ha{ConjfTtnria de («1 ftéú de !• nM)
ver caigut la porta del darrera d un
caroiM J* la Companyia Ribot de Palafrugell Resultaren ferits tjl maquiLa constitució de la DiputaoiO
nista Antoni Rmo 1 al fogainer Gabriel Frigola.
Demà eerà conaUtuida interinament
la Diputació sota la presidència del
—a Cu'.dss de Malavella un carro governador civil, examinantse l«4
ha .atropellat ei nen de " any? Ro- actes deia r.oua diputats, ttc.
man Jordi, xafant-lt el peu dret,
'Cle dipuion del? grup) de JovenViatga òlentiflc
tut RepoMlcana 1 n u í r e » . fan aquesAmb l'·içpris d'a^Tu ha .marxat cnp ta nit un »op«r al Camp d ï ^ p o m
a Pa.·i': el doctor don Salvador Wre-s, per a designar ei seu c a n ^ ó a t s la
•«•" 3S
director del Maniçoou de la Mancomu- P m i d è n c l a
nitat d» Catalunya a Salt, pvr aa»>Altres novea
tir ai congre:; de Psicuittna l Neurologia de Bewicoi
'-'1 re^rtsenW- \, 9ota Is preeidencia del «enyor Sol
rà 1 Acadèmia d» Oénciee MécUquc-f oh;1 •; • ya reuri<r i» Jumu de i>o>trn
de le* Csse» de Btnetl«<r&cia despatde Citalimya
xant aisumptea 6* tràmu
' — Cl comleaarl rag» d^ Foment,
Els
J o c s F l o r a l s
d e «enyor Roca, sTie dirigit al ministre
del Trobell en eeottt contrari a les
pretenslpn* d» le» companyies d'eV a l e n c i à
íectrlcitat d apufar el prea del fluid
Ah baisos del Çalaú de la DiA! teaüv PrirKipíii d* Vialència, putació
- està innoUont una «ubcentingueren lloc el^' iria.li.-:ion«]s Jocs Uiii
telèfon, ^
Flora'.* de »Ly Hat Pena;-, portaveu
— Ha marxat a P a r í j 1 altría cadel renaixemer.' literari d'aquelles
pitals, a visitar tiimquw ofiaimoterroí.
Obtingué la Flor Natural Bn Ber- iog-ques «1 metgt: lUyàata dw. An- j
nal d Orun Megmt pe» a Regina dreu Arrugaeta. acompanyant al ca- •'
id senyoreta SagfW! Plaaelli Fer- tedrftu<. de S*rago*w «enyor Faci
rer, ag»n9ada •mb el «pic abilla— Cnden molt l atenció unen aa- {
ment de! p«i« Eii acdeslM loren puacions deia parilta d* fwoel que
per a En Lloïs Ouenier 1 N Octavi iexmoeixen a l : , botiga dels senyors
Salror
FOle de Pau Vilalta».

G I R O N A

— Don .Antoni Goletes ha soj
tst pern te per a posar una
d'autos públics de Gu.lfca a C-^
ra. passant par TorrgJ», i don -Vj
Al seda una altt» de gansfeuja %
— Diumenge jugarà al Camp
ports el Joventut l el Fuenclaral
Saragossa.
Priorat
MARSÀ —Bn aquest poble ha
«ur lloc un imponent míting cotl
its» il·legal d* l'aleohom induj
en el vi i beguda* aloohOUqa·».
de la j-uma d* la viUcultura,
oc rJTt enèrgiques conclusions .
defens» dels mtereaeog vlnyatenj
assistir el poble en massa a la r
m i-iifeetacIO que tindrà lloc el díi
del oorrwit agost, a fa placa d«
Ouariera. de F a h ^ amb l'easivl
cVo dels parlamentaris reprssMtfif
de la comarca.

L L E Y D A

Qovern

* Oe mi ne»
Don Felip Cortada veí u«
na, ha presentat u n i soUicitut de
glstre d« mwtie pertinences de
tolna dx plom titulada <La A c J
dad-, an el terme de Begues, pars7
Bruch; entre el Mas Orau, «i cas* ]
de J w a e / i » muntanya d» 3s Mor*..
1 «1 caienu de i« Clota.
Moves imlot
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Tutusaus

G r a n s rebaixes en l a S e c c i ó de mobles
Mobles de jono, medul·la i vlmet. - Tauletes, cadires i bancs per a jardí.
cristall a preus sense competència

N I N G Ú
Anuncis

A

M E S

C A D E N E S

B A I X

* T I T A N >.

M E D I C A M E N T S
4iilB»io«jiieiii piiMi aveciDea
UmaçàUiit* 1 ftí(ilIe«iniOft*'.»,
>,•» r«bflU ilirociameni dols punt»
d'orlavu. t^raincia Sç Boital
BaltA. Rambla d« CniílHnya
uúm. I, rnmoua·itt Konda d» Is
l'uiVanliai.
t»

MtcesHitA

C O R R E D O R

B co/iütsiy. articl» de thqli
venda. n » a i s te ftràcl»,
namoro Jò. — BarotHo»»

Fàbrica

-

Bateria de cuina j

P R E U I
de

Flors,

Corones i

Plantes

Tot el qne'e necessita par a ror-les
Antiga Casa T. CO8TA8. P a n a , I S t 18, pral

Zia P a 4 a
Per » TCiTA MARCA d Antowmlon· >íe QUAURVOl.
TUSEULATO K d aeer «rom.-oWuei tanuMUzai
P B X . A T O , 10
EKTHESOL

de Banyoles

Oberta des del primer de maig al SO d'ootnbre
Les sevss aigües constitueixen nn tipus ünlc a Europa Per sis herpètic», tscroFoiosos, pretuberculosos,
anrltics catarrosos i evari^sics no tenen rival, «ssent,
en aquest dlUra mentit, substitutives de tes d'Archena,

-

Fabricant

B O Q U E R I A , 22 - BARCELONA;!
[DESCOBRIMENT

Omlirel·lea eretona, gran fantasia,-Novetat en joguines per a platja, banyares, dutxes, ventiladors, neveres.

d'automòbil»

D ordia del g·s-eniador «'«mncià \
ibllc, perquè «n cl tennirii de vd
ei pugum praseütw-w r a c i a l
olons per «actit j i Covem eivjj,
ban « t a t presentades les peticloof :|
güent»Ooii Ramon Camé 1 Serrats -;oll.
ta Autorització per a esublir un 9^
veí p i b l k d'automòbil» entre Sai
Ji-n .«stacio del lerrocairil elèctr.j
1 Msyú.
Ou;. Jaume Frcsas y Faura íoük.J
autorització p«r a -'taKit un e e r i
pubüc dautomw.bllí « t r » $»ni '.4
cent jcls Horts 1 Molins Je Rel
Don Josep Pruna 1 Baxu-ou soJJ.-,
ta autontzaciO 'per a establir un
veí publK d'autoaiObUs entre
Anton 1 sant -Pare Vilamajor i
nftt
Lee tanft» 1 noran» pr^«ntat:isran de manitest». durant rmditj
termim » la Secció d» Foment d;,
ores publiqu!», Peiayo, U, teicer

Grans
Magatzems

Articles per

civil

SENSACIONAU

TÜBESCÜLOaOB, HO O E B B B P B B S Ü I
La »2*"s euraçie «1 qq (tt. *{ tscvWlea al metfe 40«
eii jruiMor» inss •K'i'WsaL.w u^a otiU.uen oom »
tracMirrent T.LntA·ilOílEaK «uitualçroWi». «antítiJrt«» 1 ««Bll*B>«lltlcv Mt » 1» Aefeu»» i imttmoltïaetó i i
lerjaaisnie inf·ctat. Is dmer» parsala de la eíèaci»
8lc<j"inilea, o íi^oi el pigdaote aaomeBat
" S e r o f i m i n a

P u i g

J o f r é ' '

(Born registrat en tots ela països)
Medicació Injef :=tile, q a · p o t l ten fcMar a>lle«te •»
tova eu pono4>a de la malaltu— Eteste* rMldjMl»*.
MtdMplíuacM iousiteda de^le» drisuíes nanuals » ·»i'
liUilaiavat imiu^diat del bacil ds Kocíi 1 alttaa a^.clactooa patògenw.
Ea troba te «onte on totea 1m teaM fa 1 •>lliT
femaui'» informació l piospe«tes au eooeesnoBarts per

Es la r e i n a de les a i g ü e s de taula la de l i |
VALL DE SANT DANIEL
El seu representant: Josep Pígàns, Ponent, 88
L L O Q Ü
re1

A

M A D R I D

rtg.
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Avisos

Uiceres varicoses
que d a t a v e n de 8 a n y s
c u r a d e s en 1 m e s

Reuma
Hsmes
Artritísmes
ArterioEsclerosis.

PERTORBACIONS

CIRCULATÒRIES
Els accidents provocat»
per la mala circulació de
la sang són tan innombrables com perillosos. Entre
els principals i més freqüents s lian de citar les
varices, les úlceres varicoses, els eczemes varicoses seguits quasi sempre d'hemorràgies. E n les dones, aquests
'enòmens es presenten sobiament al moment de llurs transformacions genitals i
més especialment en les èpoques de menstruació i en arribar als quaranta anys. L a
sang circula lentament, é s pesada, espesa
i carregada de residus, que diposita en
les artèries i en les venes, i llur tensió
arriba a tal punt, que poden esclatar al
més petit esforç produint Hagués i úlceres
més deformes que alarmants i de vegades
accidents encara més greus. Solament poden prevenir-se o contenir-se totes aquestes pertorbacions circulatòries conservant
la integritat del líquid sanguini amb una
acció oepurativa enèrgica. A aquest propòsit el cos mèdic ha reconegut la poderosa i infal·lible eficàcia del meravellós

DESPURATIU

íDORA\lU
TELEGRAMES

SENSE QUE ELS MOSQUITS US MORTIFIQUIN!

Cablegrame*. Radis
(servei u.
Telefonemes. &e cursen
immediatament servintse de l ' E M P R E S A
IDEAL DiNFORMAC10. Estalviareu temps
i molèsties. K a m b . * da
les F l o r a , 19, b a i x o s .

i absolutament inofensiu

Cada flascó va acompanyat d'un opuscle il·lustrat De venda a totes les
bones farmàcies i drogueries. Laboratori L . R I C H E L E T . de Sedan. 6,
rua de Belfort, Bayonne (França).

Resultat segur

-'-f-

-i -i

1

LÍNIA DE FERNANDO PÓO
Elvapor
ALICANTE
dlr'o.nï il.dBffl,t
Barcelona, el 16 de ValèncU, el 17 d'Alacant 1 Cartagena, i el 20
S i · · i ^ · ï M d S pSJ"
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, altres escales Ini d^ v,Si.lt«i?d,c?ts ,*7e,f· .'" Compaovia Trafotlíntlc» té establerta els espeeUIadala
lliííi^ i.I"
V y a l o r k 1 portí del Cantàbilo « Kova ïork i la Llaia de Barcelona
l·icuws, les sortides del» quals uo sún nxe* i sanundaran oportunament a cada vlatg».
n^qn-ef,ts,íí.|:'0I?,*?,,DetenSkrre«" *n ,e* eondleioiu mís favorable», 1 pa^atcenaUquaU
•panj-iaacpna aUotjamcnt i tracte emerat, com ba acreditat eo stn dllaiat servei. ToIíúIí
,—i i u i agrari» aenna úla.

REFUSEU LES IMITACIONS
l Recordeu s-en I

A C E C T * 4 E S P A N T A : J . U R I A C H I C» : B A R C E L O N A

Casa particular

DEPILATO

Casa particular

NICVC

desitja «enyor a teu pensió. Rt
Carme, 13, porteria.
; habití-, tot estar, inútil secso
bones refs. R,: Cori». 564, port.»

Llogo dues

(JUITA EL PELO SUPtRFLUO qu[ TANTO AFEA
SU UiO CíNSTAMT^LO OESAPARtCÍ P'oji COMPUTO
NO 'MANCHA NI IRRITA - Df JA £Í->CUTlÍ TRESCO
5Í V I " - ' tl·l Mar'JMtíias Y OROCUtMAS
PÇP0>1TARID-I SABRÀ - LA FLORIDA-*< B A . P . C E L O N

habitacions, una amb dret cuina i l altra sols dormir moblades. Carrer Àngels, S,l.oM.*

Habitacions

maenilïuues, esplèndides a lot
estar i dormir, ascousor. bany.
KnO: Bbla. Flora, IB. baixos.

Casa séria

bnbUadd p-c- i altra interior
amb pensió, beu amoulada cèntrica. Diputació, H6, tero.r. 3."

Habitació

llogo a senyoreta a tota pensió*
Caiena, 13, primer, primera.
desitjo dos jove» sols a dormir

Casa particular

desitja senyor sol» a dormir, carrer Roman». Sft. cantoDa.· l'as«altre Nogués, torre G.

Llog o

on o dues hablt. amb pensió o
seu>e. Esc. 4SÍ9. Kmpresa Ideal
d'Informació. Rambla Flor», 10
lAnunclfl).

Habitació
independent a matri. o peno'
na respectable dret cuina, nien'
Jador, salareig, lloo sil aforesKM/f. 4394. Empresa Idea! d'Informació. Rambla de los Flors,
ndro- IS 'anuncis,1.

L a

P u d a

Casa particular

bonica habitació a tot estar.
Carme, 10, tercer, segna.

Lloguers
P

ianr>«: dellog-uerdadifei c»iiwo reuts preu». Braoh
n.» 78. entressyl. C. BIEOEB.

TONA

Cedeixo bonica

ünlc esplèndid amb quttrto de
bany per 42 duros. Slontseny,
79, Gracia (tocant Salmoron}.

bonica habitació per a matrimoni tota pensió co luxosa casa particular torant Passeií de
Gracia. Meujar esmerat. Preu
rahonable. Provonça, Í65, l.er

Senyora formal
empleada 1 estable desitja habitació amb pensió o ."enie amb
mobles o sense. Es doneu 1 exigeixen referències inimlljorables. Escr. 4398- Emprca Ideal
d'inforniacló. Rambla Flors, IC
(Anuncis).

Pis rincipal

C o m p r e s
S a l d o s
da totes classes de gèneres,
compro. Ofertes al 4í!92. Empresa Ideal d'inlormacló, Rambla
Flors, 16. (Anuncis),
F u s t e s
compro totei classes. Olertes
oer carta al 4892, En presa Ideal
d'Informació, UambiaFlors, 1(1.
(AnuncUX

C o m p r a r é
a particular llibres de totes
clastiis, espanyol» 1 estrangers
d'arts, cli ucies i literatura, per
C o m a n d e s
a enirrandlr la meva bibliotaca. Esc. 4881. Empresa Ideal
d Informació. Rambla Flor», 10
Sol'licito soci
aporti unes 15.IX» pteït. per a 'Anunci»).
explotar aparell lUll, nou I patentat. Esc. 43ïC. Empresa Ideal ; V<anr1<=>c
d lnformació. Rambla Flor-, lü
T CliUCO
'Anuncis).

11

i

'^fb——

Jove 14 o l 6 anys
manca en casa de mdsita. Passatge Virreina, SI.

Serventes

de totes claises col'loco. Passatge Vlrraina, 24. Casa séria.

B a n y o l e s

Són les que contenen més silice col loidal i silicat sòdic.
La Puda de Banyoles, per les seves sales d'inhalacions i polvoritzacions, departaments de banys i dutxes, é s dels millors d E s p a n y a .
La seva temporada comença a l.er de maig i fineix a 31 d'octubre.
P r o d c e i a m i r a c u l o s o s efectes: E n les dolències de la pell, en l'escrofulisme
i pretuberculosi, en les afeccions cròniques de l'aparell respiratori, en la litiasi renal, en la faringitis de caràcter arlrític i altres manifestacions de l'artritisme.
Per als avarlòsics i mercurialitzats, les aigües de Banyoles son substitutives de
les d'Arohena. En tres hores es va de Barcelona a Banyoles, trobanUse situada
« L a F a d a ^ a prop del seu formosfssim llac, de vuit quilòmetres de perímetre.

Boniques

hablt. a «enyor sol» a dormir.
Medraíu. 49. torre. S. O.

d e

A i g ü o a a n i n i l d r i q u e s , s n l f l i l d r a t a d · s a è d l q n e a , aUioatadea
1 r a d i o a c t i v e s . A n à l i s i del D r . O l i v e r i R o d e s

Se llosa el mes d'agost casa
moblada cèntrica en la carretera. Raó; Mallorca. ;í1Ü, 2.' -S.»

habitacions a tota pensió, bon
tracte. Pintor Fortuny. 18, l.er,
1.*, cantonada Doctor Dou-

•

SE VEN A TOTES LES
DROGUERIES I BASARS

2 A M - P I - R O - N I

Dispeses

-' - '-- ' - • - -

U H n A AKTILLES. MÈXIC I NOVA TOBK
El rapor
ANTONIO LÓPEZ
el dls 29 de Juliol de Barcalona. el Ï6 de ValtaoU, el 2Ï d Almeria, el 28 d» MUags i el
Cidlaeap a Not* Tork. Havana, 1 Yeracruí
l Ei vapor
ALFONSO X I I
i ^ K . * i I v l a 17 ^ « « t de Bilbao, el l í d e Samander.elSOdeGijóniel 21 de Coniüa, espa
iw^ua i veracrni. Admet ciimiiíA i pcaíaipe cap n Comafirme i Pací»;c amb trasbord a Havana.
Ban
U N U DE VEHEZDELA, COLOM13U I PACIFIC
I El vapor
LEON XIII
HHK fïiílj0
d* Barcelona, el dia 11 de Vnlència, el 33 de SliUpa I el 15 do Càdís
• VHji·'nie*. SanuCmf. de lenerife. Iranta truí.'," 1» Palm». Puerto Ulco, Havana,La
U, Cnllao,
cada raus
Barcvloua.
LIXIA DE BCENt^S AIRES
El « p a ,
INFANTA ISABEL O E BOBBON
M^',íl^t.d'.aÇ?''t de Barcelona, el 6 de Milaga 1 el 7 de Càdiï cap a Banu Cru» de TenoMontevldeo i Bueno» Aires.
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA I JAPÓ
El vapor
JÍiíS^Ï'."?/" «' dl* de
, cap a Vlsro, LI»boa i C*dlx d'on sortírà el cap a CartagefrnÍKlí,,. í'0610,1?*.' i ^ n e s t port cl cap a Port-Sald. Suez. Colombo. Singapore. Maniuiar&oae. Xang-Hai, Kaaasakl. Kobe 1 Totoama, admetent pa^saigo 1 cArreca per alsdiw
ts "indicats f'aala P»r als quals hl bagi eatableru serveis regular» des deU porU d'escala

allunya de
les habitacions aquestes
empipadores bestioles, que amb llur
fibló verinós escampen sovint greus malalties

Aquesta Societat def-itja boa»
agunt» productora per Catalunya l Balears one propaguin
les operarluitf d estalvi a que
w de·.Kca, Adrecar-ae a la Dlreccid Retrlonal. Passeig d*
Gràcia, ndm. 41, ontresuí.

Disponible

• r v e i s de l a C o m p a n y i a T r a s a t l à n t i c a

E l perfum higiènic, desinfectant

La Mutual Franoo-Espafioia.Alcalp.-Madríi

Bot, 6, segon, 2 . "

Amb la seva acció vivificadora la sanç e»
torna més neta, els conductes arterials
recobren llur flexibilitat i es descongestionen, la circulació es restableix i molt
aviat les Hagués, les. Ulceres més rebels
i més repugnants desapareixen sense deixar rastre L a seva eficàcia é s encara més
absoluta en el tractament de totes les manifestacions internes i externes de l'artrltisme, sempre en relació amb el líquid sanguini: Malalties de la pell (Brians, Eczemes, Psoriasis). Escròfula I Enfisema,
Gota, (Reumatismes i tots els accidents
sifilítics hereüitaris o adquirits.

TRANQUILS

J o i e s

Ells»!—;.Qaeisrat i Q u e n o s e r í
lo que nos trae papà ?
Bl:—Hljat mlas, yo uo sè;
es lo mejor que enconti'é.
JOVENTUT
P E R P E T U A
asbo.t'so.—nreme. r w . —pol toí.i-iw. - Aigua oattats. «•sa.
Algaa de Colònia, u'so.s, tai iipta». ssgam rraaMUsoloa*
psral ceiieli, «•wi.s·soi aa ptes. seguas fraic
Darreres creacions
P r o d u c t e s s è r i e «IDEAL»
AOAOIA.MlmoBa,GINESTA, Rona de Jerloò, ADMIBA
BL£,Kntlnal,OEaPRE, RooioFlor, ROBA VArtlgo, OXJ*
V E L L , Xugaat, V I O L E T A , J&smln.
Sabó, S.—l'olvoe, 4 —Lucló. 4"f*>, J'ÍOj I -iú ptes., segons frase
Essència per al mocador, 18 pe-wetes fras.- amb estoig.
COMTES G E R M A N S - SAROBIsONA

d ' o c a s i ó

Safates 1 serveis de plata, a
pes. Compro or, plata, ulati,
brillants 1 perles.
«stertoa 4* i , aaAea
Rimbls de les Florí, SA
Cardenal Caaafmg, 8.

Calefacció

C a t a r r o

d e l s

n o i s

L'Antl-catarral BORBONEÏ, és el veritable eapecíflo acreaitst per a enrar en poos dies la Coquelucüe. ürouqultls <le
tota mena de
de les criatures.
I">ir.r»citc· Farmiícia de l'autor, Carderí, 44-, Doctor Ao.
U i p U M L » . únu 1 J . Vliadomau Rambla de le» Flor».

Sistema Schnelder venc 14 racaldera, etc. Dirlglrse
SE
D O N A R A N diadors,
per carta. Escr. 4SÍ9, Empresa
50 màquines
B a l a n d r e
tacll'Utats a persona competent Ideal d'Informació. Rambla de Underwood noves, |ult. models
propi per a estiuejantó se ven
que conegui amb practica la les Flor», 16 (Anuncis).
575
ptes.
liquidació
forçesa.
Alper
1,500 ptee, User. 4892. Kmcompra i venda de tinques, te- i
fonso, núm. 57.
presa Ideal d'informació. Ramifjayn 1 traspassos destablibla
Flors,
16 (Anuncis).
Caixa caudals
ments, pçr a establir-ïe. Escriu- i
re a D. F . Rambla de les Flor», refract., arxiu, rellotge, Alfons
Mobles
Ddm. l'i. Anuncis,
, núm, 67.
p e s s e t e s
venc pis complet l moderns-, 6 0 0
monjador, doj dormitoris, cadi- donaré per pis de S'V duros de
F a l t a
n o y a
res
rebedor,
qiutrto
oriental,
lloguer,
prop
Reforma o l'asMobles venc
broneo. quadres i vaixe- seig de Sant Joan. Escriuro a
de 12 a 14 anys pela matins. Baix eU d'un pis, abstonirse corre- Ügures
lla, etc R-t Corts. 655, porteria. «La VEC», numero 3921.
Sani Vore, Ü4, car&iceria
dors. Corts. ü l . quart.

P à g . i 5 . — Dimecits, i d'agost de 1923
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DARRERES

.VEO D E C A T A L U I f Y A

INFORMACION

ra WniTyyfrrm (tel piGOCUt OMS d
pel Rel.
que aUudelx algun periòdic.
sep Ortega Miinflla
£1 comte de Romanones ba rej
Respecte dtfl descarrilament de la La comissió encarregada de tot el Hi ha el propòsit çue tots els
maquina de l'exprés de Santander a que afecta al descans dominical deia anys es celebri en aquesta torma la que no creia que aquestes openy
l'Escorial, do deu tenir importància periudistes, acordà el nomeaament de Inauguració del curs en una Acadè- es realitzessin, afegint, demés
MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT perquè no li ban comunicat cap in- soci honorari a tavor del senyor Fer- mia
no atii Ba de creure perquè ..|
duran a cap.
Madrid. 1, 2 tarda forme sobre el fet.
nàndez Prda ei qual va ésser el
LA OiPUTAOtO DC MADRID
El cap d«l Govam, en rebre al migque va prcraulgar aquesta Uai essent
DEL TREBALL
Madrid.
1,
515
taida.
dia els veriodistes els tta manilestat
El ministre del Treball ba confir- ministre de la Governació
Aquest matí la Diputació provincial
que havia rebut la vialt* del seayor mat
També acudiran alguns socis a la de Madnd ba inaugurat el seu nou
aquesta tarda que havien comenSèuctoez de Toca.
çat les converses dels banquers i em- Presidència, aUudint a l'ocorregut en
constitució, sota la preLa visita obeïa al desig de canviar pleats de Banca 1 Borsa, sense que el míting pro-responsabilltats cele- període de
del governador civil, senyor
Impressions sobre Xa pròxima reunió pel moment pugui anticipar cap im- brat al Circ America el diumenge 16 sidència
Navarro Beverter.
üe la Junta 'Productora d» la Pro- pressió.
de juliol.
Ha pronunctat d dtacun de ritual,
ducció Nacional que lia d'estudiar el
Ha afegit que havia conferenciat
El president, senyor Fraaccs Ro- exhortant la nova corporació * treconveni amb Bèlgica abans de stg» amb
un
representant
dc
la
Construcdríguez, proposà, 1 s'acordà, que iAs- ballar en pro dels interessos provinnar-lo.
tora Naval sabre l'atur dels obrers socíaçió declari que veuria amb gust cials, enumerant els assumptes mes
—(Pel demés—ha alegit ell marques de Matagorda, i que al Consell d'a- que en d successiu s'abstinguin els importants sobre els quals ba de prod'Alhucemos—no iü ba res de par- vui portaria el projecte de solució periodistes d'anar a fer informació veir, tals com ta construcció del nou
de la
ticular.
d'aquell conflicte.
en actes que se celebrin en àtumonge bdspicl i reforma dels hospitals i
Aquesta tarda celebrarem, a dos
centres benèfics que depenen de la
NOTA DE FINANCES
LA «GACETA»
quarts de sis, Conseül de ministres
Diputació provincial.
l
a
cGaceta*
publica:
Madrid, l , 415 tarda
en el qual tractarem deia assumptes
Del
ministeri
d'Estat
—Relaa
decret
coneguía.
Al minieteri de Finances ben faci- Els caps de les diverses mloones
autoritzant al ministre per a presen- litat una nota oficiosa dient que, atnifi ban pronunciat trasea de gratitud
—Serà llarg el ConseU?
a les Corts un projecte de llei l'objecte d'evitar defraudackaia en per al cap de la «.província» 1 a pro—SI; però, res.. Aqui tinc uns pro- tar
sobre ratdWaclo del conveni adoptat l'impost sobre la fabricació de xicoi- posta dr alguns d ipcttats s'ha acordat
jectes de üavemacló Foment i Tra- en
la Conferència General del Tre- m Torrada i molta, i altres subs- transmetre a Santander, a Jac Ja Beball per a pottar-los al Consell.
navente, el següent telegrama, sigball reunida a Wasblngton el dia 29
Comesiçamn resolent els assumptes d'octubre de 1919, per a limitar les tàncies emprades com suoedànies del nat pel governador:
cafè,
per
Decret
d'avui
s'ha
confecciopendents.
hores de treball als establiments in«La iDípuiació* provincial, en consdels models rebuts de
iPrabatolemeBt el ministre diEstat dustrials a vuit hores diàries 1 48 set- nat el nou reglament codificant les titutr-ee
em confereix Ibonrós encàrmodificacions introduïdes en el redonarà compte de la memòria tra- manals.
P A R I S , amb retard,
glament anterior, precisant te subs- rec de donar la benvmgada a rinsigmesa per l'Alt Comísearl
Anunciant a concurs les obres de tàncies que ban <to conslderaree com ne espanyol, glòria de les lletres pàCota que la memòria és molt ex- construcció
propis per a
de l'aparell, llanternes 1 a sucedànies del cafè 1 del te. i els re- tries, tratnetentll el testimoni de la
tensa i no s'han pogut treure còpies accessoris per
al far de Montjutcb quisits que hauran d'omplir-se per a més entusiasta felidiacló pels seus
és molt j)08.siMe que no bi (hBgí temps Barceloha).
admetre com a tals algunes altres. gloriosos triomfs obtinguts en el ssu
avui Domés que per a canviar imrecent viatge a les repúbliques hisL'ASSOCIACIÓ OE LA PREMSA
pressions.
En virtut d'aquesta disposició es pano-americanes. >
En
Juaia
general
que
anit
passada
prohibeixen
las
barreges
d'unes
amb
—Hi iiaurà dissabte un altre Con. PREPARATIUS A MELILLA
cefebrà l'Aasociació de la Premsa de altres « amb cafè i te. com a mitjà
sell?
A C T U A L M E N T
—Atxò be llegit en un periòdic; per : Madrid, a'aprwvà per aclamació, des- per a evitar el frau 1 enganys de què Notícies particulars rebudes de Mearu el tindrem avui 1 díssabie ja prés de la lectura de la Memòria re- se sol fer víctimes els consumidors lilla diuen que s'han donat ordres pervenda e x t r a o r d i n à r i a de
glamentàrte. una soUicitud signada
veurem.
Es reforça la intervenció en les ope- què els batallons que gaudien d'im
Ja saben que en això de la data per lama)orla dels socis perquè el racions de fàbrica, seose violència m mes de permís marxin novament ol
camp
dels Coasells s'ha de tenir en compte retrat de don Eduard Palació Valdés molèsties per ais fabricants.
les ocupacions del mini£Qe (TEstat secretari de l'entitat, sigui col·locat
Es manté la llibertat de comerç i
En compliment d'aquesta ordre han
que ba de celebrar coKferències amb a la sala d'actes de la dita Associa- exempció de 1 impost als productes marxat a les posicions els batallons
els ambaixadors, essent precís supe- ció.
qpe s'exportin.
d Isabel la Catòlica, Valncia. Valladitar a aquestes les reunions del Godolid i Sant Marcial.
3 acordà seguidament coUocar una
A LES ACADÈMIES MILITARS
vern j a que a nosaltres el mateix làpida a la casa on mort don Mi- La inauguració del curs a l'AcadèOPINIÓ D'EN ROMANONES
ens te fer-lee un dia que un altre. quel Moya, la qual es descobrirà el mia militar d'intanterla revestirà
Sant
Sebastià. — Els periodistes han
DC GOVERNACIÓ
a m e n y s d e la meitat
dia 19 del corrent, amb ocasió de aquest any gran briUantesa,
parlat telefòmcament amb el comte
de llur valor
Ha manifestat aquesta tarda el duc complir-se el tercer aniversari de la Hi assistiran '-es banderes i repre- de Roman ones, «I qual es troba a
d'Almodóvar ique a províncies 00 defunció del primer president de l'As- sentactbns de les restants Acadèmies Hendaya, í li han donat compte dels
sociació.
militars i comissions de caps i ofi- mmors que actualment circulen, seocoaia cap novetat,
P o r t a f e r r i s s a , 2:
gons els quals les operacions sobre
També es descobrirà una altra là- cials de l'arma.
Ha afegit que Ignorava noticies del
prcssompte accident e^rtonnV1*11""' pida a la casa on va viure don JoL'acte s«ra presidit probablement Alhucemas començaran en la prime-

PENÍNSULA

LA FÍSIC

Ú l t i m s dies
GRAN

LIQUIDACI

Camp, Platja i Casin:

TROSSO
i RETALL:

ONZE MIL
287 311 312 314360 394 448 468
463
086 088 «£9 032 060 063120 121 476 482 500 507534 564 584 667059
156 174 187 196 200 210237 264 781 796 8(6 816837 889 909 954
301 402 412 427 447 466556 567
VINT-! -DOS MIL
581 604 614 621 636 669605 742 001 032 046 077067 116 123 128154
772 903 932 961
176 177 196 268275 323 356 382403
MIL
Premiat amb 100.000 pessetes
410 451 522 58458E 601 606 642705
DOTZE MIL
003
(£1
086
0%
106
166
166
174
1
7
7
Primer |Muui: núm. 11.806, Baró*
046 064 092143 172 70B 714 744 749768 832 839 3»!862
196 204 231 244 230 atT30! M 219 004 007 016 038
lona, Granadb, Medrtd 1 Sevilla.
263 338 369 388413 462 923
300 381 3S2 « 5 409 415418 515 519212 284 227
VINT-I-TRES MIL
490 538 542 655569 561
Pnmtat amb 60.000 peesate*
535 542 563 674 735 76S777 7c0 7j4 466 457 468
683 647 663 715 810870 874 026 034 037 097 163 174 178 193226
573
615
797
805
810
858
884
891
9(6 832 867
Segon premfc núm. IMSS, yalèn24.') 264 273 290 296 361 403 425427
891 918 981 946 961 998
936 982 993 997
da, Màlaga 1 ~
TRETZE MIL
446 461 464 650 .673 788 842 353
DOS MIL
021 061 086 104 148
933 972
amb 20.000
OM 0 » 053 104 121 13V2* 227 255000 006 307 214 215 227 231143 156
VINT-I-QUATRE MIL
Tercer pramfe nfim. 731, Béjar, San- S£C 483 485 496 499 503546 562 573 m i83 336 376 3% 400 488261 291 001 008 081 089 165 320 253 277
301
479
510
311
3
1
7
576
668
664
666
700
738
743 9 » 843
616 635 641 605 700
ÜUana, Camnya. Sevilla i Bilbao.
348 35u 361 385 418 420 506601
563 574 764 789 827 930 957704 721 314
860 868 905 916 980
629 638 641 68S 719 799 882 887837
amb 10.000 paanUa
983
7^0 734
861 916 954 964
TRES MIL
OATORZE MIL
Quan premi: núm, 31.587, BarceVINT-I-CINC MIL
lona, Cartagena, Màlaga, Madrid t 010 (JOS 100 128 145 175 188266 269 007 008 0711 100 186 239 246258 275
278 369 403 412 406 419 471535 560 282 301 328 3*4 305 373 386486 434 030 040 066 136 159 175 199 245306
Bilbao.
568 598 613 630 649 713 7267S8 731 439 461 431 489 4% 634 536642 505 380 389 420 424 429 438 4S8 474
475
Premiat» amb 1.600 peaaataa
779 806 817 831 857 977 882906 988 578 606 634 636 707 712 723788 733 487 495 496 513 549 566 578 598'.94
Núm. ií.74», Girona, Ceuta, Màlaga 966 960 981
780 796 796 869 881 927 949974 975 620 695 766 785 831 334 848 858874
I Madod,
924 947
QUATRE MIL
986
Núm. l&etB, Madrid. Baroetona, Sa- « 1 088 045 100 137 138 183184 200
VINT-I-SIS MIL
QUINZE MIL
ragossa 1 Bilbao.
2 » 293 305 302 366 366 370378 388 016 (80 050 051 052
009 032 097 004 064 091 127 153 166 170 211213
Núm. U M t , Madrid. .Valènde 1 391 447 468 516 587 GOl ttfi 610 619 155 216 230 273 274068
350 356 368 371 222 238 246 248 307 336 353 428459
Broza.
650
688
710
780 806 806 8669W 919 374 377 388 390 440468 476 612 616 500 569 6W 657 716 734 767 385asa
Núm. ftUBa, Torrent, Bwcelona, 978
687 696 716 723 'al i- . 873 887 898 908 911 918 926 937 938
La Unee, Granada I Càdiz,
VINT-I-SET MIL
894 « 1 963
DINO MIL
Núm. tLMS, Santiago, Toledo, Sant 00Ò COS 038 049 051 066 125138 147
107 159 177 191 200 215 224 285253
SETZE
MIL
SebasOA, Avilés 1 Prtugalete.
m 199 280 289 293 312 314321 326 009 014 <£1 O10 067009 150 157 1S5 297 310 365 397 435 438 461 463500
Ntrm. 28*32, Ceuta
611 630 €09 700 728 743834
340 306 361 419 443 454 461506 516 187 195 244 264 266267 288 303 330 509 606
Núm 34J63, Barcelona.
533 548 501 683 661667 685 344 374 375 387 390399 410 48» 498 836 916 938 996
Itftm. 37*71, Oviedo, Leon, Cónio- 530 582
VINT-I-VUIT MIL
611 6 » 759 766 8(B846 8*1 9Í4 943
7 » 840 874 898 970 994
va, Ronda I Màlaga.
005 068 069 170 179 209 323 329
9Si
818 MIL
382
Núm 6*61, Toledo, Burgos, Teneri- 000 006 047 063 Ú71 092 109165 175
440 537 562 508 639 677 705 721752
DISSET MIL
fe, Écija. Cbtva i Logronyo.
026 032 059 076 109111 137 169 193 772 782 829 336 948 986
177 182 214 223 248 251 291
Núm 9.038, Valmoseda, Madrid. 418 460 477 481 485 502 504335 388 211 213 287 239 261272
274 .m ï 3 i
VINT-I-NOU MIL
536
586
Huelva, Santander, València i Mà- 590 Wl 643 653 656 684 742
744 775 491 518 534 588 605637 676 697 701 013 081 082 033 OW 091 098 108119
laga
793 832 900
730 747 777 8*4 850851 858 Í:tí9 672 141 158 182 185 191 206 233 235264
Núm 24.18», Puigcerdà, Barcelona,
898 933 9ki 945 955
SET MIL
270 276 289 331 338 350 369 372381
Còrdova I Bilbao.
DIVUIT MIL
028
063
063
065
099
102 120136 174
395 483 537 567 580 589 628 667658
Núm. 18.887, Ronda, Sevilla San- 186 187 189 219 224 237 309
028 099 013 125 143147 !78 fXB 213 743 748 774 791 793 811 816 370«90
317
346
tantter i Madrid.
367 380 421 506 534 537 539589 614 219 230 241 249 257276 282 288 ;i31 906 994
Núm. 20.466, Palma, Madrid. Sant 616
682 643 707 793 817 "841 858 887 335 359 30» 370 388408 425 448 462
TRENTA MIL
Sebastià i Santander.
461 516 518 523 584569
(CÇ 648 014 023 098 180 182 253 280 296301
Núm 10798, Oviedo. BaroHona, La 89ü 901 942 958 96t 993 994
661 699 768 822 872?73 884 W» «90 315 368 400 -126 446 491 517 519523
VUIT MIL
Linea I VaUèncla.
896 948 962 985 966
027
036
016
09i
100
1
7
4
534 558 568 581 615 648 709 729783
000
180
235
Núm 4*88, Ceuta, Sant Feliu de
279
288
303
323
328
389
357
790 806 813 849 855 856 879 885
3%
334
DINOU MIL
Llobregat, Madrid, Granada, Sevilla 1
40? 461 510 582 536 542 546623 670 033 062 068 083 168 t66 226232 288 894 914 985 946 969
BoracaVto.
686 090 727 783 789 792 985967 995 320 357 386 406 424 431 440
446 C66
TRENTA UN MIL
Premiats amb 300 paasaf
NOU MIL
596 617 681 656 673 706 806S96 sïtj 041 043 114 213 220 237 256 258261
DESENA
048 147 164 175 274360 363 399 919 998
315 349 361 410 438 459 488 491493
86 00 61 73 79 tB
44C 556 581 690 700 738 846862 865
VINT MIL
530 561 601 646 651 656 669 674695
CENTENA
950 976
OIS 027 033 0% 039 066 076
124 130 7S9 733 750 763 806 877 899 986962
l U 137 166 172 lifi IW 219 232
DEU MIL
16'' 169 200 257 266 2Ï6 381 362 368 979
267 260 283 290 293 Xfl 330
Ï53 031 096 116 132 145 160 188 216 235 374 432 449 467 486 SQ 542560 567
TRENTA DOS MIL
367 370 378 422 44B 467 496 586 ^ 318 tó.' 338 363 372 381 468 471 474672 702 713 734 764 TTÇ 785790 814 047 071 067
096 117 153 263 309313
548 S6t 571 502 577 S » 641 650 GÓ7479 •«1 570 605 6tB 636 706 737 740 320 845 896 909 963 955 967
994
344 370 381 415 426 419 452 470186
673 636 ftfi 717 744 T63 789 804 t?19775 783 812 820 826 330 859 988 940
V!NT-I-UN MIL
498 517 584 572 584 506 (?78 633 * »
ffi7 9 » 966 983 995
966 977
006 OU (£1 083 106 113 136142 280 764 771 773 781 784 806 830 871876

R i f a

d

e

M a d r i d

008
132
296
678
768

877 879 900 908 904 947 949 957
TRENTA TRES MIL
Clf 046 063 096 108 125 153 19".'
221 248 246 247 270 271 276 307
327 380 394 396 416 430 432 444
480 497 512 533 603 665 672 693
724 746 756 768 763 767 790 800
838848872900905907982»»
977 997
TRENTA QUATRE MIL
019 (67 052 063 087 132 147 207
251 266 273 306 339 356 4U 420
44S 468 507 587 5^ 550 606 6S2
700791848866844888988936
951 956 969
TRENTA CINC MIL
00.. 010 015» 043 066 088 104 121
166 198 216 235 257 273 306 319
3 53 366 392 422 441 469 46» 472
m 564 570 588 594 599 606 64-'.
668 674 691 708 713 768 766 806
85^ 873 878 887 981 988
TRENTA SIS MIL
082 082 054 058 088 095 119 138
161 192 227 230 254 276 284 29S
332 *43348362370 412 400 465
507 538 557 576 580 603 616 633
668 679 682 696 742 763 795 833
896 908 904 315 989 910
TRENTA SET MIL
C00 006 088 (191 111 117 119 121
158 183 188 228 232 271 274 280
301 312 333 316 323 334 344 347
403 421 466 493 497 538 648 516
581 584 $13 628 648 087 700 701 "
728 739 731 756 780 781 784 859 í
891 905 910 911 916 929 930 932 1
953 964 996
TRENTA VUIT MIL
«f. 107 K19 123 127 123 150 152 i1
198 207 210 225 288 23l 286 305
363 674 678 049 697 401 476 507 '
517 589 564 6ol 632 640 715 758 •
777 786 806 836 865 871 881 882*
895 931 992
99 aproximacions de 300 pess;^
corresponents uls 99 números
tanta del centenar clel primer prení
99 aproximacions de 300 pesíc'-J
corresponems als 99 números
tants drt centenar del segon premií
99 aproximacions de 300 pessei-j
corresponents als 99 números r'l
tants del centenar del tercer pre^J
2 aproximacions de 800 pess^'q
corresponen Is ala números anterior!
posterior al del primer premi.
2 aproximacions Je 600 pes? ^
corresponents als números anterior
posterior al del segon premi.
2 aproximacions de 536 pessH
comaponents als números anterioposterior al del tercer premi.

