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L ' A J U N T A M E N T

El secretari del nou districte segon
El senyor Olivella segueix repetint plaçament de 1 estació •Uzqtilnaona*. , zactó de banys de mar per a e*coarguments i allarrnnt la discussió, i sigui informat en la forma «mesa pel lars pobres i colònies de curació tindrà sota la seva custòdia tot el Padirector general dels Serveis Tècnics mariUma; abonar 55.000 ptes. a comp- dró del districte segon aulic, més les
la saía uova del Consistori i per últim es deciaia clos l'incident.
Municipaïs; proposaítt que el protjec- te alls au tons dei projecte premiat de] fulles corresponents a la part dels
la presidtncia de l'aicaiiJe acSUBVENCIÓ
DE
L'AJUiNTAX* presentat per la Companyia del Teatre de la Ciutat; don Lluís Gi- termes municipals d'Hospitalet l Prat
\nlal. N'Enric Maynfcs. a ies 8'25
iMENT A tA CONSTRUCCIÓ Gran Metropolità de Baroalona, dels rona Cuyàs 1 don Climent Maynés 1 del Lüobragat agregada a aquesta ciure la sessió, que és ordinària i
DE CASES BARATES
accessos a l'estacid do <J^a Fontana», Gaspar; 7.000 als autors dels avant- tat, al local que ocuparà la Tinència
gooa convocatòria.
sigui loformat en la forma emesa pojec les admesos al segon grau del d'Alcaldia del nou districte segon.
Uegelx 1 aprova l'acta de la sesSense
discuslo
s'aprova
aquest
dicpol mateix director generaü; que s'a- concuca don Antoni 1 don Ramon
aterior.
£1 secretari del nou districte tertamen que donem en extracte en al- provin els pressupostos i traçats for- Puig i Giralt; altres 7.000 a don Eze- cer
tindrà sote la seva custodia tol
tre lloc d'aquest número.
mulats
per
l'eiquitecte
autor
del
Paquiel
Poreei
i
don
Joaquim
Vilaseca
el Padró de Sarrià al local que ocuDESPATX OFICIAL
lau
de
Belles
Arts.
N'August
Font,
per
i
altres
7.000
a
don
Josep
M.
Loidan
parà la Tinència d'Alcaldia <£el nou
OE iPERSONAL a les obres de reforma del mateix i de- ' i don Menció MarieL
districte tercer 1 tot el padró de San:
llegeixen les comunicacions aecoració
del
vestíbul.
escaUnates
i
sa[
Gervasl al local de les ex-cases ConS'aprova celebrar concurs per a la
fttS:
les
del
pis
ntfljte,
el
pressupost
del
'
ASSEGURANÇA CONTRA EL sistcriaJsi de Sant Gervasi
1 Aloalcíia assabentant el Coosis- provisió de nou places d'escrivent- qual Importa 998.50S pessetes, i s'aproIdels assumptes informals per la mecanògraf, adaptant a la Guàrdia
ROBATORI DE LES CAIXES
Els secretaris <del$ nous districtes
amb l'esmena de que s'dbrlïà un
•sstó en junta del 19 de juliol i Urbana de Barcelona, ets tres que ho va
MUNÍOPALS
quart, quint i sisè tindran respecticoncurs
amb
totes
les
garanties
reeren a l'ex-ipohle de Sarrià.
^,ats per l'Alcaldia.
vament al seu càrrec el Padró *13
glamentàries.
Un altre dictament proposant que antics districtes quart, quint i sisè.
l'aloalde, senyor marquès d'ACONTRA
EL
PALUDISME
seguin
aprovades
les
adjuntes
pòlisals looais que ocupaven les respecuassabentam al Consistori que
S'aprova la proposició de que per a
d'assegurances contra robatoris ve» Tinències d'Alcaldia dels anted estar absent de Barcelona Dictamen concedint 50.000 pessetes contribuir al sanejament de la ciutat, ses
amb
violència
contractades
amb
la
jdies bavla delegat accidental- per a les despeses que ocasioni 2a després de la vaga dels esc omferar i ai- Companyia Anònima d'Assegurances riors districtes quart, quint i sisè.
LlAlcaildia ai primer tineztt N'En- campanya antlpalúdica de l'actual res, os permett repintar les façanes de La Previsió Nacional Branca de RoEl secretari del nou Districte setè,
layoés.
les cases durant els mesos d'agost i batori, per les quals l'Ajuntament és tindrà sota la seva custòdia el Padró
exercici.
] tinent d'alcalde En Martí MaCl senyor Palau pregunta com i qui setembre, exempts de tot arbitri.
assegurat en 5.900.00(7 pessetes pele de l'antic districte setè al local que
lí manant un mte de Uícènia per les esmerçarà.
valors en Caixa dipositats a les Ca- ocupava la Tinència d'Alcaldia de
lax-se de Barcelona.
ses Consistorials o en poder dels co- l'anterior districte setè menys el paEl senyor Bosch 1 Lahrús li conELS
BOMEÜBlS
I pi^sident de la Comissió exe- testa que li presentarà els comptes
bradors en tot el terme municipal; drórelatiua Sarrià, que. segons sha
| de la Cambra Municipal de de la campanya de l'estiu passat i alli
en 340000 pessetes pels valors diposi- dit. quedarà a càrrec del secretari
Hi
fta
un
dictamen
proposant
el
noL assabentant haver rebut el te- hi veurà el que demana. La Comissió menaim&nt de set individus per a la tats a les oficines de Betlafila i en del nou districte tercer, i el de la
pa de condol per la mort del lent-se ressò delà acords de l'assem- Secció diAspirants del Cos de Bom- 140.000 pessetes pels valors dipositats part d'Hospitalet i Prat que segons
poeta porugues Guenra Jun- blea de representants dels pobles del
a ja vaqurtna del porc entenent-se per també s'ha dit quedarà a càrrec del
, agraint aquella deferència de Pia del Llobregat va demanar sul> bers.
a l·is dues últimes que la sobieprlma secretari del nou districte segon.
iEl
senyor
Massot
proposa
que
«àliament de Barcelona i acordoni venctons ala pobles directament intepel robatori amb violència cobrirà no(El secretari del nou districte vuitè
jorru
tot
nomenament
per
al
Cos
de
fre a la vídua les nobles pa- ressats i aquests hi contribueixen seBoanlxrs mentre no s'hagi determi- més SO 000 pessetes en la pòlissa de tindrà eota la seva custòdia ei Pade condol
gons llurs possibilitats amb 1000, nai ni que procedeix fer amb els bom- l'oflciiia de Bellafilo, i 30.000 pessetes dró referent al districte vuitè antic
I Govern civil atorgant l'eixemp- 1.500. 2.000 i 5 000: la direcció de l'Es- bers tjue bo eren de l'AJuatamont de per l'ofU-ina del (Parc, facultani-se al local que ocupava la Tinència
a l'alcalde per a assegurar les es- di'Alcaktla de l'anterior districte vuit subhasta per a fer les obres tació d'Aeronàtica amb una impui- Sarna.
mentades pòlisses.
!>b cfccessaritfc p, ila maquina taut quantitat. (El senyoi Rocha: i
tè, excepció feta del Padró de Sant
El
senyor
Degollada
li
diu
que
es
boadora núm. 2 que ha romàs la Mancomunitat, amb quant hi con- una inJustM^ el proposar que éls
G«nrjurt per quedar a càrrec del seImuk-.; atoigant la mateixa tribueix?, Amb 10.000 pessetes, i l'A bonnurei.-, Jc- Sarria ii.gressia al Cos
crelari del nou districte tercer.
PROPOSICIONS
nipció per la construcció de 75 junlauieot de Barcelona amb la quan- de 'Bombers de Barcelona, eense veuiEl secretari del nou districte novè
ns mrutajlics per a guardar ies titat expressada al dictamen.
re si tenen les condicions legals i seUna dels senyors Santamaría. Ro- tindrà sota la seva custòdia el Pa} del personal destinat a treballs
Aquestes quantitats són remeses ai guir els tràmits reglamentaris.
cha, Earbey i Blajut perquè s'amplií dró de l'antic districte novè al locaJ
(sinfeociO:
director de l'Estació Aeronàutica el
fins el 6 de l'actual inclusiu el ter- que ocupava 4a Tinència d'AlcaKiia
Quan
l
agnegaoíò
general
dels
poitsant a l'Ajantaroent perquè qual es el tresorer i és director fa- tles dels afores, en 1S97. els bombers mini d'exposició afl públic al Salo de lanterior districte novè.
[itnxols dels cemeotiris puguin cultatiu el doctor Pittaluga. persona dels pobles episgate no van ingressar de Cent dels treballs realitzats pels
I el secretari del nou districte desè
coiistruvts ©n formigó hidràu- competent en estudis i practiques so- al Cos de Bombers de Barcelona alumnes de l'Escole Superior d'Ar- tindrà
sota la seva custòdia el Pa\n la doeificaclú del qual no hi bre paludisme.
quitectura de Barcelona ca la seva
de l'anterior districte desè més
més de 250 quilograms de Ci- El senyor Maynés explica com anys Aquest té un eglanteïu especial que visita a Santiago de Compostela. dró
el relerent al Poble Nou procedent
tgelx determinades condicions a canpar metre cObic do formigó, enrera hi havia paludisme al terrat
Una altra dels senyors Rocha. Pla- de I antic districte primer al loca.
seu equivalent en resistència i de Castelldefels i pobles dels vol- ti ile dirversoe drets, i no seria de llei
que ocupava l'antiga Tinència d Albeebilitat de la fàbrica si s'usa taats. i stiavia pogut arnin orar el fla- que aquests bombers de Sarrià saltes- ja. Anglada. Duren, Matons, Junyent caldia
del districte desè.
! hidràGulica, amb tal que aques- gell, pvró que aquests anys darrers tàa per damunt de lleis i Reglaments i Nadal perquè es faculti l'alcalde fier
a nomenar una comissió de regidors
Segon. - Per al funcionament del
fàbriques no s'enllusixin amb ci- ha reaparegut amb violència a causa ÉK perjudici dels altres bombers.
A més hi ha el cas que on d'a- que amb la bandera de la Ciutat as- Padró efe secretaris dels nous districo altra substància que els fes segons es diu. d'haver-hi fet conreu
bombers fou nomenat per 1 A sisteixi a la Festa de la Senyera que tes tindran presents les regles assellutament impermeables.
d'arròs. Els casos d^ paludisme no quests
] senyor Marlal «s dol que l'Ajun- han restatreclososa l'entorn de Cas- junt^ument de Sarrià dos dies abans se celebrarà a València íü dia i de nyalades per l'Ajuntament en el seu
l'actual. (Aprovada.)
acord de 16 de juliol últim i sense
fnx íiagi consultat per a taa cosa telldefels, sinó que s'han espandit per de l'agregació, acord iUegal.
overn cbvlL
Psr tant aquests bombers d* Sarrià
Una altra dels senyors Tttus, Ca- perjudici de préstar-se mútuameni la
tot el iPla. l alguns pocs. casos, a
de demostrar les condiejonti sajuuna i Bremon perquè es destí col·laboració necessària per al millor
senyor Maynés contesta que la l'Hospitalet, a les portes de Barcelo- hauran
degudes,
o sl no es vol això, el se- nin 100 pessetes al pagament d'tina exercici del seu comès pendran totes
na.
Hem
cregut
que
era
més
lògic
lissió de Cementiris va consultar
nyor
M.issot
que proposi la reforma llotja per ai festival organitzat pel les providències que llur bon criterJ
i
avantatjós
anar
a
combatre
dl
flaiMcaWía si hi havia impediment
els dicti encaminades a donar lei
del
Rejjkument.
peiquè sense 'fermin Centre de Repòrters. (Aprovada.)
gell
en
al
focus
1
no
esperar
que
; l'Alcaldia va trameue la conmajors
facilitats possibles als habimancament,
puguin
ingressar
els
seus
ens
envals
Barcelona,
la
qual
coea
Una
altra
dels
senyors
Massot.
Sanal Govern civil i ara ve la conseria molt més car en vides i diners. defensats
tamaría, Escolà i Nadal perquè en tants d aquesta ciutat. (Aprovada).
(El senyor Rocha: SI però la Mancota senyor Massot diu que ara tíll la forma acostumada es facüiUn
lAjuntameDX tarà <el que creguí munitat,
sols hi contribueix amb no discuteix la qüestió de fons: sols plantes per a l'acte -d'homenatge a
fen lent
MOCIONS
pessetes, la cinquena part de demana l'ajornannent de tota provtskj N'Angel Guimerà que se celebrarà el
tinent d'alcalde En Bonaven tu- 10.000
|
r
i
contribució
de
l'Ajuntament
de
dia
i
de
l'actual
al
oamrp
del
Juplde
places
del
Cos
de
Bombers,
fins
1. Plajfi demanant un mes de lli- Barcelona.) La Mancomunitat té aten- que s'hagi pres acoM del que cal ler (Poble Nou). Es aprovada.
LES OBRES MUNICIPALS
fla,
LA VENDA AMBULANT
cions de caràcter general a tot Ca- fer arab els de Sarrià.
Una
altra
dels
senyors
Iglesias,
Tul'Alvaldia assabentant haver pa- talunya, i combat el paludisme en
Ccm
sigui
que
el
senyor
Massot
Insell,
Massot
1
Batlle
perquè
es
proEI senyor Esteve excita el zel de
39'25 pessetes per drets reals altres contrades de Catalunya, i la
la compra de la casa nom. 10 ciutat de Barcelona i altres pobles sisteix, els senyors Rusell. Maria! i rrogui per 30 dies hàbils el termini l'Alcaldia i dels tinents d'alcalde perDegofllada,
aocedeixen
a
l'ajornament
del
concurs
per
a
proveir
una
plaça
què les obres municipals que es fan
[la plaça d'Orflla a Na Franciscà del Pla iu estan directament intei retiren el dictamen
de cap de grup amb categoria de al paviment dels carrers s'acabin
I Remolà per 4.901 pessetes,
ressats.
ep
de
Divisió,
acordant-se
que
en
el
amb la brevetat possible 1 que es
la paiegeclo del Consell del
concurs puguin pendre part indistin- privi la venda ambulant 1 en punts
Despatx ordinari
Hlspano-Colonial acusaint rebut S'aprova ei dictamen.
tament enginyers 1 arquitectes. (Apro- fixos de la via pública.
J'olíci IMB l'Alcaldia trasi>assant
Es Uageboen els dictàmens presen- vadi.)
de la Comissió d'Hisenda acLA CAMPANYA DE LES
El senyor Tusell explica l'admlratats per lea diverses comissions muai l'oferlmcíu del dit Banc preUna altra dels senyors Plaja, Tus- ciò que 11 ha causat visitar la ciutat
ESCOMBRARIES
nicipals.
lit a l'Ajuntament amb l'objecte
quets 1 Batlle perquè se subvencioni de Sant Sebastià, la perfecció amb
La comunicació de l'Alcaldia, relaEls extractes dels dictàmens de les amb 500 pessetes les festes populars què es fan allf tots els serveis mumodernitzar el vigent contracte
tiva a la seva gestió amb motiu de comissions Central (Negociat d'Hi- que se celebren a la barriada de nicipals, i es dol que a Barcelona,
rresoreria.
l'acord de 16 de maig atorgant-li un giene 1 Beneficència). Foment (Ne- Vallvidrera. (Aprovada.)
per gran nombre de causes de tots
vot de confiança per & resoldre el gociat d'Obres públiques) i de Culprou conegudes, sigui gairebé ImposDE DAMUNT LA TAULA
problema de la recollida de ies es- inra estan redactats en català
DOMICILIACIÓ DELS PA- sible fer passablement els dits ser-'
combraries,
que
el
eanyïor
RIM
DRONS MUNICIPALS
vels. Excita a tots. a les Comissions
En un dels dtot&mens la direcció
senyor Olivella, cn una sessió
la sessió passada va demanar que general de Serveis tècnics proposa l'e
a què ho plantegin i als regidors en
L-rior havia preguntat en quin es- en
Es
llegeix
una
proposició
dels
sedamunt la taula, perquè vo- x-fcucló immediata de les obres d'aa què cooperin a l'obra de
l·is trobava la Instrucció de l'ex- restés
_nyors Matons, Junyent i CasaJuaue general
escatir els comptes presentats per dob
les {Comissions d'una mandra ausjlent Incoat pel regidor senyor lia
del
terrat,
cornisa
1
transformaperquè
s'acordí.
la Mancomunitat, ora toma a dema- ció de Ics golfes en pis de la Casa
presclndfnt de •avariüsines l
on referent a l'augment deí nar
Primer — Que el padró d'habitants tera,
hl resti fins a la sessió vide recomanacions.
de la carn i aquest li va con- nent,que
Cunsl&orial.
amb
un
pressupost
de
existent
flns
el
:'.l
del
finit
mes
de
perquè vol que estigui present
que estava llest,
150.000 i
juliol a les Tinències d'Alcaldia res
El senyor Maynés diu que moltes
senyor Olivella (tarla lutament l'alçalde perquè en doni explicacions.
S'autoriízeji fer, a la sala ataío- pectives dlels deu districtes anteriors de lesrecomanacionsque s'han íel
|la manera com s'han descabdeRestu damunt de la taula
rsment del dipòsit, d'aigües de la quedi des d'aquesta data per a la a l'Alcaldia s'han de traspassar u
«Is fets l com ha estet instruït
Trinitat,
proves d'esterilització, amb seva custòdia funcionament l direc- les Comissions, perquè ven compreASES
DICTÀMENS
éot, ja que no en resulta cap
ció en la situació següent:
ses en els assumptes qae son de llur
l'aparell
Paterson.
ció pels proveïdors Up bestiar. 06La
comissió
de
Cultura
proposa:
El secretari del nou districte pri- competència. 1 moltes d'elles son imObrint
un
nou
concurs
per
a
conque no es doní per conclòs l'cxSe subvencionin amb 209 pessetes mer tindrà sota la seva custòdia tot possibles d'atendre perquè no hi ha
rear els hortets de la finca municipent 1 que vingui al Consistori.
pal de <La Sataüa· dea (Mocejuion; el certàmen literari que organitza lu el padró del dlstrite tercer antic i el consignació en pressupost per a pasenyor Bromen 11 contesta que proposant comprar un auto Ford per revista •Catalunya Literària., amb referent a la Borceloaeta procedent gar J'augment de personal que su|umameot no té facultats per a im- a Comissió de Ceroentirts: proposant 10 000 pessetes l'òrganliaació de l'en- del primer districte antic, al local que poso. Amb tot es farà el pqpsible.
ir sancions quan s'apujo el preu, qu» el projecte, presentat per 38 Com- ^enyameni musical de les escoles ocupés la Tinència d'Alcaldia del nou
El senyor Esteve recomana al se|ni és així que mai n'ha imposat panyia del Gran Metroptrfn'ua, d'em- orimàries; amb 77.500 pies. l'organlt districte pruner.
nyor Matons,tinentd'aJoalde del Duti·lstoti del 1 d'agosi de 1923)

Pàg. 2. — Dijoas, 2 d'agost de
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V E U DE CATALUNYA
NOVA PAVIMENTACIÓ
Havent de procedir-sc a la pavimenta^
del carrer de la Ver»» de lUmpar, l'Alesi;
ho posa ea coneixement del» propietaris
la düta via, empresa de serveis pdblics i
general de tots da que hagin o ela
vingui realiuar obres ol sòl o subsd
dit carrer, perquè en d termini m-^xim
is dies les realitxin. pteveslat-tos que .
sat el dit termini i practicada la nova
vimen·.acló, no es concediran permisos p-r]
obertura de fossades a la dita viafinstra^
correguts dos anys d'acabada la paviaq
tadó.
OBRES AL PASSEIG DE TORRAS I BAC?J
S'ha celebrat la subhasta per a la ••-J
tnicció d'un mur de tanca i content í
terres d Passeig de Torras | Bages. . * .
cant«e provisionalment a don BudaM Obr,
dors per In quantitat de 6 tjO'23 pesse-,^
Fou presidida pd regidor senyor Esco]
assistint en representació de l'Ajuatas:..
d regidor senyor Iglesias.
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DELS ALL
NES DE L'ESCOLA D'ARQUITECTVïJ
Ha estat molt visitada l'Exposició de
boixos i treballs instal-loda a la Sala
Cent. que eíecturen els dumnes de 11
Superior d'Arquitectura ca el seu
viatge a Santiago de Compostela: hav.
merescut grans elogis, especialment els
nyors Nebot i Domènech, els qndl
ren tan encertada i aprofitosament la d.J
excursió.
SUBHASTA DB LLOCS DELS XXRCAlJ
Sota la presidínda del tinent d'l
senyor Vilaseca i anMritsada pd notari
nyor Paris, se celebrà ahir d matí la s j
hasta dels llocs vacants als mercats d'aquq
tadutat. Entre els adjudicats n'hi ha un
peix fresc del mercat de Sant Antoni,
tipus dc 5J00 pessetes, i set d'aviram
en molts anys no havien estat subhastats 1

tricl€ priiit«r (que comprèn l'antic
tercer) que tregui tots ris lloc» ó»
venda de melons que hí ha en carrera cèntrics I de gran circulació.
tiES OBSÉS
XADOR
- Bl senyor Vtza. diu que malgraí la
l'igiíncia amb que es •va demanar la
«•nsigna^ió les d m s de reforçament
d'una nau, 1 la constnjocia d'una <U
nova, encara no stoan reailtzat.
Bl senyor Pla}a. pren les paraolw
de! se<n>-or Vtza com una excitació a
la Comissió, perquè sl no fos uix! seria una coacció. OportODasnent exprü' irà tes causo* que oontrariant toU
eU propòsits de la Comissió, ban «otrabanoat les dttas atees. £s procurrrè que vagin aarto Ja major activitat.
I no havent-hi altres assamptes a
tractar, l'alcalde declara ckwa la sessió a doe quarta de deu del veapn.

L O C A L S
Obaervatori ••t·or·IAgle da la
Unlvenltat de Baroalona. — Dit 1
d'aiost de 1923.
Hores d'observació: A les set, • lat
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° I al nivell de la tnar;
7IW3. 7W0, 7597.
Termòmetre sec 257, ae^, 257.
Termòmetre hamít: 22'0( SJ^O, 21 U
Humitat (centèslmes da Mtoradò).
71,TO,84.
Direcció de» vent: ENE.. SE.. E.
Velocitat del vent en metres par «aton: 5. 2, d.
Estat del cel: Quaai serè. Serè.
Classe de núvols: K., C.St.
Temperatures extremes • l'ombra:
màxlma,'^?"^: mínima, 23'5; mínima prop
del sol: 2^2.
Oscil·lació terraomètrlca: 37.
Temperatura mitia: 25 3.
Precipitació aquosa, dea de les set
del mati del dia anterior a Ica sat del
dia de la data, O'O mm.
Recorregut del vent en Igual període: 111 km.
Observacions particulars: No-cap.
El director. E . Alcob*

VÍDUA

D E D. JOAN

MERCÈ

m o r í e l dia 30 de juliol últim, havent rebut els Auxilis Espiritual*

ik. e. 1.)
Els seus fills Ferran, Lluís (absent), Mercè, fills polítics Dr. Ricard Galí i L a lande, Magdalena Bemet, néts, germana política, parents tots i la raó social
M e r c è i A r m c t , S. e n C , en recordar tan dolorosa pèrdua als amics i coneguts, els preguen que se serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de l'ànima de la difunta, se celebraran a la parroquial església de Betlem,
demà, divendres, dia 3 del corrent, a dos quarts d'onze del matí

Obituari

Agraint l'assistència c l d o l es d ó n a per acomiadat
Les mlaaaa després de l'oflcl 1 de seguida la dol perdó

ENTERRAMENTS
Na Vicenta Tomà* i Soladrigaa.
dita d'En looqojtm IMgofía. Avui,

Ho es convida paí tlenlarment

lei onze Casa uaortuórta,
96.
Sn

d'onse anys, caigué i es fracturà el portar ahir al vespre al dispensari
colze dret. Pou curat el dispensari d'Hostafranchs un home que íou trodel carrer de Bartwrè I conduït des- bat estès a terra amb ferides al cap
prés a l'iHoapital de la Santa Creu. I sense sentits, en un camp prop de
la casa de menjar «Club Matina», de
la carretera del Prat.
ffjHTpllQn
PORCELLANA
El metge ve dir que aquest indiI düCilCü J. Llorens. Rbla. Flors, 3a vidu,
que es diu Josep Grau Mayoral,
Al carrer de «les Corts un carro de 43 anys, sense domicili, estava
atropellà a Francesc Garcia Aguas. athocolilzat, ignorant-se com li van
13 anys i b causà fortes contu- ser tetes les ferides
— Fosfo Gllco-KolB-L«cUlnat, cara de
a la regió lumbar 1 al peu dret.
Va quedar al calabós del quarteret
oeurastènia. B. Domènech. Ronda dl sions
Fou auxiUiat al dispensari d'Hosta- a disposició del jutge.
Sant Pau. 71.
franc&s. £3 carro desaparegué peró
ba estat denuncia» per haver-11 pres
A les deu d'ahir «1 rnsU. al Pont e' número uns transeünts.
dels Àngels, via topar on camió militar 1 un carro.
per a les vacances és un aparell foEl carreter, Baptista sancfass. de M • J O I E S
to gràfic de la ca«a OUVAS, Portal
Unió,
6.
anys, va rebre ferides tan greus que
d« l'Àngel, 11.
va morir a la poca estona.
(La Comissió organitzadora del CerAhir a la tarda va ésser trobat a
tamen Literari, patroelnmt pel Foment
de Cultura Femenina, ía avinent als un camp prop ddl torrent d'Estadella
- P e r a c i n e s d e f a m í l i a seus ooncursants, que el termini d'ad- (Sant Andtreu) un home mort. que
ésser Ramon Grau, de 45
no hi ha com la casa 0UYA8, Por- müsló, acabarà el dia 25 d«l mes ac- resultà
tual, «ssont-ne Indlspensalfte condició anys, jornaler, vel d'aqueUa barriade l'Au gel. 11.
per a poder pendpeihi part. acompa- da. La mort va ésser natural.
nyar cada un dels trebelle. amb ell
lEiredee de la oator.
— Fosfo-GIlcoRola-Lecitlnat enra
Un iiidMdu del eometeot de VafU- cupó a propòsit, que ibaurà de reta- inapeiencia.
'•aroa presentà al quarteret munici- llar-se de la revista literària «Flames Sant Pau. 71.tí, uomeueob. Rona4
pal dues dones les quals hwvta tro- Noves», sortida en data del passat
nat barallant-se M carrer del Torrent, dia 31 de JUlicd.
del Bemet. aa VHM. Una d'«dies, per
demostrar tjae tota la raó estava de
la seva part. hervla travessat el braç
LiorBBS, R. pim,ai
esquerra de la seva «dvereària amb
una agulla d'espaadenyer que més
La Companyia AeroHMaritlma Mnaviat sembianra una Uanoa medieval. Ucrqulna ens diu que els des btAvui: Nostra Dona dels Àngels,
ta lesionada va ésser oarada al droavions. els Lioré SI i 23. els qua'í
alspensari j l'agressora posada a dls- abandonaren el port de Mima. ba- Sants Àngel Custodi i Alfons M.1 de
vlen sortit amb les degudes autorit- Ligori. — Demà: La invenció del cos
pofilciú del ]ut}at
AJ carrer de Lugo. Horta, aítree zacions. 1 després d© iïa seva arribada de Sent Esteve proto-màrtir.
Quaranta hores: Avui, a l'església
dues dones van tenir també qües- a aquesta ciutat. íoren trameses a la
tions 1 no els vta ler oap falta l'a- Comandància de Marina de (Barcelo- de Nostra Dona dels Dolors. Hores
gulla d'espandenyer nl eina d» cap na, les fuiles de despatx per al viatge d'exposició: De dos quarts de set del
mena. tenint-ne prou 1 massa amb de Palma a Barcelona, Üiuredes per matí • dos quarts de vuit de la tarda.
les uHRfteB iper Iwver d'anar totes la Oomandància d» Marina de iPalma, —Demà, a la parròquia major de Santa
Anna.
a la sortida.
dues en mans de metges.
La missa d'avui: Sant Alfons M." de
Una veïna del carrer dtAanposta va
Ligori, color blanc. — La de demà: La
discutir un oert assumpte amb una
r«iUogada la qual va usar arguments - L a L o t e r i a d e l a S o r t invenció del cos de Sant Esteve, color
vermell.
tan eficaços que equelte va 'haver d'aContinua la sort alaivorint a l'afornar al dispensari d'Hostatfranohs amb
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
tunada Administració de Loteries, nú- dels Àngels, a la seva església. — Deli cara eslrdpefllada.
mero
12,
que
D.
MIQUEL
VALOES,
té
mà, Nostra Dona de la Providència, al
Al oarrer de Sa>amanDa una dona
a la Ramüla de les flors, Pi, privilegiada.
va Insultar un home i aquest va vo- estslblerta
número
12.
ler c l o u r e l a boca amb un cop de
Adoració nocturna. — Avui, Tom de
iEn el sorteig d'iúiir, ba venut la Sant Josep.—Demà, Torn de Sant Joan
puny. no aconseguint altra cosa que
causar-li una contusió d'importància PRLMHRA SERJiE d al ibWlet número Evangelista.
i ompir-la-U de sang. Terabè va ésser 31.587. premlaí amb eft OÜAiRT PREVetlles en sufragi de les Animes del
cunada al dispensari d'Hostaíranctt». MI, junt amb 80 bótiUets de la centena Purgatori: Avui, Torn de la Commedel
nVMBB
PBENíI
i
30
de
la
centena
Una veïna del carrer de la Creu
muracio itels Fidels Difunts, a la seva
de Canteres va demanar a una rello- del SEGON.
capella, Escorial, 155 (Gràcia).—Demà.
IBI dit premi major ha feft puj'ar a Torn oel Sa^ rat Cor da Jesús, a la
gada l'import de la mesada present
i no va obtenir altre present que una DIVUIT els que en l'esmentada Ad- mateixa capella.
pallissa monumental que la va obli- minlstracdó ban estat venuns en el que
gar iguaitment a anar al dispensari va d'any.
— Parròquia de Sant Jaume — Ami, de
Estan a la venda els trttSlets del sor- cinc
d'on va sortir anlb el cap emboUcaX.
a sis de la tarda, exercici» de l'Hora
teig
de
íiAiDAÍL,
{J
praml
major
del
Santa
1 de preparació per a tenir santa mort.
Seguirà.
qual ós de 16.000,000 de pessetes.
Demà, a les vuit, missa de Comunió
general per als soci» de l'Apostolat de l'Oració i devots del Sasrat Cor. A dos quarts
IBI
pnesldent
del!
Sindicat
Prnfessiode dotze, amb Nostre Amo exposat, funció
- A p a r e l l s f o t o g r à f i c s nal de Periodistes, s'ha dirigit als nre- de
reclamant en d» primers divendres de
garantitzats 1 econòmics, els troba- g-deuta del Consell ae miri^tres 1 ded m—es Demà, pnmer divendres de mes, l'Areu a la casa OUVA8. Portal de l'An- Senat, deir-winn* que sigui conredidí postolat de l'Oració de la parroquial csona amnljtla pèls deiiites dim- slísia de Santa Anna. celebrarà, a les vuit,
gel. U.
missa de Comunió amb plàtica que dirà «1
premta
reverend BB Joaquim Ubach, prevere, vicari
Jugant al futbol aC carrer de Santa
de la mateixa, socticaat-ae el» exscics
Ma-·^arida. efl noi Enric VXDMC Gay.
Uns individus del Sometent van corres pwucüs.

-EL MILLOROBSEOm
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Vida religiosa

Joan Barata i QiMnUauu. H]

mort a l'edat de 69 anys XvxA. $
cinc. Sant Pere, 38. Parròquia
San; Esperit. Terrassa.

Bisbat

ANIVERSARIS
Na Teresa Bolet i Bavrich, vidu

— El donrr númrro del Butlletí OüciüJ de. RuMo. Motí ai «iia 2 d'agost
Eclesiàstic •i'·ijue·t bisbat publica «I -v 1922. Mvuí, de «de a doUe, misses
•fteat sumari i
«I. Encíclica de S. S. Fius XI sobre el Pompela i a diversos temples de Pi]
VI centenari de la canoniuacid de Sant To ma de Mallorca
mL· U'Aqutno. — II, Lletres apostòliques
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
unificant les Asaaciactons del Nen Jesús de
Praea i confiant l'erecv-iA a l'Ordir dols Car- Va Ra/ete nrrmàs i Manin. En:.
aclites descalços. — III. Declaració del Sant
Ofici referent a certsfet»atribuïts al P. Pins rada IÍÚT al matí
de Pietralcna, caputxí — IV. Cas de coaEn Ramon GraeU Ha mort
oncia i quesü6 dosmAtica per al mes de
setembre. — V Crteica diocesana. — VX En Pere Juan José, vidu de Na l i
Captes per a l'aboliciA de l'esclaritod i «Dia sepa Gomis. Enterrat aUlr a la tat i
de la premsa caiòiica». — VII. Bibliosrafi»» ai Cementiri rNou.
— Es troba a Barcelona ei P. Xards No
S'Ignasi Saia i Closa. S i»V!»»rjl rl·|
gas, S. I-, il·lustre sociòlev— Ahir hi ra ttaver Tribunal per a la re- ra de l'enterrament
novacó de llicencies ministerials, constituintlo el caaoase doctor don Jocquim Sendra,
el rector de Sant Jaume doctor don Gabriel
Ribó I el catedràtic d'aQuest Seminari doctor don Vicens Pefla.
U N
C R I M
— En aquesta Secretaria de Cambra «'han
rebut de les alumnes del CoMegi de ReliBioses Mercedúrles de Martorell J8 pessetes Ahir. a quarte de deu de la
per als nois faraotmea de Rfoaia, i 95 pe»- van
discutir al Paral·lel, davant ni
setea del» PP. Carmelites per altomemde
vocacions eclesiàstiques.
teatre Comtal. Ramon Moreno Coni·ií
de 53 anys. 1 Daniel Salvador Sfú)^
go. de 32, tota doe veïns del nün •
47 del oarrer de la 'Creu dels Caraj
ros, el Ramon al pis quart i l'alií
al tercer.
Aquests veïns estaven enemistat-j
TINÈNCIES D'ALCALDIA SEGONS LA NO- rexasperació de la disputa va é<:
VA DIVISIÓ EN DISTRICTES MUNICI- ta! que el Daniel va treure un g'- \
PALS
vet de molles 1 va Iníerir al seu co
Avui ha entrat en rigor ta nova distribu- trinoant tres ferides al ventre i *"
ció dels Diatrictcs municipals d'aqnetta do- a la cama esquerra.
tat, acordada per l'Ajuntament.
De la Tinència d'Alcaldia del Districte > Acudiren alguns transeünts que
se n'ba eacarresat et senyor Matons; de ia tingueren a l'agressor remetent-lo
del II. el senyor Mamàs; de la del III, una parella de seguíem.
el senyor Plaja; de la del IV, el senyor JuEl ferit fou portal al dispeíisari
nyent; de la dd V, cl senyor Vilaseca;
de la del VI, el senyor Blajo;; de la del Santa Madrona el metge del qual i
VU, el" senyor TuseU; de la del Vin, el
senyor NoncU; de la del XX. el senyor Ca- nà un pronòstic greu i féu portar i
pacient a l'Hospital de la Santa CivJ
rarach. i de la de] X, ol senyor Nadal.

Municipi
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Valors - C u p o n s - Girs - C a n v i - Cotons -Viatges
Rambla de Canaletoa, 3-4
BABCEL·OaA
Apartat de Correu nàm. 1
(4630 A.
Telèfons números. ..,4631 A.
(4633 A
SUCURSAL A
MADRID
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ILaBS&SSBAHK

v e r b i t a t 20,

.

* L·A. V E U P E C A T A L U N Y A

Q T Í C 1 E S

D E

( T e l e g r a m e s

1

L A

o o n f e r ò n o i M

P E N Í N S U L A
d e

L·A

V T E U }

m

llogar-lo sense abans liquidar amb el > El règim de las dues mil
fnTACIOMt DCL PftE·ID·HT nattílez FTlda, el qual va ésser el
CL CONFLICTE BANCARI
que
va
promulgar
aquesta
Uei
essent
Sindicat
! Joc ha acabat.
Madrid,
i.
515
tarda.
Madrid, l, 2 tart».;
Poctea fer ie* campanyes que viriAhir, a la tarda, a 1 estatge de l'As- £D oas contrari s'arribaria al boilp del üovem. *nrebreal ntíg- tnini-ítre de la Clovernaclo
També acudiren alguns socis a la sociació de banquers, se celebra una cot dmb I empresa que al local «'es- guln; puix Jo, mentre sia ralnlstre,
no pararé «n ia niava campanya.
avia reliíit la visita del ieoyor Presidència, ofiudim a l'ocorregut en reunió per a tractar del conflicte de tablís.
S'han presentat al Sindicat vint, En arribar al ministre d'Estat ha
el • míting pro-responsabllitats cele- Banca i Borsa.
ez de Toca.
Canviaren impressions sobre l'estat empleats esquirols, dels que presten m-.
alta obeïa al desig «te canviar brat al Circ Americi el diumenge V
servei ai Banc Espanffol da Crèdit, ,
del conflicte.
, noos «obre Ja pròxima reunió de JuUoi.
—Vaig a erfttar la tapadèncla de
posant-se a cusposició del Sindicat.
Bl president, senyor Franoos «oJunta Productora í» la ProNo sha arribat a cap aconl
JíeclonaJ <ju€ ha (Tastodiar «1 drfguez. propoeà, 1 s'acordà, que l'As- Anit passada estiguí reunit a l'es- NOTES OEL CONFLICTE BANCARI I La mamhria tramesa pal senyor SUvela, que no èa menòria, sinó més
amb Wlytea abans de si«- sociacio declari que veuria amb gust talge del Sindicat lliure d« Banca i'
Curant tot el mati. al local del Sin- aviat un conjunt de dbcumsaits que
que en & successiu s'abstinguin els Borsa 4 comitè de vaga i da deledical, d'empleats de Banca i Borsa . compnèn més de 300 pagines, l'ha dodemés—íia afegit t& marquès periodistes d'anar a fer laíomiacló gat; dels Bancs, que durà fins a al- hi
ha hagut extraordinària animació, nada a copiar, panquè ée oeuual que
K «mas—no bl tia res de par- en aoteè que se celebrin en diumenge. tes hores du la taaunada.
essent nombrosos els empleats que hl l'cetudUn tots als mindetraa.
En
la
dita
reunió
es
prengueren
imNOTA OE nHANOEs'
han acudit per a informar-se de l'esCom que el ndoMm da la Guerra i
urda oelebrarem, « dos
portants acords 4ue ei senyor Sales
Jo, demés, taaran de pottar ona po
Madr^l. i. 415 lard a ha amagat als per.od.stw. aHesant tat del conflicte.
de -si». CoaseOl de mlaistres
Aquest continua igual, srase que nteola sobre aquest assumpte, segual tractarem dels assumpus
Al iBinlsteri de Finances han faci- que no es podien donar de moment s'baeí
avunçat res, malgrat ies ges- ramaot no as Uegirt en el Consell
liiat una nota oficiosa dient que, amb a la publicitat. Únicament assegurà tions
re&llizsdes
d\ipani el dia d'ahir. d'avui; de manera que DO aa tre-tata
l'objacte
d'evitar
detraudscloas
en
que
un
dels
acords
presos
a
la
reunió
llarg el Consell?
En
una
pissarra
coUocada en un du i'aseumpte en el ConeeU, tota vel'impost
sobre
la
(abricacló
de
Xicoiés
que
comitè
tfe
vaga
s'entrevisti,
[perd. res... Aqui tinc uns prosalons s'ha donat compte de la gada que jo, que aúc el que havia
; Governació, Foment i Tre- re loàreda i molta, i altres suSs- avui al mati amb la direcció, del Banc d^ls
tàttoies emprades com sooedanies 'ai Espanyol del Rio de la Plata i en íituacíó dels Bancs el personal dels de douar-no compta so ho faré.
s portar-los al ConisaU
per Decret d'avui s'ha confaccio- cas que aquest es negui a abonar els quak no treballa i del boicot que
EI ministre de Marina ha manifesmolent elg assumptes cafè,
nat «1 rioureglamentcodificant Ws sous als taps, fer-li avinent que el se'ls ha de fer, per ractitud en la tat que després de dos mesos de
qual s'han coüocat davant del Sindi- viatge bevia tomat e la Carraca al
blement el ministre . d "Estat modificacions Introduïdes en el re- personal sindicat abandonarà a l'acte cat.
giament
anterior,
precisant
les
suh«e2s
seus
llocs.
creuer •Catalufia·.
compte de la memòria tra- tàaetos que ban de considerar-se com
Ei senyor Sales ha manifestat als
Ara. una vegada aprovisionat, aniHan
arribat
à
les
oficines
del
Sinl'Alt Comissari.
periodistes
que
els
treballs
realitzats
a sucedanies del oalè i del te, i els rerà a las festes colombianes de Huelva
. la mwnòrta és molt «x- quisits que hauran d'omplir-e? per a dicat Uiure de Banca i B.T-a les co- avui es limiten a gestions fetes amb
Desprès, tornarà a Cèdlz. per a
de dos dies d» sou que tots algunui cases au les quals, aooeptas'ban pognt treure còpies adsoeue com a tals algunes altres. titzacions
embarcar tís alumnes d'anglnyers na
els caps 1 empleats del» Bancs afec- dos
i 10: le-i basés, han sorgit peti- vals par a realitzar pràdiquas.
;'.b.e que no hl bagi temps
£D virtut d'aquesta disposició es tes al Sindicat Lliure ban deixat,
qüestions d» detall d'escass^ imEl ministre dlel Treball Ignorava si
que per a canviar ta- prohibeixen les barreges d'unes amb amb l objené de pagar integres ITurs tes
i de fàcil arranjament
tat de&pres que no er» exacte que
rà dMsabte un altre Con- a.ires o a<ab cafè i te. com a mitjà sous als empleats vaguistes dels porUucln
Ha .afegit -jue estan disposats al- anessin'ü^mpharae les places de
per a evitar el frau i enganys da què Bancs de Msdrid.
gun*'Buncs u donar la halaTa al llEsoola Naval com a ooneaqo&acie
! llegit en un periòdic; per se sol fer víctimes eis consumidors.
Per telègraf síra rebut tombf !a
no reconeixem les beses, dels últims exàmens.
aval i dissabte ja £s reforça ia intervenció_«n les ope- consignació dels sindicats de Banca Sindicat,
par això han sortit cap a BarceEü mlnlstr edel Treball Ignorava si
racions de 'fàbrica, sense violència m i Borsa de «províncies- que trameten ilona
i Saragossa comissions de Matemps da donar compte al
que en això de la data molèsties per ais fabricants
e ïlurs companys vaguíste-s d»1 Ma drld pur canviar impressions amb tindria
Consell d'un projecte de Oecm rekts'ha de teilir en compte
Es mant* Ja llibertat Ue «ometç, l drld «unb igual fi
els companys i adoptar els acords tiu ft l'aplicació d'un sistema d'auxiions del ministre d'Estat exeuipcio de l'impost als pwductns
El Slrwhcat Uiure feu ciroular ai pertiueins.
lis a las {Vwii^ nhreran que ^-ní" a
celebrar conferències amb que s'exportin.
> vespre
l'ordre entre el- vaguistes per^
Se íap que aquesta nit es celebra- llum.
)rs. essent precís supequè avui, durant tot el ifa. passin rà al Sindical una important reunió
altres ministres aran portadors
es lesreonionadel Go- A LES AOAOCMIEB MILITARS
l'oficina de! sindicat a signar per a dedaiar el boicot complet a de£1*dlvenos
erpwdients d'escàs intef que a nosaltres el mateix La inauguració del curs a l Acadè per
les
corresponents
nòmines
per
a
realgunenUiais
bancàries,
entre
alrès.
ferJes un dia que un altre. mia militar d'Infanierta revestirà bre llurs sous.
tres
«4
Banc
Espanyol
de
Crèdit,
Banc
aquest anj gran brlllantesa.
SARAGOSSA ES ATRACAT 1 PEDE QOVBRNACIO
Bl assistiran ' es ibanderes 1 repre- El director del Ban' Hispano Ame- de Biscaia, Banc de Bilbao i Banca A RIT
GREUMENT L'HABILITAT
íestat aquesta tarda ei duc sentacions de lesrestantsAcadèmies ricà fia deixat l import de dos dieí Lóuez Quesada
DEL MAGISTERI
segons tia dit el Sindical, aquesta
vaf (que a proviocies no militars i oonuissious de caps i ofi- de sou per a contribuït al pagament
dels sous dels vaguistes
classe de bolcot-anuUa guasi per com- Saragossa — Aquesta tarda, a dos
ip novetat
cials de l'arma.
Entre. eJs acords presos per l'As- plet tot»'» les oprraci^ns bancàries quarts òfuna, i en un lloc molt conque ignorava noticies del
L acte sera presidit probabiemeat
semWe» de Saragossa n hl ha un en que les citades cases poden realit- corregut, s'ha portat a cep un atraaccident àutomoblliata pel Re
'
cament, sense que els seus autors haalgun periòdic.
Hi ha ei ynpMií que lots els virtut del qual «i Sindicat carregarà «ard«. descarnlapsent de la anys es celebri en aquesta to nua la a la sucursal del Banc Espanyol de
Els rapivsentante del SUidi«»t, f a gin estat detinguts.
de l'ezprts de Samandar a inauguracid dai curs en ona Acadè- Crèdit de Barcelona totes les despe la renniò que celebrareu ünr vesjjre
xic abans da 1% dotae ha estat
ses reabuades pel manteniment de amb el muu-tre de! Treball, escorta enUn
no deu tenir importAncija mia
un Banc establert en aquesta cala vaga.
11 ban comunicat
Lnreti ies •tnanifestacions d'aquest i ü pital 1 habilitat del {Magisteri d aLA DIPUTACIÓ DE MADRID
191 un
.Això ho farà el Slnniieai tenint en Bgrairen r interès que es prenia per queeta «.província», don Guillem Fa
Maur..: 1. SIS tarda compte que el local que ocupa la a resoldre el conflicte.
tus, retirant 16.-400 pessetes per a sa
DEL TREBALL
Aquest maU la Diputació provincial dita entitat a ta capital catalana no
Li demanaren ia concessió d'algu- Usfer la •menffutflllal dels mu tres.
Uàtre del Treball ha oomir- U-- Madrid ha inaúgiuat el seu nou pot ésser utiiitza" per altra empresa nes noK.'> per a poder cems ullar amb
l .i senyor Fatas. dea del Banc martarda que bavlen oomea- període de constitució, sota la pra- que no siguifinancitia i no podrà la Oirect va A vista de l'actitud en xava
ai seu domicili, 1, quan hi era
3av«r3es dels banquers 1 «m- s'.dència del governador, ci'^ii, seny
que 6 havien col·locat els Bancs.
a la vora, ha obèairvat que tres subBauca i Boisa. sens^ que Navarro Reverter .
Celebrada Ja reunió .pels empleats, jecteu «I seguien.
aeax pu^ui anticipar cap imHa pronunciat «1 òtsears ds ritual,
s acordi per unanimitat no acceptar
iPer a evitar qualsevol contratemps,
exhortant la nova corporació * tre]a intervenció dél mitolstre. en vista ha activat el pas i allavors els dea
jlX que havia coniareuciat ballar en pro dais interessos provinde la intraslgència de los empreses. Conegirt^ >'han tirat damunt seu,
«presentant da ia Construc- cials, enmasrant els assumptes me*
El Sindicat no pactarà amb cap subjectant-lo dos d "ells. mentre 1 altre
íl Sobre l'atur dels obrers importants sobra els quals b* de proBanc.
com aquest no ho soUlciU indi- pretenia penoíe-li la cartera.
orda, 1 que al Consell d a- veir, tais com te construcció del nou
n-jualment
i separent-se de la banca
Com que la viotinia es resistia, sis
tna «1 projecte de solució hospici i reforma atís hospitals i
del centre d'Espanya per u reaiinar atracadora 11 han donat dos cops amb
Ticte.
centres bentttes que depenan de la
les gestions
un ganivet, caient a terra el sényer
Diputació provincial.
LA «GAOSTA»
El senyor SaJes ha uiamfestat tam- Fatàs, banyat en sang.
Els caps de les dl vents mirtories
bé que l'últlïn dUlun-i sltaTien receta> publica
Allavors. amb tota tranquiUitat,
Ú l t i m s
d i e s
captat 48.000 pessetes, producte de s'han aipoderat de tot el que duia,
alteri d'istai·-THeiai decret han pronunciat frases de gratitud
per
al
cap
de
te
«província»
1
a
prodos
dies
de
sou
d'els
empleats
que
esfugint tospres.
at fi ministre per a presen- posta <yalguns diputats s'ha acordat
de la
. tan presentant servei i que es destiCorts un projecte de Uei transmetre a Santandfer, a Jacint BeI.J viciauia ha estat portada a la
nen a pagat els sous corresponents casa de socors, on li han apreciat
cid del conveni adoptat navente, el següent telegrama, sigal mes de juliol de tots eis sindicats dues ferides d'arma blanca, una al
Genraal del Tre- nat pel governador:
que continuen en vaga.
call i l'altra al costat esquerre del
k'ashington al dia 29 «ta -Imputació provincial, en conspit.
de 1919, per a limitar les tituir-ee em conteretz llbonrús encàrCONSELL DE MINISTRES
treball als establiments in- rec de donar la benvinguda a l'In sigEl seu estai ha estat qualtticat de
Madrid. 1, 616 tarda molt greu.
a vuit hores diàries i set* ne espanyol, glòria de iee lletres pàA toes quarts de sis han quedat
La policia practicarecenqneeper a
trametentll ei testimoni de la
|ani a concurs ies obres de tries,
reunits els ministres a la Presidència. detenir els autormès
entusiasta
felicitació
pels
seus
lò de l'aparell, llanternes i gloriosos triomfs obtinguts en A seu
per a celebrar l'anunciat Consell.
par ai íar do Montjtncà recant viatge a les repúbliques hisEls senyora marquèF d'Aihucemas 1 LA COMISSIÓ M RESPONSABILIdels models rebuts de
TATS
*J•
Villanueva Kaa arribat gairebé Junts.
pano-americanes..
— Aquí tenen vostès l'amo del diMadrid, i. SS0 ou.
loOIAMO DC LA PREMSA
P A R I S , amb retard,
ner
ha dit el President.
PREPARATIUS
A
MELILLA
La
Comissió
de responsabilitats
bta ganaiai que anit passada
- Usi poc que eh queda — ha ob- s'ha reunit aquesta tarda a dos quarts
propis per •
p .Associaclò de la Prràj% da Noticies particulars rebutíe-s de Meservat el senyor Villanueva.
d« sis. per a començar l'exuuen del
I sapiwa par adamacló. des- lilla diuen que s'han donat ordres per—.Aquest éP el ttrà; perd fa bena Infonnes escrits.
els batallons que gaudien d'un
I la lectora de 3a Memòria re- què
cara.
Camp, Platja i Casino
ild reunió ha acabat a dog quarts
de permís marxin novament al
una soUicltud «igr^f mes
— A mal temps — ha contestat el de vuit. «aciütant-se la segúcet nota
camp.
.Jotía Als socis perquè td
senyor Villanueva — bona •son.
Oficiosa:
En compliment d'aquena ordre han
don FdtKiü Palació Valdés
fa ministre de la Goveraaoió ha
•La Comiaski de Aesponsabilitats
marxat
a
las
posicions
els
batallons
A C T U A L M E N T
de i entitat, sigui coBocai
manifesta'
que
llba'tta
visitat
una
codelibera avui sobre la fonna d'estula Catòlica, Valncia. Vallad actas de 1» dita Associar d'isabé]
missió del Centre de Fills de Madrid, diar les documentacions arxivades en
venda extraordinària de
dolid i Sant Marctal
rper a pariar-M de la companya Ini- diversos centres oflclais I que necestiè seguidament coUocar una
ciada r-r alguns casinos n favor sita examinar «n 'Virtut d'Indicacions
OPtNIO D'IM ROMANONBS
i la ecsa on mori d en Ml- Sant Sebastià —Els periodistes ban
dairesuuhUimeutdrt joc a Eapauya. concretes dels membres de la Comislya, la qual es dpscobrlrA el parlat telofouicam^nt B,™?* el coirue
—St'bre ayuest assumpte —-ha dit sió i de referències let^ per diverIdeí correm, amb ocasió de de Bomanones, el qual es troba a
al duc d ASmodòvax deü \'aiUt — es sos senyors Informants, convenlat
el tercer aniversari tte la Bendaya. i U hau donat compte dels
inflatlble la meva decisió. Ko sols «n què el President, senyor Sagosta,
de! prtoer president de VAs- rumors que actualment ciroUeu, seno s'augmentarà el nombr • de <ase^, t'entrevisti aBtb els senyors ministres
dv- la Guerra i Fjtnl. amb I objecte
sinó que serà disminnjL
gons eis quals íes operacions sobre
•e descobrir* on* altra là- Aihucenoas coraençaran en la primeFracassades les gestions dels ban- de veur.- la manera de què s'aportin
Ba casa on »a viure dau Jo- ra quinzena del present mes d agost
a menys de la meitat
quers, tan aviat com pugtu trobar els ai Congrés, arob la major rapidesa
fiu Munta»
mitjans necessaris par * airendre les possible, eis expedients i documents
El comte dè Romanonas ha replicat
de llur valor
ssió encarregada de tot e! que no creia que aquestas operacions
oecassUrts dr la beneflcència. es re- que hauran d'ès&er revisats.
p i al descans dominical dels m realitzessin, afegint, •tacats, gos
duiran més tíicara les caees d« Joc
En 1* reunió d'avui es ilegiíco els
Portaferrissa,
23
s. acorjà el nomenament de no s hi ha de creure perqus ne es
que funcionin; ,però JOt» cap ooc- iníomtas que s'han rebut durant el
<MÍA0 s'au^mtDaitfEn,
"triode aisforas^ó pdjttça, acabat

LA FÍSICA

G R A N

LIQUIDACIÓ

TROSSOS
i RETALLS

VA

Pàg. 4. a£ Dijous, 2 d'agost ifc ï ç s s

ahir 1 s'acordà tomar a reunir-se
Tenia en ei seu íuiber professional
gran nombre d'importants obres, endemà, a les set d© la tarda.»
tre ellaà, a Huelva, el monument a
MORT D'EN TORRES QUEVEDO
Colomb 1 la restauració àfiï monestir
Aquesta matinada ha' mart al po- 1 úf- l i Ràbida, i a Msdrld la façana
blo de Solanca^ provincià de sonian- " Ponent del MUÍBU le Reproduccions
der. l'enginyer "don Lluís Torres Que- artístiques, l'Escola d'Enginyers de
vedo.
Mines i el nou ministeri de Foment,
El Rei trameiè el condol a la famíEL SOTS-DIRECTOR DE SEGURETAT
lia.
1EI ministre de la Governació ha
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
ecceptat la dimissió que del seu càr' Al carrer de Bravo Murtllo. a pri- reo tenia presentada l'actuail j^ptsmera licra del matí d'avui, ha bol- director de Seguretaít don Àlvar de
cat l'atitomO-bii número 506 E. de ser- Juana, el qual es troba en i'actualitat estiuejant a Sobrón.
vei públic.
En substitució del senyor De Juana
L'auto ,el qual aoava. a gran velocitat per l'esmentat carrer, degut a ha estat nomenat sots-dlrector de Seuna falsa maniobra, ha topat contra guretat don Lluís Cea, el qual, en
un pilot de pedres, bolcant damunt l'actualitat, és cap d'administració
del cos general de Finances.
de la cuneta.
,
A conseqüència de l'accident han
EL CONSELL DE MINISTRES
resultat ferits els ocupants, entre ells,
iMadridi, 1, 10'30 nit.
don Oregori Ruiz d'Ayala Arasqueta,
de 38 anys, metge de l'Asü de la
El Consell ba acabat a les deu de
Paloma, el qual sofreix lesions greus. la nit, facill tan t-se del seu resultat
E| dit senyor, després de curat, In- la següent nota oficiosa:
gressà a l'Hospital de la (Princesa.
.El Consell, després de despatxar
Un altre dels viatgers don Joan Si- alguns expedients de tràmit, d'Hisenmón Lefa-a. de 84 anys. sofrí lesione da i Governació, estndià la detallada
de pronòstic reservat; i resultaren le- relació que féu el ministre d'Hisensionats lleumentfialtasarMateos Ma- da respecte de la situació econòmica
rín, de 36 anys, i el xofer del MW» i dels treballs preparatoris per a la
cle. Francesc Pérez.
formació del nou ^pressupost, llegint
esiais i sMrPs per a demostrar la neLA REINA CRISTINA I LA FIRA DE cessitat de posar llmllació a les desMOSTRES
peses -públiquee.
Comuniquen de Sant Sebastià que
En successiu» Consíflls seguirà el
la reina donya Maria Cristina ha re- Govern
de problema tan in.
t>ut en audiència a les senj-ores do- tere&antl'estudi
qüe tant es relaciona amb
nya Josepa Salroca i Grau 1 donya els altres 1.pjantejats·.
iDolors Prat d'Aguadé, I a la senyoreta donya Maria Carbonell, a üefi
LA SUPOSADA 8UBLEVACIO
quals acompanyava el delegat de la
Interrogat el ministre de la Guerra
Fita. de Mostres dé Barcelona, senyor
Sobre la noticia publicada per un peOallaibull.
de la nit en la qual es donava
La reina donya Cristina ha mostrat riòdic
el nom del blocaus on la guarnició
gran interès per conèixer alguns de- d
aquest, composta de forces regulars
talls d'institucions barcelonines i ha s'havia
sublevat, el general Aizpuru
expressat el seu desig de visitar la
pròxima Fira de Mostres, la qual ha Ita dit que res no sabia de resdevinde celebrar-se a Barcelona en 1324. gut i que a l'etecte bavía demanat Jo
tots els detaüls ralatlus a la dita suLES DIPUTACIONS
blevació.
Sttan rebut a Madrid telegrames L'ESTAT DEL CONFLICTE BANCARI
de gairebé totes les províncies, maAl migdia els directors del Banc de
nifestant que en totes elles s'han reunit les noves Diputacions provin- Bilbao i Espanyol de Cròdit. han dit
cials, sense que hagin esdevingut in- èn iots dos establiments de urèdit,
que, per ells no existia cap confliccidents. •
te i el director de l'Espanyol d^. CrèMORT D'UN ARQUITECTE
dit ha atfegit que no estaven disposats
Ha mort a Madrid, a l'avançada els banquers nl a parlamentar amb el
edat. l'arquitecte don Ricard yelàz- Sindicat ni a admetre intervencions
qam.
de ningú.

R i f a
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Pramlat amb 100.000 peasetee
Primer premi: nüm «.806, Barcelona, Granada, Madrid i Sevilla.
Ptumiat amb 60.000 pessetes
Segon premi: nüm. 11499, .València, Màlaga i Gnaneda.
Premiat amb 20.000 passem
Tercer premí: nüm 732, Béjax.'Santmana, Corunya, Sevilla i Bilbao.
Premiat amb 10.000 peasata*
Quart premi: núm. 31.687, Barce•lona, Cartagena, Màlaga, Madrid i
Bilbao.
Premiats amb 1.500 pesseta*
Núm 12.741, Girona Ceuta, Màlaga
i Madrid.
Nan, 2 B A K , Madrid. Barcelona, Saragossa i Biítaao.
Nüm. 1&4S3, Madrid, .València i
Bioza.
Núm. 24.094, Torrem, Barcelona,
La Liuea, Granada i Càdiz.
Núm. 21.168, Santiago, Toledo. Sant
Sebastià, AvUés i Prtagatete.
Núm. 26.633, Ceota.
Núm. 34.363, Barofrtona.
Núm, 37.871, Oviedo, Leoo, Còrdova, Ronda i Màlaga.
Núm 6.461, Toledo, Burgos. Tenerife, Écija, Ctiiva i Logronyo.
Núm. 2.038, Valraoseda, Madrid.
Huelva. Santander, Vaiència i Màlaga.
Núm. 24.182, Puigcerdà, Barcelona,
Còrdova i Bilbao.
Núm. 18.887, Ronda, Sevilla, Santandtsr i Madrid.
Núm 20.4S6, PaSma. Madrid. Sant
Sebastià i Santander.
Núm. 10.798, Oviedo, Barce>lona, La
Llnea i VeilèxKla.
Nüm 4.389. Ceuta. Sant Felln de
Llobregat, Madrid, íiranada, Sevilla 1
BaracaldO.
Pramíat* amb 300 paeaeta»
DESENA
(5 80 51 73 W ÍC
CENTENA
1U 137 166 178 18! 199 219 23S 864
267280283290393331 336 J*5 357
367 370 378 438 « 3 467 498 526 r>36
648 564 .771 572 577 629 Ml 650 657
673 676 ( « 717 744 7S3 789 «M 819
827 ÍB 938 983 9915

M a d r i d
003
196
360
535
797
975

cm
204
381
542
806

m 089

866 483
SW 668
860 862
•
01C 012
278 366
588 592
779 806
966 960
OU
281
391
660
978

068
293
447
688

MIL
066 068 106 166 166
231 244 250 267 302
382 405 409 415 418
563 574 ra5 762 777
810 8^ 884 891 903
993 997
OOS MIL
U63 m 121 139 208
485 496 4S9 503 545
664 tX6 700 732 743
905 916 980
TRES MIL
100 128 145 175 188
403 412 418 419 471
613 630 649 713 726
817 831 857 977 882
981
QUATRE MIL
016 100 137 138 183
306 3K 366 366 370
468 .516 587 601 602
710 780 806 808 866

•.«> in8
175 19&
340 366
330 502
749 840

038
280
361
533
874

000
177
418
560
733

036
188
460
641
832

047
214
477
US
930

(£8
186
367
616
89J

053
187
380
622
901

063
189
421
643
942

000
279
407
686

027
288
461
690

(£6
303
510
727

m 048 147
44e 558 581
9M) 978
OBI
38
479
775
942

098
322
561
783
966

116
332
570
812
977

OINO MIL
049 051 065 125
289 293 312 214
419 443 454 461
548 561 623 661
898 970 994
818 MIL
063 071 092 109
223 248 251 291
481 485 502 501
653 656 684 742

17*
304
515
7clt
ÍS32

177
219
519
7í4
867

227 255
552 573
832 843
2S6 268
535 550
788 731
916 SS8
184
378
610
907

200
382
619
919

13S
321
506
667

147
388
516
685

165
336
536
744

175
388
586
775

136
317
689
858

174
346
614
887

SET MIL
065 099 102 120
219 224 237 3Ce
506 534 637 539
707 792 817 841
952 964 993 994
VUIT MIL
046 OM 100 174
323 328 389 357
122 536 642 546
783 789 792 985
NOU MIL
164 175 274 350
690 700 732 846

353 399
862 865

DEU MIL
132 14Ó 130 188
363 372 381 462
605 608 686 708
820 826 830 358

215
471
737
928

180 235
375 "384
623 670
967 9 »

235
474
740
940

VEU D E CSTAEUNYS

Això — deia tJ senyor Palma —
abans, quan encara no hi havien
vincles, quan se ns combatia amb
l'arma iUegad del boicot i ningú tornava per furs de ia normalitat: doncs
ara ja no és necessari perquè tot
ho tenim solucionat i no anem a ésser tan càndids que tornem a ficar a
casa el* qui no fan més que pertorbar.
El president & la Corporació Federal de Sindicats Uiureï, senyor-fiales, ha dit que fins al vespre no ttn-'
drla notícies per comunicar, puix a
darrera hora de là tarda es celebrarà
la reunió de deuegats per a pendrre
acords importants.
El Westeninster Bank diu que Ja té
els serveis quasi normalitzats, .esit normalitzar-los completament
arribin els empleats britànics
que han sortit de Londres.
El banc de Cartagena he acomiadat
10 empiats a conseqüència d'un examen d'aptitud.
A3 Banc del Rio de la Plata sorgiren dubtes i contràries interpretacions en abonar el sou als empleats
amb categoria de sots-cap.
(La Direcció sembla que aUega que
allí no existeix aquesta categoria especial 1 sols els Qta abonat el sou
que segons lej bases correspon pels
anys de servei i edat i no l'augment
per tal categoria.
El iSindlcat interv* 1 negocia sobre
els dits extrems.
S'ha dit amb insistència que el Rio
de la Plata es disposa a «femmeiar
les basiee i encara s'ha atribuït al
mateix propòsit a tots ela que les acceptaren.
•
Repetim que es tracta d'un rumor.

F ó r m u l a
p a t e n t a d a
a
E s p a n y j
per a fer miralls. Tothom pot fabricar mirall» i adobar a casa els tagrts. No^
necessiten aparells, experiència ni capital. Fabriqueu miralls en hores perdui,
i guanyareu diners. Tinc fórmules i procediments alemanys per a tota classe j
preparats o indústries. Consulteu-me sobre el que disitgeu fabricar o prepari
Demaneu Catàleg gratuït.
A n t o n i
Santa

F o r m o s o
P e r m
ZaTaator
C a t a l l n a , 12. — L a C o r u n y a

d re de les responsabilitats en que
hagi incorregut,
VISITES
Aquest matí ha estat el ministre de
la Guerra a tomar la visita al general Weyler que aquest havia fet
al general Aizpuru, quan fou encarregat de la «Jefatura» de ll&stat Major
Central.
VACA SOLUCIONADA
S'ha resolt la vaga de descarregadors
de carn mitjançant la remesa pels
patrons de 80.000 pessetes que es distribuiran a prorràta entra els obrers.
ACCIDENT FERROVIARI
Aquest matí en arribar a l'estació
de l'Escorial el ràpid de Santander,
que es dirigia a IMadrid, ocorregné un
succés qoc per fortuna ha tingut encas^a importància.
A l'altora del pas a nivell i mm»
diat a l'Es tat ió amb motiu d'estarse fent reparacions en la via no ofereix a gran solidesa i els trens tenen
de passar amb precaucions.
No se sap si per excés de velocitat
per no estar benfixosels riella el 'et
és que a l'entrada del ràpid les rodes
de la màquina feren saltar una travesUN BUST
sa que muntant-se sobre un riell féu
Atiat serà coUocat al Museu dln- descarrilar el tren.
fanleria el bust del tinent coronel cap El maquinista es donà compte Imdel Terç senyor Valenzuela, mort a mediatament del perill l amb una
Tizti-Asia el 5 del passat Juny.
gran serenitat féu funcionar d frè
Aquest bust que hia estat encarregat que respongué perfectament i detinpels L-ompanys de promoció és obra gué el comboi a l-acte.
dé l'escultor i comandant d'Infante- • No obstant la màquina 1 dos o tres
cotxes quedaren fora de la via i alria, don Virgili García Rico.
guns vagons sofriren desperfectes de
PROCESSAMENT
oonsideracíó.
slnformaciones.. diu que el Jutge
Els viatgers no sofriren més què
d Instrucció del ddstríele del Congrés l'espant l consegüent retràs.
que entén en la causa per delietó
Dés de Madrid sortí un tren de sod'estafa 'contra Isaac Fraga, conegut cors amb el material necessari.
empressari de ^atr«, ha dictat aúte
S'esperava qde aquesta mateixa larde processameru i úresò sehses fianEL JOC A PORTUGAL
ça contra el inalelx' exigint-li a més
3 milions de pessetes per a responLisboa. — El Parlament ha aprovat

X

287 3U 312 314 360 394 448 462 463
ONZE MIL
089 032 060 083 120 121 476 482 500 507 534 564 584 657 059
187 195 200 210 237 364 781 796 802 816 887 889 909 964
VINT- l-DOS MIL
412 427 447 456 558 567
614 621 636 669 665 742 001 032 046 077 087 116 • 123 128 154
932 961
j 176 177 196 268 235 323 356 382 403
1 410451 522 584 582 601 606 642 705
DOTZE MIL
363
004 007 016 038 041^ 064 092 143 172 K6 714 744 749 762 838 839 858
923
212 234 227 J63 332 369 388 413 452
VINT-I-TRES MIL
456 457 463 49ÍJ 538 542 555 539 561
034 037 097 168 17* 178 198 286
673 615 683 647 663 715 810 870 874
3*5 264 273 290 295 381 408 485 427
891 918 931 945 981 9^8
446 461 464 630 673 788 848 853 908
TRETZE MIL
933 972
155
000 Ü0G m m
104 142 143
VINT-I-QUATRE MIL
166 183 207 214 215 227 231 261 291
089 165 220 253 277 301
311 317 3à6 376 395 403 428 479 510 001 008 081
348 350 361 385 418 420 566 601
563 574 616 635 64} 6» 700 704 721 314
689 632 641 68S 719 799 883 837 ÜJ7
730 734 764 789 837 ?30 957 983
861 916 954 964
CATORZE MIL
VINT I CINC MIL
007 068 071 li# 186 239 246 259 275
066
136 159 175 199 245 305
030
040
426
434
338
3*4
365
373
386
282 301
4
»
484
439 438 458 474 475
320
329
542
505
439 461 481 489 495 634 536
495 498 513 5*9 366 578 592 594
578 605 634 636 7W 712 723 728 733 487
685 766 785 331 834 848 « 2 874
780 795 7^6 869 -881 987 949 97* 975 680
924 947
985
VINT-Í-8I8 MIL
QUINZE MIL
Oi 164 091 127 153 166 170 2U 213
CD6 030 oso usa o$2 068 069 092 097 Ü
238 346 248 307 3S6 353 438 459
165 216 230 2 72 274 350 355 368 371 222
604 657 716 734 767 aE5
500
569
612
374 377 398 390 440 462 476
616 902 911 913
926 987 938
887
687 £86 716 723 7a 337 873
ase
VIHT-I-SET MJL
894 961 963
107 159 177 191 200 215 224 325 253
SETZE MIL
397 435 438 451 463 500
009 014
069 150 157 IR5 297 310 385
630 668 70U 722 743 8R4
187 195 cei m ce? 367 288 3CI3 :») 309 605 611
34* 374 244 264 286 399 410 489 498 835 946 982 996
VINT-I-VUIT MIL
611 682 375 387 398 846 890 934 943
759 766 803
005 068 069 170 179 309 323 329 -it2
964
440 557 562 ffle 639 677 ?05 721 758
DISSET MIL
026 032 059 if76 109 111 137 169 193 TS 788 829 856 942 986
VINT-I-NOU MIL
231 213 287 339. 361 373 274 30C i31
491 618 534 588 806 637 676 fJl 701 013 021 082 033 040 094 098 108 119
730 747 777 844 àSO 861 Sj8 iOd 872 141 158 188 185 191 208 333 235 364
870 278 389 331 338 350 369 372 381
898 933 940 945 955
395 483 537 567 5» 589 638 657 658
DIVUIT MIL
CBS 099 013 125 143 147 '.78 302 213 743 748 77* 791 793 811 816 870 890
219 230 241 349 267 276 2« £88' 331 906 994
TRENTA MIL
335 359 369 370 3» 403 4% 4*8 4h8
461 516 518 583 534 559 -738 •^6 648 014 083 098 180 182 253 280 296 301
661 699 76à 828 878 ir73 884 K>Í6 .-90 315 368 400 426 446 491 517 519 523
534 552 562 581 615 648 709 729 783
898 948 962 985 986
799 806 813 849 865 856 879 885
DINOU MIL
033 052 068 083 153 156 386 23S 288 894 914 926 946 969
TRENTA UN MIL
380 367 386 406 4^4 4^1 440 •446 rffi
583 617 681 666 673 7116 806 336 850 041 043 114 212 880 337 256 858 281
315 349 361 410 488 469 488'491 493
919 992
500 561 601 646 651 656 669 674 6%
VINT MIL
002 027 083 035 039 056 076 124 130 789 733 750 763 806 877 899 986 962
W 169 300 257 366 • 276 321 362 368 979
TRENTA DOS MIL
374 432 4-49 457 486 521 543 560 587
672 708 713 734 764 776 786 790 SÍ* 047 OTl 087 096 U7 153 268 3» 313
344 370 381 415 « 5 419 452 470 486
880 845 896 909 956 9S6 987 994
498 617 58* 572 584 596 678 683 706
VINT-I-UN MIL
006 OU 021 'K: 106 113 136 142 280 764 771 773 781 784 806 820 871 876

008 (£6
132 156
296 301
578 561
768 772

(£8
174
402
604
902

n

un llei de repressió contra el Joc. J
tablint severes penalitats cotra i
Itiíractors. — Havas.
AU&TRIA I PORTUGAL
Lisboa. — Ha e^a signat l'acoJ
comercial entre Àustria i Portugj
Segons el dit acord, Portugal A
portarà a aquefll pals anualment ;
mil hectolitres de vins portuguesj
obtenint en canvi facilitats per a 1 j
portació de gèneres austríacs — Hij
vas.
POLÍTICA PORTUGUESA
Lisboa. — Els grups parlamen
treballen activament en el que es ;
fereix a la candidatura del Presid.
de la República i es crea que
Parlament adoptarà el vot lliure p
al primer escrutini.
Donada l'actitud' dels diversos gnhd ha grans diflcultata perquè 6"a
tn a un acord en el relatiu a l'eli
ció presidènclal.
A fi de despatxar tots els assun
tes, el Parlament celebrarà dlversi
sessions, algunes de les quals ser,
nocturnes. — HavaS,

Generalitat
El Consell Permanent de la Mi'j
comunitat de Catalunya he aconij
establir una pròrroga, que acafcij
el dia 18 de l'actual, perquè els pjJ
pietaris d'automòbils i d'alues veí
eles subjectes -a. Vaibitii sobre oirJ
lacló d'automòbils per carretere;
camins de dita Corporació1 pugi
proveir-se de les corresponents pl
tents, sense recàrrec de cap men^
S a b ó
" L a O c a
Fabricant: J. ALERM • MATARÓ
qualitat superior
877 879 900 908 .904 947 949
TRENTA TRES MlL
Clf 046 063 096 108 125 153 190
221 242 245 247 270 271 876 307
327 380 394 396 416 430 432 444
48L1 497 512 553 603 866 672 Bas
TS-i 746 756 768 763 767 790 800
838 848 872 900 905 907 Ste 949
977 997
TRENTA QUATRE MIL
019 037 052 063 087 132 147 8)7
251 263 273 306 339 358 411 420
442 468 507 537 548 560 606' 682
700 791 848 865 844 888 928 936
951 955 969
TRENTA CINC MIL
OO- 010 019 043 066 068 104 121
166 193 216 -235 357 27S 306 319
353 356 393 422 441 459 469 47!
itil 564 570 588 594 599 606 6*4

66S 674 Wl 702 713 768 765 SpS
SS.1- 873 878 887 981 938
TRENTA SIS MIL
022 082 C64 058 088 093 U9 138
161 192 227 230 254 276 284 293
338 3*3 348 382 370 412 460 465
507 538 557 576 580 eiQ « 5 633
668 6W 682 696 742 763V795 833
896 902 904 315 929 9»
TRENTA SET MIL
«10 006 028 091 111 117 119 121
158 183 188 288 232 871 874 281)
301 312 313 316 323 334 34* 347
403 -HI 466 493 497 538 548 545
581 584 613 628 648 687 700 701
722 739 751 756 780 781 784 859
891 905 910 9U 916 939 980 932
953 964 996
TRENTA VUIT MIL
08^ 107 119 123 127 128 150 152
198 207 21(1 325 228 231 286 305
363 674 678 8» 697 401 476 5dr
517 529 564 601 63? 640 716 TóS
777 786 806 836 865 871 881 8SS
895 931 992
99 aproximacions de 300 pes^
corresponents als 99 números
tants del centenar del primer prfj
99 aproximacions de 300 pessí·j
çorresponents als 99 números
tants del centenar del segon P1--''
99 aproximacions de 300 p^ss^
corresponents als 99 números
tants del centenar del terceí Pril
2 aproximacions de. 800 pes^ j
corresponents als números anter^l
posterior al del primer premi
2 aproximacions de 600 pe^f'l
corresponents als números aDterM|
posterior al del segon premi.
2 aproximacions de 596 P66^
corresponents als números antí-'·5]
posterior al del tercer premi

LA

0 T 1 C I E S
situació d'Alemanya
Jerlln 1.—Segons «1» periòdies d'aL·itt capital s'ha celebrat Consell
Tmlnlítre*. estudiant el programa
el Govern del Reich es proposc
etre a ;a decisió del Relchstag.
. el dit programa figurarà una
jsslcíó de l'actual situació pollti|t una alt» de l'actual situació
Vjjciera. redactades. r«p*ctlvant. pels ministres Cuno i Hermes.
Javas.
SerUn. 1.—£1 Govern ha conferenk amb els directors del partit sopista, reprotxant llur passivitat posenyor Cuno hi pregat als reínemants de les organitzacions
Icoles que convencin als sgricvílde la necessitat de donar faciper al proveïment de la pob'.a. situació sota el punt de vista
nentlci continua essent molt críi —Havas.
L a malaltia
lel p r e s i d e n t H a r d i n g
jn Franclsco de Califòrnia. 1.—
.•isteix la Uau millora que anit
Iconstatà en l'eetal de salut del
eident Harding.
j-.cara que el seu estat no sigui
Ipletament satisfactori, ei Presis'&limenta regularmsnt i desmillor.—Havas.
j-Francisco de Ca^fómia. L—
tstat del President Harding tena millorar Aquesta última nit
^^•scorregué bé per al malalt, no
^^•nentant la congestió pulmonar
^ofretx. El funcionament del cor
Xés satisfactori. El malalt ha es^utorttzaí per a pendre alguns
entí.—Havas
q ü e s t i ó de T à n g e r
s e g o n s un f r a n c è s
idres, 1.—L'Agéncia Reuter deque són completament inexacfl«S al·lusions que publica la prematlnental sobre im suposat acord
jlo-espaqyol en el que es refereix
|íEstatut de Tànger.
íegelx la dita Agència que l'ilnic
ks'h8" acordat entre Anglaterra 1
aya sobre aquest^ qOeètió és la
fó adoptada per Espanya de
ir el punt de vista anglès
la necessitat de posar «n vigor
Itemacionalítzació de Tànger. tal
[S'havia acordat en 1014—Havas.

CATALUNYA

D E

l'organització feixista tenia per resoldre, han estat estudiats amb intel·ligència iresoltsd'una manera tal,
que demostra palpablement que «I
partit feixista està en plenes condicions d'actuar póbUcament. Els ünlcs
casos de desacord han estat de caràcter local, i mal de caràcter ideològic; és més, les divergències a què
aquests lleus desacords han pogut
donar lloc han estat esvaïdes fàcilment en totee les ocasions.
El Consell nacional del feixisme
està satisfet en veure com cada dia
augmenten més i més les falanges
que contituelxen aquest partit, ço
que demostra que el feixisme compta
d'una manera indlscuble amb la
considerable majoria del poble italià.
Mal no hem eludit la discussió de
cap qQestló, car en cap moment de
la nostra actuació hem oblidat les
responsabilitats que pesaven damunt
del feixisme, des del moment que
detentàrem el poder. Per als feixistes
no existeix el desordre ni la debilitat.»
Continua la proclama censurant els
manifestos publicats per determinades fraccions del Uiberallsme 1 de la
democràcia italians, dient que el feixisme haurà de vtg£ar constantment
aquests elements.
«Ha terminat Ja cl període crític
per al feixisme. Tota la nació treballa ectivaimeat en l'obra de reconstrucció nacional sense que ningú
dubti de la solldesa de la nostra organltsacló. La nostra rac», que renaix per quarta vegada, és una nova
esperança per al món.
Tenim un cap que no 6B necessari elogiar: ell ho resistirà tot 1
romandrà Incommovlble «n el 00mandament, sense que ni amenaces
ni perills puguin apartar-lo del seu
deure.
XosaTtres—acaba dient la proclama feixista—obelrem tothora, en
vida i en mol*, al- nostre volgut cap.
perquè l'única passió que ha animat
la seva vida és la mateixa que anima la nostra: la grandesa d'Itàlia.»
—Havas.
L a d e s m o b i l i t z a c i ó grega
Atenes. 1.—Han començat ja els primers treballs eccamicats a la desmobilització, ta qual es desenrotlla
normalment —Havas.
La
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na* les seves negociacions amb FranAmnistia a Turquia
ca. — Havas.
Constantlnoble, t — Segons la
Brusselles. 1.—Referintse a les diferències de criteri que hl ha entre premsa turoa, tan aviat sigui ratincaDOS 0AN0MER8 BOMBARDEGEN
ies notes francesa 1 belga que els da la pau, el govern turc promulgaMNOY
ambaixadors d'ambdós països dona- rà una amnistia general encara que
ren al Govern britànic, els periòdics omb algunes restriccions.
Al dit efecte, el Govern publicarà
belgues diuen que el text de la noia
del Gabinet Theunis difereix de la una llista de 150 persones a les quals
nota francesa en qüestions de detall, compendrà l'ammlstla. — Havas.
però no en el fons amb el qual el
Gabinet belga està d'acord en els
Anglaterra i França
punts més essencials.
Neneh
Londres, L — El Consell de minisLa nostra noia—diu la premsa belga—està d'acord amb les mires del tres es reuní aquest matí a dos quarts
Qual d'Orsay sl bé tenim apreciacions de dotze, per a prosseguir l'examen
diferents en quant al problema de de l'actitud que ha d'adoptar-se, por
les reparacions, car el considerem part de la Gran Bretanya, així com
amb tota la seva amplitud i d'una l'acció que hagi d'e.Tjpendre en cl que
concerneix a ta solució del problem i
manera més rea! que França.
Creuen els periòdics que las nego- de les reparacions.
ciacions que han d'inlcler-se avui a
L'Agència Reuter diu que no hl ha
IjMidnes portaran a un acord com- per ara probabilitat que es trameti
Londres. L — Segons notícies que plet—Havas.
a Alemanya cap contesta comú dels
comuniquen al «Times» des d'Hongaliats.
Kong, dos canonera xinesos han
Afegeix l'esmentada Agència que sl
L
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bombardejat el port d Amoy, situat
el govern britànic es decidís a enviar
a la Illa Hlamen.
una contesta per separat, s'esforçaria
de G r e n o b l e
Els cònsols anglès i japonès ban
Grenohie, L — Aadb motto de la v i - per deixar alguna jwrta oberta, amb
sol·licitat protecció de llurs respectius mana
que França pugui uofr-se
catòlica social, se oelebrà ahir l'Objecte
països. — Haivas.
a política dc la Gran Bivianya
i 3a nit. un banquet organítzet per ael V
dia que s'hi decidís. — Havas.
S'HA SUÏCIDAT BL PRESIDENT O I 'a Comissió general en honor dels comissionats estrangers.
LA REPUBLICÀ?
Itesiatíren al dit acte, els rapreseaLondres, t. — Segons notícies que
nints de les següents nacions: Bèlgi- L a C o n s t i t u c i ó b a v e r e s a
publica el «Times», procedents de ca,
Xile, Espanya. Xina, Es- iMunldh, L — La Dieta bavaresa ha
Riga. comuniquen des de Car*In el tats Canadà.
Oran Bretanya. Holaods. rebutjat un projecte presentat pel gorumor que circula a segurant que el KàBa,Units,
Luxemburg. Mèxic. Noruega vern, amb el qóiaa la constitució acpresident de la RapütAlca xinesa ha Portugal.
Rússia. Suïssa. Txeooeslv tual hauria quedat modtftcada én el
intentat suicidar-se, disparant-se un vaquia. lugoe&lèfvla 1 Uruguay.
que <E refereix a la decisió dels elerevòlver.
ments
populars quant al nomenament
Tots
Ms
delegats
feren
ús
de
la
paSembla que el seu estat és de gra- raula. — Havas.
de nou cap d'Estat bav<er*s. — Havas.
vetat. — Havas.
L ' a n a r q u i a

a

X i n a

E l p e n s a m e n t de F r a n ç a
r e s p e c t e a les r e p a r a c i o n s
Parts. II. — El periòdic «Le Temps,
dhi que. a judici seu. res no autoritza per a suposar que el govern francès tingui els propòsits que 11 atribueix el «Daily Telegraph». en dir
que França rebutja tot el pagament
en metàlUc 0 en mercaderies, posantse alxl en franca oposició amb Bèlgica.
Afegeix el periòdic que mal. ni en
la cpmníoació remesa recentment a
A c a b a m e n t de la v a g a
Londres nl en cap declaració anterior
a aquesta harebutjatFrança accapde B e l f a s t
tar els mitjans de pagament que tinBetfast, l. — La vaga de descarre- guessin
gadors, del mcfll ha quedat resolta.— Havas. justes 1 degudes garanties.—
Havas.
E l s treballisles expulsats
t o r n e n a la C a m b r a
dels C o m u n s
Londres. 1. — A la Cambra dels Comuns (ou aprovada aihlr una proposició del primer minietre autoritzant
quatre diputats del Parlament, a
que foren expulsats del Parlament, a
tomar a l'exercici de llurs càrrecs.
— Havaa.

catàstrofe ferroviària
de K r c i n s e i n
(Berlín. 1—A conseqüència de la A c t i t u d d ' A n g l a t e r r a e n
topada de trens que s'ha produït a l'afer de les r e p a r a c i o n s
P r o c l a m a feixista
Kreinsen. han resultat 47 morts.—
i, 1.—£1 Gran Consell nacional Havas.
Londres. L — En el Oonsefll de miista ha publicat una vehement
nistres que se ceiaoranà demà. él gona de üa qual extractem les
vern s'ocuparà únicament de les conL a Borsa d'Atenes
manifestacions:
testacions dels governs belga 1 franDes dels memorables dies que
Atenes, 1.—El Govern grec ha pro- cès a la nota britànica soíbre reparaportà a cap la nostra revolució, hibit que es fes cap especulació so- cions.
avui dia ens ha fet Invencibles, bre divises estrangeres fora de la
Estudiarà proíundament la qüestió
feixistes mal han tingut un Con- Borsa oflclaL
d« les reparacions i decidirà sl és
tan Important com el celebrat
Per aconseguir aquest fí, exercirà rtalroent Interessant i>er -Anglaterra
I Venècia. Tols els problemes que un control sobre els serveis hancaris el continuar per un temps mdetenni-

Cal augurar aquesta unió per tal dir v«rltablenient mediterrànies i lian o s t r u m d'establir una múlua I eficaç defensa tlnas: ta Ibèria i la Itàlia. Nosaltres
ai recíproc Interès data dos països en havem deretornaraquesta mar magla collocació d«ls productes, especial- nífica, consagrada a la més torta d'e
[La unió entre tas dues penínsules, ment a l'Amèrica llatina, en aquells las civilitzacions, a la Idea llatina,
ibèrica t la Italiana, entra ftnal- vint Estats que sortits de la flor de aquella idea Per * ta qual fou veratteat en una fase tfintelligèDcles més '.es gents ibèriques són alimentats per , ment creada La temptativa "ie les
fmpla 1 més concreta. Aquest* unió in millor sang italiana, terres aque- dues penínsules d'est rènyer's la mà.
esperada no es pot realitzar so- lles que senten la necessitat de no Iratemolment. a través de llur mar,
tment par la via solemne, espiritual. rompre el fil econòmic i ideal que les donarà entretant com a resultat de
fressada l el present sense meta Ulga als pobles mediterrani* d origen, fer raonable les potències que avui,
ca. com és ta via llatina on es tro- ta Itàlia 1 la Ibèrla, per tal de no cau- manant des d'e la Còrsega a GibralSagunt, la fidel a Roma Si és re en el perill ds perdre » en les ur- tar, obliden que la península itàlica
Veritat que les forces Ideals mouen pes del Mínotaur nord-americà que les ; 1te,Ibèrica són naturalment mediterj Immens teler sobre el qual la Hls- amenaça «1 llarg del canal ds ITst- rànies, 1 que cap possessió .estratègloa no podrà mal llevar-los aquest
ftrla. etern* Penèlop, tslxelx la seva me de Panamà.
éla inacabable, no ho és menys que
La conclusió del tractat de comerç caràcter establert per la Natura. .
fes raons d'ordre econòmic tenen ara regulant les relacions econòmiques
No és pas veritat que la. Itàlia, oblien el món modern una potènoia for- entre les dues penínsules, l'establi- \ dant la seva històrica tradició mediildable. I aquesta és tal que, unida ment de comunicacions marítimes i terrània, es giri de cara a 1 Adriàtic,
la les forces ideals, poden fer triomfar telegràfiques regulars i directes, la si l'Adriàtic és un dels pulmons amb
làrfhuc les causes més difícils, roen- institució d'una agència telegràfica, què la Itàlia respira, el Medlteirani
jtre les. Jo rees ideals no es surtin de propagadora entre una 1 altra de no- 1n'és l'altre, naturalment. Àdhuc en
Ireafera, tal volta singular 1 certa- tlcles sanes 1 veres, defugint el con- aquesta fervor d'obres i d'idees amb
Iment plena d'interès, de la nebulosa, trol d'agències estranyes interessades l què és treballada la Itàlia feixista —
lla qual va errant pels espais Immen- en la divulgació de noves tendenclo- ; magnifica primavera que mostra ta
|»oe dels cels estelats, esperant deba- ses, faUace», fragroentirie». tota una vitalitat eterna d'aquesta vetusta nisiSs de condensar-se en un astre llu- gran entesa a/rob l'objeete de millo- saga llatina — s'é» constituït a Ro|mmós.
rar lesrelacionsIntel·lectuals, 1 Inter- toa IVInstltuto Cristóíoro Colombo»,
canvi de publicacions, constitueix la : el qual es propo-a, i Ja h* iniciat
Les relacions entre ambdues penin- base segur* sobre ta qual ta Itàlia amb eficàcia la seva obra, d'estrènyer
Isules cal que «iguin basades sobre al d'avtd. vella d'anys, però sempre Jo- en un sol íeix totes les energies
I mateix terreny que a algú pot sem- ve, creu de fonamentar ta seva anti- culturals, totee les manifestacions Injbtar difícil: el terreny econòmic. La ga irenovadaamistat amb la Ibèria
i paritat de producció no pot pas cons- üaítna.
teUectuals de la Itàlia 1 de 1* Peníntituir un obstacle seriós, perquè lea
sula Ibèrica, els polsos llatins medimatelxas condicions de coses entre
Aquesta entesa tindrà com efecte terranis, t de les terre» llatines d'AEspanya 1 Portugl no impediren que
i segur un canvi en Tac- mèrica Be·nllsçar l'antiga i gloriosa
lemre tm 1 altre Estat s'estabífs on immediat
tari equilibri del Mediterrani, tot * ' tradició cultural a Itàlia dels escrip«Ocaç txoctat de comerç.
benefici de tes terres qoe as poden I to·víbteto i avui 4* ta iove literaa r e
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C r i s i de p r o v e ï m e n t s
a Alemanya
Ousseïdori, 1. — iLa crisi de proveïrr.-ent» çue se sent en tota l'iAlemanyoi
no ocupada, s esfien iguailmeni a lots
els territori» ocupats.
DusseMoní. les autoritate alemanyes han prohibit la sortida 1 exportació dels llegums 1 íruites de la )ocalitat, «TOb l'objecte de ronservar-les
per al provettnent d ela població. —
Havas.

tura hispano americana amb l'estudi
dels escriptors italians antics 1 moderns en la Península Ibèrica 1 en
l'Amèrica, constituir a Roma un Centre d'estudis sota el punt d'e vista econòmic i literari, de tots els problemes culturals que Interessen els països Ibèrics, a atraure a la Urbs el» estudiants 1 els estudiosos 1 els no Ignars de llur origen, siguin Ibèrics,
siguin americans, aquesta és en poques paraules la finalitat de la Jove
Institució que oportunament duu el
nom del geni més significatiu de la
nostra gent, 0 germans llatins de la
Hispània romana: Cristòfol Colomí
Jorecordoque en un recent autumne, a Romania, allà avall vers la Besaràbla. als confins un dia de l'Imperi romà. amb la Inhnspltalària i
bàrbara Sarmàoia i avui amb les tandes bolxevics, recordo d'haver reposat a Vatlului Trajan. la VaJI de TraJà, al gran cercle construït per aquest
vostre niagne fill, 0 ibèrtosl, que, se-
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E l t r a c t a t de c o m e r ç
entre E s p a n y a i B è l g i c a
BruseHes. 1. — Ha retornat a aquesta ciutat, procedent de Madrid, la delegació belga que anà a ta dita capital aimh l'Ohjectó de negociar un conveni comereial belga-espanyol. Haves.
Els termes de l'acord en qüestió
seran toCmesos immediatament al govern belga, i després a les Cambres.
— Havas.
S e n t è n c i e s per espionatge
Werten, 1.—El tOmeell de Guerra
ha condemnat a mort en rebeUió. a
trec oficials de la policia «íjohuppo»,
que s'escaparea a IVUemarrya no ocupaxta.
A més. ha oomdefinnat a cadena perpètua a uns altres dos processats, i
a diferents penes de ipresó, amb multes de deu müions de marcs a diversos processat».
Tots els processats ho ham estat
per acusar-los d'espionatge, a causa
d'haver intcrreptat les comunicacions
ocials a Dortmund. per mtnjà d'un
micrMon empalmat amb les línies telefòniques mültare. — Havas

gons el geni de la nostra raça, sabé
ésser estrenu í clement, 1 d'haver
sentit com avui, ací en aquesta magnifica Barcelona, hi és viva i bella
sempre la idea llatina.
STETAKO M^ _iIE

S a r d a n e s
BALLADES
ATTIÍ, dljotia, • \ f An del vespre, es h»lUran saidaneí al carrer de Tamarit. cantonada al d'Urgell, davant del bar Amlid per
a cobla Barcelona.
El Foment Sardanístic d'Horta ha organilut per a dent, les deu del respre, una
ballada de sardanes a la placa de Santes
Creus, a càrrec de la cobla Barcino.
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E l que s ó n les escoles

Butlletí

-nacionales»
OIAKI MAPIOMALUTA OATALA O'AVISOS I MOTIOIK8

Sota l'epígraf «Cuestiones pedagògicas — Lo que son las Eacuelas nacionales». puWtca el diari madrileny
• La Líbertad», òrgan periodístic del
senyor Alba. !a següent pintura autèntica de les esooíes que l'Estat espanyol vol imposar a Catalunya:

i

internacional

d'agost

de

1923

Una nota oficiosa, publicada a Londres, atribueix i
Consell que avui celebraran els ministres anglesos ona
importància veritablement històrica, per tal com hi s<.|
ran discutits tots els aspectes de l'afer de les reparacions, decidint d«s
prés cl govern britànic si han de continuar indefinidament les negocia
cions amb França, mentre la situació d'Alemanya s'agreuja cada dia.
Afegeixen aquestes informacions oficioses que, si Anglaterra deci«H proMema de nixstra enseAanza primària es de càntldad y dc cali- deix considerar inútils les converses ulteriors amb França, contestarà tot
dad. Dabemoe taner muobas escudes seguit la nota alemanya del 7 de juny, confiant que Itàlia s'hi adherirà
IS anys fa que moria d Gran Català, N'Enric Prat dc la Riba, y muy buenas. y tenernoe pocas y
malas; así se espllca nuestra incultu- En aquest cas, és molt dubtós que Bèlgica restés unida diplomàücamem
primer President de la Manoonmnitat de Catalunya, que creà ra.
Decla Julio Simón que el pueblo i incondicionalment a França.
i enfortí. Sis anys, i la seva obra és cada vegada més viva en la que tenga las mejores escuelas serà
Si cl govern anglès cregués inútil continuar les negociacions amb
prfméro. Y como eso es una «ran
consciència de tots ds catalans i en la realitat espiritual i políti- el
verdad, «fi pueblo que tenga las peo- França, la Gran Entesa, ja prou afeblida del mes de gener ençà, deixa-:
ca de Catalunya.
ros eficueílas serà el liltano; esto tam- ria d'existir per a tots els efectes pràctics. I aleshores començarà p<!r|
a Europa una nova crisi molt més greu que totes les passades. La rupCoincidint amb aquest aniversari, es constitueixen les Di- pó cottenevueMa de hola.
tura de l'Entesa representaria la desaparició de la força de cohesió ideada
putacions catalanes que integren la Mancomunitat. L'esperit del
Para ésto hay que amperar no sé al Tractat de Versalles per a mantenir el nou equilibri europeu, és a
Gran Català presidds aquesta constitudó. I en evocar el nom
por donde. iPor la esquela? iPor el dir, el nou estat de coses produït per la guerra i la victòria dels aliats
d'En Prat de la Riba i la data del 1 d'agost de 1917 tots d s ca- maestroT Supongamos que por la esLa desaparició d'aquesta força coherent és molt més greu, car en les
talans senten la necessitat de retre a la memòria dd Gran Català, cuela. y. tomando la palabra «1 su
circumstàncies actuals no és fàcilment aubstituïble. Es clar que si Andd Seny Ordenador de la nostra terra, l'homenatge suprem de con- scnlido mas estrecho y pequefio, por
el ediflclo-eecbeto. La mayor parte glaterra i Itàlia arribessin a un acord, podrien constituir el nucli d'un
tinuar la seva obra, amb d mateix esperit i la mateixa eficàcia.
de estàs se hallan instaüadas en lo- nou agrupament de potències a Europa. Però l'actitud ulterior de MussoPoc abans de morir, digué a alguns amics íntims que moria oales que fueron constnudos con lini és, encara, una incògnita.
otros fines: para herreria, cuadra.
satisfet, car ell ja haivia realitzat la seva tasca. E l l . sí. Nosaltres, habltación;
Mentrestant la situació d'Alemanya és cada volta més greu. La pres
ho importa El caso es
encara no. Nosaltres tenim l'obligació estricta, el deure indudi- que no suven para escueUe.» No sió oposada de comunistes i imperialistes pot produir, a qualsevol moble de donar a la seva admirable tasca la projecció històrica que tienen ni la cubícaolón ni la ventila- ment, el coMapst- de la República. La catàstrofe financiera germànica i
necesartas; em cambio, tienen 1 estimbada del marc ban repercutit ja en forma alarmant a Polònia i a
cal. Nosaltres hem de fer d'aquella Catalunya nacional que ell ción
mala luz, y vayase io uno por lo Hongria.
retrobà i ressuscità k Catalunya gran que tots somiem i ell ideà. otro. Eso lo ven los maesiros. los
Es per això que els representants de la Petita Entesa, reunits a SiE s clar que hi pot haver nacionalistes que dissenteixin de l'es- inspectores y lo» delegades regios;
per") no ritsisan en su gravedad. Un naia, esguarden amb inquietud la situació internacional. I mentre ?
tructura que ell volia donar a Catalunya. E l que no hi pot hawer és amig.) mió, el doctor Cilleruelo, noLondres no aconsegueixen arribar a un acord els representants de la Gran
nacionalistes que, invocant el nom d'En Prat de la Riba, destruei- tab'e oculiMa do Valladolid, ha he- Entesa, a Sinaia els Srs. Benes, Nintxitx i Duca coincideixen en els I
che
un
traoajo
nr-arltíslmo
examixin o vulguin destruir la seva obra.
nandi la vista de '."s niflos de las propòsits i en les solucions. Es a dir, mentre a Londres s'afebleix i ateObra immortal resumida en el recobrament de la consciència esrueU: de ~sta capital, con el reaul- nua la Gran Entesa, a Sinaia la Petita Entesa es consolida i enforteix.
nacional de Catalunya i en la voluntat de conquerir per aquesta tíid'-. en r* ótr;-. d' qu<í la miopia
Quant a Hongria, la Conferència de Sinaia s'ha mostrat favorable a
sa duplica tn los nJftos de nueve a facilitar-li la contractació d'un emprèstit exterior que permeti al govern
personalitat nacional tots els atributs dc la seva sobirania.
catorce arios (15'09 por 100). con reEls diputats a la Mancomunitat que avui constitueixen les Di- |laclón a los de tres afios a ócho (8'70 de Budapest endegar les finances del país, greument compromeses aia
putacions catalanes romandran fidels a les ordenacions pairals i als Vor 100) Alguien ha dlcho que las per la caiguda de la corona hongaresa, que ha produït els mateixos e£ec
Escuelas Son fàbricae de miopia; ya
ensenyaments d'En Prat de k. Riba, ensenyaments que foren doc- se ve que lo son. Ademàs. son fàbri- tes — crisi industrial, encariment del cost de la vida, etc. — que l'estim
bada del marc a Alemanya.
trina i conducta, idea} i actuació.
cas de otras muchas cosas pe ores.
Quant a Bulgària, el nou govern de Tsankoff espera que, a la ConPerò,
sigaimos.
Las
escuelas
careoen
Sis anys fa que la mort ens separà temporalment d'En Prat
de patio adecuado ly sln adecuar). ferència de Sinaia, Romania i Txecoeslovàquia aconseguiran fer desisdc la Riba. Però d Gran Català segueix presidint d ritme glo- para «i ejencicio flsico de los niflos, tir a lugoeslàvia dels seus projectes d'intervenció Bulgària sembla
riós del desenrotllament nacional de Catalunya., I avui, en cons- qUe es màs necesano para ellos que sincerament disposada a viure en pau i bona amistat amb els seus veïns
tituir-se les Diputacions catalanes que integren la Mancomunitat, üa menguada instruoción que redben.
Quant a Polònia; és possible que, resoltes satisfactòriament les seves
y basta carecen de retretes, o los tietoÇS els diputats de Catalunya han tingut a k cors i als llavis d nen índecentes Así nos ofrecen el diferències amb Txecoeslovàquia, ingressi definitivament a la Petita
espectàculo veçgomoso de los lilflos Entesa. E l ministre polonès a Praga ha arribat a Sinaia amb plenitud
nom i la glòria dd primer President, N'Enric Prat de la Riba.
que en cuanto salen de la escuela se de poders del seu govern per a pendre acords
ponen en las mismas barbas de ésta
La coincidència de la Conferència de Sinaia amb les converses orals
iw:finiiHiHiiiiimiiiiiiimiiiiimmmwninimjiMi!iiMMnm
o Hacer aguas de los dos tamaflos
conocidos (mayores y menores); apar i escrites de Londres i la circumstància que mentre la Gran Entesa es
primer Consell de ministres — crec te el peligro que para su sadud repre- desfà la Petita Entesa s'enrobusteix, donen als moments actuals de la
que és avui — en la qual es parli del senta el haberse contenido basta este crisi europea un interès vivissim.
Marroc, serà optimista i pacifista, pe- momento La escuefla se mfecta torò... després..., després s'anirà o es dos los dlas con aj poívo y el barro
JOAQUIM P E L L I C E N A I C A M A C H O
provarà d'anar a AJhucemas Coneixem els procediments dels nostres go- de la calle y las escuplderas y el «auniiiihriuiiKuwiiiiuuMiiimimiiummiíimiiiium^
Ve m a l temps!
vernants, la hipocresia llur 1 la por desaseo de los niflos, y no se desintenen a la galeria, encara que fecta nl una vee en eí curso. Por ahí unos a otros; ademàs de no haberlos por la leccïón. slno perquè lleva las
Així com l'home gue viu eo plena que
per
ells.
l'optnló pública sigui el mur no vam os perdiendo nada en mlcro- para todos. Encerados destrezados; uflas sucias y largas, porque se dísnaturaleía. mariner o pagès, acos- de mínima
resistència i, per tant. el blos Escuelas hay con cbercas dc mapas ron nuestras colonlas. que ya ! trae o Juege... y se le pega eo las
luma a predir el temps per Tobser- que primer traspassen.
agua córrompida a la puma: en Ja eran tiejos cuandoravlmosla dieba puntas de los ded os arraclmados. en
vaciA fl'una pila de feníanens. com
vecmdad cerdos, vacas y otros ani- de perderlas. en eï afio vergonzoso de La paima de las manos. eü la cabeNo
hi
ha
reumàtic
nl
trencat
que
el vol dels ocells, l'aparició de cens
males: siiuadas en celleé no falta el 1898. hcraldo del 1922. Y pare usted za. en la espalda; se le humilia, se
animals, la combinació de vents i nú- pugui predir millor el mal temps oiena
escarnece; ee le de)a sin comer
enlos meses de invjwno.. De de contar (me reflero al material le
que
l'home
que
viu
la
vida
pública
vols, etc... eixí l'home donat a la
Esto. que es negocio, màs que castifljo)
Pues
iy
libros?
Tres
0
cuatro
caJeíaceíón
durante
ésle
no
hay
que
política pol predir certs esdevenl- enflxar-eeen coses com les que hem
mugrientos para una sección de 30 go, en Jos colegios partlculares donda
mfnu. Les declaracions d'amà ce dels apuntat. Jo crec que. provocada 0 im- hablar. m aun cuando Dios ;a da, escolares, claro es que mieneras unos hay interoos. no me lo explico en
porque
hay
escuelas
tan
sàbiamenle
|
que governen, la publicació de solts peUkfa per sota mà. vindrà l'agresleen. los otros plerden el tiempo y la las escuelas del Estado El niflo. gsoficiosos, la insistència dels govei^ sió de les cabiles. 1 que si poden re- orlentadas al Norte que burlen la salud en una quietud forzosa. eetéri! neralmente pobre, ya està bastante
nantj a desmentir-los. I altres i al- sistir-la els soldats d'Espanya i te- aoclón benèfica de los rayos del sol. y estúpida El mejor de esos libros condenado a no carner lo que necetrtS petits detalls de la vida pública, nen força per a reaccionar, procura- Que los niflos tiritan! No importa. es malo y elpeor. para pegaria un sita: ipor qué acortarle la ración'
poden guiar, amb probabilitats d'en- ran que vagin cap a Albuoemas. Amb Peor seria acostumbraiies a3 calorcl- tüo al ladrón que lo escribaó; libros Los bàrbares de los maestros que esl'excusa de l'agressió i un xic de gar- Uo de una estufa, que luego echaran de lenguaje rebuscado. afectado. en- to hacen tienen la colaboracíón y
oen. el criteri de l'observador.
la «patriòtica». barrolanHii «l'honor»
menos en 6us ho^ares pobres. rovesado. cursllón. que el pobre otflo •iprobadón de los bàrbares de los paAixí creiem ara que estem abocats de l'exèrcit 1 de la bandera — sempre de
que les «piden el palo para sus
i sreus successos al Marroc. Uns aquesta cobreix la mercadena — flns ^Baflos? Con lafalta que hacen! Casi con su vocabularto limltado y su fal- itrers
hi los La ley prohibe en Noruega el
diaris afirmen i altres defensen que es pol aconseguir que no dimiteixi tanta como el comer. Pues la única ta de conoclmlentos. no puede en- castigo
a los anunales. imponiendo
t'ha íl'anar a Alhuceraas-, altres dia En Villanueva, qui no sap ja d'on escuíïHa que he vista con un cuono 1 tender aunque le aspeo vívo. ni ga- una multa
por primera y segunda
Ws bo neguen i ho combaten. Hi ha treure cabals. 1 que els lliberals mes para «no baflarse» tlene la entrada ' nas. ni maldita la faata que le haca. vez íduphcada
a quien mfnn
solu que denuncien disparitat de rri- lliberals, oom l'Alba, passin per nous de èste y buecos al Norte. Suerte que : Con perdón. que algunos llevan el ge el precepte, ésta)
quítàndole oi derotf'n. precursor de crisi, en aquest ectes de criteri l acció mihtartsta. es-una nota decorat iva.- porque si los marohamo del Consejo de Instruc cho a conductr ybestias
a quien por
niflos se ballaran pescarlan un as ción" pública. Y cuantos Ubrosl Un
afpr
conquesta, entre els minisnlflo -da» nadamenos <ïue lectura, tercera vez las castiga i Seria mudií»
Amb la vida d'uns quants cents o pulmonias nada despreclaMes
tres Un personatge lliberal deia, fa
escrttura. arttmótloa. geometria, geo- pedír al seflor inuiistro de Instrucció-!
do> 0 tres dies: —«No hi ba el pro- milers d'homes, amb l'esmerçaroem.
primeros meees d«i curso y grafia, catecismo e historia sagraida, pública que puslera al nlflo de Espadà
pòsit d'anar a Alhuoemas, peró si inútil, però no per tothom, d'uns »nEnloslosúltimes
hay moscas. por ven- y què sé yo cuamas disojplinas màs, a la altura de la bèstia de carga de
Ics c.ibiles ens ataguen. no ens acon- quants grapats de milions, poden reNoruega, de modo que los espafio
tarem amb repel·lir l'agressió, sinó soldre's una pila de petits conflictes dimiaa. la única ooupación poslble èientlflcas. Uierartas y artísticaa.
les del porvenir pudieran decir con
que avançarem, per tal de no per- polítics l procurjr-se excuses per a de los peqaeflos conenste en sacudirque )amàs stntíeron el làtimetre, com altres vegades, que l'ene- no empendre la solució dels impor- se el pelígroso insecte. Pero, en fln. l a escuela es imitaria; eslo sólo orgullo
go demgrante en sus cuerpost \o
eso ne dura màs qus un os meses.
mic e.o refaci.» Cada dia, on periòdic tants.
decir que no slrve casi para creo que una cUsposiclón así honra
Abundan los piojos feíento que no qulere
«i iltre senta que l'acció civil ha franada Tiene 100. 130. 1 » alumnos. a màs que un decreto modificando un
tengan otro nombre sonoro y agrada- los
çass'at I algun assegura que l'Alt Cocuales tlene que atendter un maes- plan de enseflanza.
ble); ofreclendo. sobre las moscas.
nilssarl proposi, en 1« eeva ••Memòsolo o con un auxiliar, niflos de dlFallaran les meves prediccions? la venraja de que duran todo ei aflo. tro
fte». una intensa acció militar. L'Alt
feren tes edades, capacidades. est ad os Hablo de lo que se haoe «aj la es
Tant de bol
Comissari, és home civil
En la escuela se congregan y de ella de tnstrucclón y educación, gustos,
POL
no de lo que no se hace. Asfvan
a
todos
los
bogares.
Ellos
auetcètera En estàs condiciones, aún cuela.
P°r altra part. ht ha ordres qne
no puedo hablar d elerclcíos físimentan
la
natural
inquietud
de
los
no
ha
nacido,
ni
naoerà,
el
mató
tro
semMen contradictòries, respecte a
nifloe (y de los mayores), y son mag que pueda sacar fruto racional de la cos. nl bien ni mal dirigídos. que
l'embar imen» de tropes, per a conifleos
vehtculo» de enfermedades enseflanza. Mientras atiende e uno, luego tampoco se implanten en Ics
brir balbes; i. mentrestant, els mlniv
Centres docenfes: dando por
lerrlbles.
De alguna que otra cal va desarien de a los demàs, que estàn demàs
L
a
c
u
r
a
c
i
ó
de
l
a
d
i
a
b
e
t
i
s
trfpropoifn celebrar tres 0 quarcsultado el abandono total de 'a eda
tiflosa.
de
ojos
ribetoados
y
otras
llndlstraidos
o
burlàudose
de
cl.
No
puetro Consells per a •estudiar» — ennuestra misèriafisiològica,cada
dezas. no hablemos Delmal olor, olor de explicaries, y les seflala lecclón cació
cara' — e! problema del Marroc.
dia màs aoentuada. Ni hablo <$e la
para
que
la
estudien
en
casa.
El
:nde
escuela,
tan
caracteristlco
como
Diuen de Nova York que el Dr J
iT.ada dia es diu per la premsa que
moral, ni slqulera de aqueno líeno la menor idea de lo que educación
els m.'rn-.T i.n:. ]a han recollit l'anya- B Coilip. de la Universitat d'Alber- pestllcnte. Tampoco iiaMemos; nl del fio
llas formas dc costesía que pedfa
lee.
y
la
masturbacion
ntelectual
a
polvo. polvo de una semana. porque
da 1 que per les cabiles es resa la escuela de pàrvulos y
que se le somete agota sn cerebro Moyano
piren aire:-- ^e revolta. Sonen qual- ta, ha descobert una substància ani- solamente se barro los domlngos
que no se encuentran en nlnguna
Como
la
lección
«no
le
entra»,
va
a
A ia altura de la higiene, que ee
ques trots 1 íón internats els preso- mal anomenada tGhicokinln» que
parte Las escuelas nacionales son.
escuela con la halagüofla esperan- en
la que famlllainnente fljamos para 41 la
ner:- que encara truanda al que es diu
definitiva, un hjgar de suplleio
za
del
pak»
Sabldo
es
que
la
uv.ra
euteutuelx ï'«ln£u!in» com a remei betún. està el material fijo Mesaspreaiée^t de la República del Riff. .
para alumoos y maestros. y creo que
con
sangre,
etc.
Yo
no
conozco
uno
d* la diabetis, amb l'aventatge que | bancos del uempo de Isabel II. para escuela donde no se pegue, y en al?u- de no transformaries radicalmente
• »•
poco perJeilamos con gue v
cinco o sels, que slrven para mecerse
| los niflos y pana no dejarso trabajar j nas, de manera muy brutal. No sólo raran.»
io crec que la nota oficiosa del resulta molt més barata
Dijous, 2 tf agost de 19S3
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Institució de les Diputacions Catalanes
i

A Barcelona
^ ^ e s s l ò de constitució de la nova
icíó «'Provlncial· de Barcelona
mçar a tres quarts de ctac
tarda sota la presidència de
[oan Vallés i Pujals.
!secretari senyor Tarruella va
compte d'una comunicació del
lador civil delegant el senyor
1 Pujals penquè ipresideúd Tacte la convocatòria de ia sessió
[a pel propi governador. Tamdonar compte de les actes de
its electes presentades a Senyor Vailfis i Pujals declara
lluïda la Diputació d'una ma1 interina 1 invità a ocupar la
fència e] diputat de més edat.
enyor Borràs passà a ocupar
Qoc acompanyat dels senyors
i Gnanyabens, com a secreonà compte dels articles de la
vincial referents a l'acte, i
en votació la comissió pert d'actes, que és formada peis
ts senyors:
ar Rosés, Josep Caraben Ro^ ^ T i c h . Ramon Picart i Eduard
la la Comissió auxiliar d'actes
|elegite els següents senyors:
Marí, Josep Maria Fnadera i
libas Monfar.
seguit fou suspesa la sessió
quç es pogués reunir la co| d'actes, la qual dictaminà sodeis diputats nous que forde la comissió permanent,
favorablement.
cinc el president suspengué
|i6 per a rependre-la avui, a
de la tarda.
A Tarragona
Tarragona. 1,
tarda,
olebrat aquest mati la sessió
títucíó de la nova Diputació
agona.
le
iesa d'edat s'ha format sota
lència d'En Ramon VMieüla.
la
t de secretaris En Josep Ma
1
i En Josep Palau.
[4a
Pi 8 vots amb 6 en blanc ha esida la comissió dactes. íorlat
• ^ B L els senyors Francesc Canirell, Diniei Serres. Ramon VidieOla.
• ^ ^ • à v é l l à i Emili Foldh
B ^ ^ ^ V comissió auxiliar són no^ ^ ^ ^ ^ R l s senyors Josetp Ccnupte.
H ^ ^ ^ B a n s ó i Joan Tomàs.
miimiHiiiiiiiiiMiiiifniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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A la memòria d'En Prat de la Riba

I m a t g e s

,Es suspèn la sesa^ a fl que la
comissió d'actes dictamini sobre les
DE LA BELATIVITAT MOBAL
dels nous diputats Represa novament la sessió es do- DE LA JUSTÍCIA, DE L'HÓXESTESA
na lectura al dtetaimen (proposant
l DE LEQVASIillSME
l'aprovació de totes les actes, ja que
no sTri formula cap protesta
Es rígoTosa teorta ttua. una persoS'acorda que el dictamen resti vmtl-qualre hores damunt la taula i s'ai- na iniegralmeru }wita, w- b-ome abxeca la sessió fins demà, a les ònze sotoilípM'U honest o horirai, un amic
del matí.
perfeclament eijudrtírtte són valors res.
pectables, i, Odkxtc. admirables.
A Girona
Dns l'àrea pràctica — en relació viGirona, 1. 520 tarda va cómplexa amb els tnttressos moA les onze s'ha reunit la nova Dirals l materíaís d'altri — una persoputació.
Presidi el governador. En Felip na integrabnent jasUi pot determinar
eonseqüencíos funestes; un home abLueje.
Aquest ha entrat i sortit en mig de solutament honest o hoftrai, pot ésser
la major indiferència. S%a limitat a causa de nanes lamentables ; un
cedir la presidència al diputat de
més edat. En abandonar el local úni- amic perfectameni equànime, pot precament 'Iba acompanyi el seDyor cipitar un sUïaidi.
Ferran, de la ü. M. N.
I és que per a ésser just, cal ésser
La mesa d'edat s'ha constituït sola ajxContment injust en determinades
la presidència de N'Isidre Riu i fent
de secretaris N'Albert de Quintana i ocasions ; per a ésser honest o honrat, eal, alguna vegada, deitar d'ésEn Josep Ferran.
La comissió Permanent d'actes ha ser-ne. 0, més ben dit, fer senlblanl
estat elegida amb els senyors Agustí de no éssér-ne; per a ésser equànime,
Riera, Ramon Noguer Comet, Albert cal ésser apassiónat, i. 'on un. moment
dle Quintana. Damià Casanova i Franprecís, decantar — a fi suprem, de
cesc Carbó.
Han estat designats com a auxiliars bé —les balances de la banda de iarels senyors Josep M. iMasramon, Mi- Htrarietat i de la des-raó circumstanquel Santaló i Josep Fàbregas.
cials.
Reunits aquests últims per a dictaImmoral, tot. això.
minar sobre les actes íjels senyors
Segons com. es mira.
TOera i Casanova, han acordat proposar la seva aprovació.
La moral veritable, qualque vegada,
Complint el que disposa la llei res- és la que no ho sembla. La moral ímta el dictamen vint-l-quatre hores damoraüsta. La moral de la immoralimunt la taula.
Demà, al mati, es reunirà nova^ tat.
ment la Diputació per acabar de consConvé, però, no fer^e'n un sistema,
tituir-se.
d'aquesta immoralitat moral, ni un
íOnfori. ni una justificació per a finaA Lleyda
litats sospitoses d'ordre inferior.
L·leyda, I, S vespre.
JOSEP tUBU JUNOY
S'ha constituït la Diputació sense
incidències.
Ha presidit el governador interí, senyor Martínez Pafto. él qual ha proDietari històric
nunciat un discurs de saSutacíó
Han estat elegits els senyors següents per 15 vots i una papereta en
blamc: president, don Ramon Ven2 d'agost de 1439
drell, diputat per Oervera-Solsona;
vice-president. don Antoni Agelet; vioe-president de la Comiésíó ProvinES POSA LA PRIMERA PEDRA
ciaJ. don Francesc Seis.
A L'ANTIC PORT DE BARCELONA

de la Riba—Capella del Palau de la
Avui. a la capella de Sant Jordi del
Generalitat, 10 d'agost de 1923.»
Palau de la Generalitat hi va ha- j
A la part posterior hi ha ur>a rever pietosos snfrasis a la memòria I
producció de l'interessant mapa gedel que va ésser primer president de !
nenlògíc que presentem avui al* nosCatalunya. N'Enric Prat de la Riba. |
tres llegidors, estudi fet per mossèn
La bella capella es veié plena, de j Gabriel Oller amb dades tretes de
gom a gom. de molts dels amics de l'Arxiu parroquial de Bigues.
riUustro difunt que volgueren oir la
La missa de les onze fou la darsanta mlsaa a la memòria seva.
rera i fou dita pel prior de la ca.
Entre els cóncurrents foren re par- j pella. assistlnt-hl els prealaenis de
tits uns seriosos recordatoris recor- la Mancomunitat i Diputació, don
dant la trista data. A la part supe- Josep Puig i Cadafalcli 1 don Joan
rior hi ha una fotografia de la ca- Vallés i 'Pujals; els diputats senyors
pella ardent del Palau de la Gene- Fradera. Campmanv, Estapé, Puig i
ralitat en W17. i el recordatori que Saís Colomer. Grafié. Jan sana, Ridiu:
cart, Massó i Llorens. BausiM. Piqué,
•Sisè aniversari de la mort del qui Fatjó. Isamat. Bosch. tí!s secretaria
fou primer president de la Manco- de. les dues corporacions 1 els alts
munitat de Catalunya N'Enric Prat empleats.

JOVENTUT

NACIONALISTA

Homenatge
a la memòria d'En Prat de la Riba
La Joventut Nacionalista de la Lliga, per a commemorar patriòticament l'aniversari de la mort del Definidor de la Nacionalitat
Catalana, ha organitzat, d'acord amb els Centres de Districte adberits a la Uiga Regionalista, la celebració de conferències per a
avui. dijous, 2 d'agost, a les deu de la vetflla, sobre el tema únic:

«La D o c t r i n a de la N a c i o n a l i t a t
d ' E n P r a t de ^

Catalana

Riba»

Aquestes conferències seran donades:
Al Casal Catalanista da la Barcelooeta.
Conferenciant:

Alegria, 25
N'Antoni Sansalvador
Regxior de la ciutat

Atenen Antonomlsta del Districte VI.
Conferenciant;

Enric Granados. 32
En Salvador Bremón
Regidor de la ciutat
Nàpols, 215
Armand Cara bé n

Atenau Nacionalista Verdaguer.
Gonferenclaot:

Feia un any que Aifons TV, resident •
Centre Popular catalanista de Sant Andreu.
Sant Andreu, 146
Les tarlíes i horaris presentats es- 3 Vdpoís, havia atorgat él privilegi
Festa
d ' h o m e n a t g e taran de manifesta, durant l'indicat per a construir un bon moll. Per a
Conferenciant:
i
.
Vidal Salvo
termini, a la Secció de Foment d'O- fer-lo més efectm concedí al Magisteri
municipal
la
facultat
tfimposar
Ateneu
Democràcia.
bres
públiques.
Pelayo.
11,
tercer.
Aragó, 135
H
la infantesa
el dret d'ancoratge a les embarcar .
Conferenciant:
Alexandre
Bulart
1 Rlaip
dons nacionals i estrangeres.
6 Pirenenc, del Clrcol BarceEn Sal data es començà a .posar l'en- \
«Catalunya».
Nou de la Rambla, 16
brers de Sant Josep, està orcaixonat d'estaqws que havia de cí- '.
. Conferenciant:
i. Millàs Raurell
P o l í t i q u e s
1 pel vinent dia 12 una (esta
menter l'obra, fent-se una gran festa
atge a la infantesa,
Però un fort temporal., al cap de tres
Casino d'e Sans.
Sans. 114
detalls obtinguts, .com també
mesos, enrunà els treballs f<£s, suspe- '
Coníeronctant:
PER L'ASSOCIACIO CATALANA
ració, tot fa preveure que
nent-se les obres.
Francesc Vendrell
DE BENEFICÈNCIA
un 'èxit encara més gros
Segons acords del Consell de Cent .
Ateneu Democràtic RegloosJista del Poble Nou.
Wad-Ras, 208
celebrat l'any darrer.
El Grup FemmaJ »La Falç», de Bar- presos en 1441. aquells treballs havien
d'alguns dies sortiran els celona. iSalmcron. 56. principal), ha de continuar, i així es féu an.ys desConferenciant:
j . Gual Montardil
es 1 es farà per diferents Ih- editat unes banderetes per ésser col- prés. escólUiit*se un nou lloc, en el
Ateneu Obrer Català de Sant Marti
la ciutat la propaganda ne- locaides "Çtn victes nacionalistes per qual clavà i. estaca assenyaiadora el
Plaça del Mercat. 2
recaptar cabals a profit exclusiu de Conseller en cap, acceptant-se els plàCóníerencíant:
Lluïs Valori
l'Associació Catalana de Beneficèn- nols quç féu V enginyer Stasio, SAle.cia.
xandría.
Les esmentades banderetes seran
Aquella nova inauguració de les I
proporcionades graituitament a totes oftres del port s'efectuà el 20 de sep- !
les entitats que en demanin.
o v e r n
c i v O
tertObre de 14Í7, a presència d'En '
Joan II, beneint la pedra el btstr* de
pinsos, així com 'també deixes de
CONFERENCIA
Girona t posant-la en son lloc el concomplir-se la jornada de vuit hores
(N'EstanisJau Duran 1 Reynals dóna- seller en cap IMús Setantí. Ultra el
Da mines
en dlnoersos serveis.
rà aivuí a les deu del vespre una conFelip Cortada vel de Barceló- íerèncfra a l'Ateneu Llibertat del Dis- port romà, à Valira banda del Mont- \
Mentre, tots els aflliato aü nostre
presentat una soUicitut de re- tricte VII. tractani d' El Nacionalis- iuich. on estigué el castell comtal I
Sindicat (han d'intensificar la pro(encara
la
barriada
conserva
el
nom
A
SUTGES
de quatre pertinences de la me a les Corporacions Públiques de
d'.·El Port'), n'h thagué fos més: \ De Sitges comuniquen que « les paganda per a lluitar com un lol
de plom titulada «La Activí- 1 Catalunya».
el comtal o de la Catedral, en l'as- obres de l'autòdrom contirjnen rein- home en pro de nostres aspiracions.
en el terme de Beg-ues. paratge
tual meroat de Santa Catasrina; el de , gressant els obrers que s'havien de- — La directiva.»
VISITA A EN DELCLOS
; entre ei Mas Grau, el caseriu
Jaume
I, situat a la Rodalia de Cor- :
EN LLIBERTAT
as. la muntanya de l a Morella,
La Secció Permanent de Propagan- bera, vora el carrer del Rec; í el d'Al- , clarat en vaga.
aseriu de la Clota.
Avui n'hl treballaven 178.
i da d^l Centre Antcnomísta de Depan- fons IV, o sia el qu^ ens ocupa, siPer exhort telegràfic expedit pel
dnls del Comerç i de la Indústria, tuat a la que és ara placa de Palau/
Jatjat del Centre, de Madrid, Ua esMovea línies d'automòbils
A GRANOLLERS
1 farà el vinent diumenge una visita
tat posat en llibertat, el sindicaUrta
dre del góvernador s'anuncia al , coüeotiva al consoci Joaquim Delclòs.
De
Granollers
diuen
que
segueix
la
Ht havia allí l'anomenaida tlorra
i Antoni Amador, redactor de tSoli, perqu* en el termini de vuit j A aquesta visita hi son convidats \ovat i es tanca el mar amb v-n braç vaga desis obrers flequers. Els pa- j dariídad Obrera».
puguin presentar-se reclama- . tots els socis del Centre.
de terra. En record del que era areny trons tenen assegurar el proveïment ! Segons sembla, el goivemador seper escíit al Govern civil, que
en temps de Per* II i que aquest r& de pa do la població.
I nyor Portela, pariA per telèfon amb
stat presentades les peticions ss- i
ACORDS DE NOSTRA PARLA
Ai poMie; de Parets, alguns ele- el ministre de la Govern.acó, exoocedí al bisbe i Capítol Catedral, s'aNostra Parla ha tramès una eíu- nomenà en aquell temps (12W)) t.ireny ments de! Sindicat únic treballen per sajít-h la necessitat d'aclarir per un
Ramon Camé 1 Serrats soUici- sr'a adhesió als valencianistes que df Saatta Creu*. Amb aquest nOm es preir de pa els vaguistes.
procés aatic la situació que és crealontzació per a establir un ser- diumenge vident han de reunir-se en distingí també el moll qiCa s'edificà
va a Amador amb els exhonc. traELS FERROVIADIS
lúbllc d'automòbils entre Sab-i el IV Aplec de Betxí, on serà discutit 1 en 1777.
• estac.ó del iferrOcarril elèclríc) un programa de política valencíanis- | Les obres foren tant lentes que.
El Sindicat Lliure de ferroviaris mesos pel Jutjat del Centre, de MaI drid que e.l reclamava
Và
. ta i agrària.
més que port. Barcelona era platja espanyols ha publicat la següent
L'Amador ha marxat a Madrid per
noia;
Jaume Frcsas y Faura soüicita
•Al mateix temps. Nostra Parla ha oberta El moll s'allargà en 1636 í
Ització per a establir un servei cureat una xariorosa comunicació 17-43, essent é' pròleg et» les grans
«El Sindicat Lliure professional resoldre aquest, assumpte.
- d'automòbils entre Sant Vl- | d'enhorabona al senyor S Ferrandis obres realitzades en part. en cl se- defls ferroviaris espanyols, adverteix
dels Horts i Molins de Rei.
j Luna, director de ' L a Correspondèn- | gle passat i que es eoTnplementen 'on aSs seus associats estiguin fn-eparats
Josep Pruna i Bertran sollici- , eia de València--, iniciador del pro- l els nostres dies.
per a onar compliment a les orlumtzacíó per a establir un ser- , Jecte d'ioterveneió de València prop
dres que rebin de la se»va Junta en AUTORITZEU LES NOTES DE LE3
lübüc d'automòbils entre Saot de lEstal Espanyol, per a retornar a
BSPIGOLAIBE
el cas que eJ Govern retirí les bes- QUALS ENS PREGUEN" LA PUBLICAl i i Sant Pere Vilamajor i U l I Catalunya la nau social l la Uibenat
tretes a les iGompanyies, t en conse- CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIR1 nacional.
qüència, aquestes suprimissin els MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA»

Les qüestions socials
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gregsció Mariana de Sant Lluís, ha
organitzat per aïs dies 3 (tarda),
i i 5 d'agost, una interessant excursió a Camprodon, Ull de Ter l La
VaU de Núria, sota el segOent iüne\Conferència de les 9'30 d» la nit:
Concurs de Fotografles
rsrt: '
del Circoi R. Federal
Dia 3, sortida de la nostra ciutat a un quart d'una da la tarda de
BASES
Deíanelona a Les Planes
del Nord, cap a Barcelona,
1. » Aíjuest concurs està dedicat a l'estael
Han
estat detinguts els veïns de
on es pendrà ej tren vèrs Sant Joan
tots els aflclonaia a la íotografta per- de
Les (Planes Benedlcta Poch 1 (Carioles
Abadesses,
des
d'on
s'anirà
tanyents a aquest Casal.
en auto fins a Camprodon, on es vis, de 46 anys, i Antoni Rodeja Ca2. » Les proves presentades a con- soparà 1 pernoctarà.
nal, de 40, per mor da l'assassinat
curs hauran de fer-se per sepade Elies Expósito, comès al bosc
Dia
4.
De
bqn
matí
s'empendrà
c'.
rat, degudament emmarcades a l'anBariola d'aquella població
glesa, he vent d'ésser son lamany camí vers Set Cases i Xalet d'Ull
La qüestió da les aigües
mínim 13 per 18 1 màxim 90 per 60. de Ter, on es dinarà; després es seLa muntura no va Inclosa en els dits guirà el camí cap a Núria, passant
Diivendres
hi haurà a, la Cambra
per Jirapits, Coll de la Manova, Nou
tamanys.
Creus i Núria, on es soparà i pernoc- de to Propietat una reunió d'dle3.» El nombre de proves serà de tarà.
roents de la Cambra dels prople;a^
quatre cotn a mínim.
ris de les aigües i de la majoria de
Dia
5.
S'oirà
missa,
i
havent
esraor4. » Es limita el dret d'optar a més ; zat es visitaran aquells bells en- l'Ajuntament per a tractar de l'adde dos premis.
contorns Al migdia s'empendrà la quisició i municlpalltsació de les
5. » El procediment d'aquest con- |1 davallada
a Queralps i Riba, di- aigües potables.
curs es basa exdJuslvament sobre nant-se en cap
Un escaient Hoc d'aquells
Reunió da sesretaris
paisatges del Vallès i marines.
i Incomparables paisatges, A Ribas es
6. » Els concursants hauran de tra- pendrà el tren per a tomar a la cluA l'Ajuntament de Girona s'ha fet
metre les obres sota compromís d'ho- I tat nostrada.
una reunió de secretaris, davant de
nor de que són rigorosament originals
la qual ej eecreiari de VA Juntament
!
Cost
de
l'excursió
4§
pessetes.
t inèdites.
I
. .. .
.
1
de Blanes, don Miquel Roure ha
7. » Cada prova haurà d'anar assedonat compte dels resultats de TAsUns goigs de Sant Feliu
nyalada amb un signe « lema i
Estan a punt de sortir uns goigs semblea de secretaris d'Ajuntaments
acompanyant un petit sobre clos. fent 1 del 'Patró de la ciutat bellament edl- espanyols que es féu a Madrid, 1 a
constar en la psrt exterior d'aquest ; tats sota la direcció de distingits ele- 3a qual ell. juntament amb el sesobre el mateix signe o lema de la j ments artístics.
cretari de Girona, senyor Vlnyas,
prova, únicament, 1 en rinterior, a
representà els de la «província» de
més del nom del «oncursant. el lloc
Compliment de contracte
de ia fotograma. Es remetrà^ doncs, I E l . Consell d'Exportació, de la In- Girona
Altres noves
nn petit sobre clos per cada prova dústria Llanera dc la nostra ciutat
presentada ai concurs. Les proves ha terminat la fabricació de les 20.000
Els veïns dels carrers de la Rutlla
hauran d'anar dirigides el president mantes que prengué en contracte per 1 Lorenzana han contraiclat a l'ordel Jurat qualificador.
questra Art Gironí per a les festes
i a l'exèrcit espanyol.
8. » EU termini d'admissió serà del
de barri que cslebraran dissabte.
Reformes al Cervantet
r-imer ai 29 d'agost del 1923.
—A
tina finca de Si-ra de Baró,
9. * Les obres serah sotmeses: I . AI iL'èmpress del cine Gervantes ha
un Jurat d'admissió. I I . A un Jurat conteinrat les reformes quo tenia pro- propietat de Jaume Solanes s'hi ha
jectades en la sala d'espectacles, fent calat foc a una garbera d'userda,
qualificador.
10. » So]6 entraran al Concun» les desaparèixer totalment la part de. pú- oremant-se'n por vàlua de 2.000 pesobres acceptades pel Jurat d'admis- blic i substituint-la per preferència setes.
Hom creu que el foc fou iwenSió; les restants seran guardades fitis numerada.Al mateix teiwps. M lloc destinat I cíónat.
un mes després dTiaver^se publicat
el veredicte del Jurat qualificador. preferència numerada, serà més gran
—L'A'eneu de Girona organitza
Passat aquest temps, si no han estat amb l'objacte de poder CoUocar cò- per al setembre una excursió a Tarretirades ipels seus propietaris, es modament Ja distingida concurrèn- ragona.
considerarà que en renuncien, po- cia, coHocant-s'hi un avinent cadirat
dent fer-ne la S- E. «Blot VaJlesenc» construït en aquesta ciutat expressa—Diuen de Castelló d Empúries
Hiis que dregui convenient, sense ment per aquest cine.
que diumenge fou objecte d'una madret a cap reclamació per part del
mifastació d'hostilitat eS regidor de
Nova Junta
enneuraant.
Girona- senyor Font 1 Fargas
La
Junta
Directiva
del
Centre
de
De11. » A excepció de les obres pre- pendents del Comerç í de la indúsmiades, les quals queden a disposi- tria ha quedat cònstitulda per a l
ció exclusiva del iBrot Vallesenc», curs 1923-24 pels individus següents:
B e r g a d à
les altres seran tornades a llurs auiPresirtent, Pere Casablancas Sagrstors, una vegada clausurada l'exhibiBAGA
—
Enguany
són molls els
ció,
podent retirar-se del nostre es- ra; vice-president Pere Escapa Vives; forasters que, ultra !e distingida cocaixer.
Francesc
Mauri
Casablancas;
tatge tots els dies feiners, de nou a
lònia, passen aquests dies de calor
tteu de la vetlla. Totes les obres comptador, Cristòfol Barceló Fau; bi- entre nosaltres, cercant lai fresca d'aMliotecari,
Joan
Andrés
Ralch;
vohauran d'ésser retirades dintre dels
questes contrades, i segurament fóra
trenta dies de clausurada l'exhibi- cals, Feliu Renau Vallrlbera, Joan aquesta viía un centre de turistes si
ció 1 transcorregut aquest temps Ses Gras Duràn, Eladi Marraiüà Vigo; se» el
nostre Ajtintamnt tingués més cuque no hagin estat retirades queda- cretari, Pere Bemardi Farrés
ra de les millores del poble.
ran propietat de la Secció.
—S'han fet ja les proves per a en12. » La, Secció declina tota responL a
Samarra
gegar novament la fàbrica de ciment
sabilitat per les pèrdues o avaries
SANTA COLOMA DE QUERALT. - <La Petrolífera», coneguda vulgarque puguin perjudioar per qualsevol
causa les obres del concursant, en-., Estan utmiant-se els preparatius- par ment per la «Foni del Sofre».
cara tpj* per la seva part posarà la a donar més importància a la nostra ..—53»an repartit els artisUcs promajor cura possible en la seva con- festa major que han de celèbrar-se grames de les festes amb què l'Unió
el» dies 19, 20 i 21 del íorwnt mes. Baganesa celebrarà enguany la nosservació. - .
Amb tal fi el illarl qulnaenal «Sagar- tra festa major, entre les quals es
PREMIS
ra Nacionalista» prepara un número destaquen les ballades matina'ls de
Junt.i Directiva Un objecte d'art.
extraordinari.
tardanes.
«Brot Vallesenc». Una escrivania.
—Han estat cedides galantment tot.
Joan Sallent. Una plMna Waterman
moses copes per als partits de futi estoig.
bol, que han de disputar-se aquests
Josep Rotllant. Un jòc de boquMJes diss.
Podem ja assegurar que la inauarnbar.
guració oficial del Sport Club tindrà
Josep Maranges. Un objecte d'art. lloc amb «1 partit amistds contra el
Antoni Avellaneda. Dos llibres de Gimnàstic de Tarragona.
Química Eòtogràflca.
iConferincia de Ui
de la nit)
—La companyia I Híspano-Colomiua
Camil Marti. Un disparador autoinaugura
uh
nou
servei
de
passatgers
màtic fotogràfic.
L'estalvi
Un amant de la fotografia. Un des d'Igualada a Calaf.
—Per les properes festes la societat
llibre «Manual Pràctic de FotograDurant
la
darrera
setmana les oped'Estella ha. contractat la companyia
fia».
racions de la Caixa d'Estalvis han
que
dirigeix
En
Jaume
Borràs
i
els
Dos premis de Ramon Belgual 1
altres actes seran amenitzats per l'or- «sissi les següents:
Emeten Baígual.
Lleyda: imposicions, 105163 pessequestra .Els Nois d'Olesa..
tes-, reintegres, 86'518 pessetes.
PREMIS ESPECIALS
—Els Industrials tèxtils estan alarBalaguer: imposicions. 15'164 pesseJosep Centella.-. Diferents objectes mats p«r la poca demanda en les setes; reintegres, 7 660 pessetes.
d'art Temé: Dos interiors del Museu ves oferies. ,
Cervera: imposicions, 33.291 pesseCasa Centella*.
—Degut a la invitació feta pel nos- tes; reintegres, ,30'iiZ pessetes.
tre batlle, cl governador ha promès
PREMI DE .L'AVENIR»
Seu d'Urgell: imposicions, 25 420 pesVinU-cinc pessetes. Tema: Monu- assistir als festeigs de la fesia major. setes; reintegres, 23'140 pessetes.
—Es
troba
al
castell
de
Viure
son
ment d'Espartèro a la plaça d'squest
Juntes obriren 2$ llibretes noves.
propietari el general Francesc de Mernom, de la nostra ciutat.
Cl preu de l'elactrloitat
cader
junt
amb
els
seus
filis.
Per adjudicar aquest premi es tinAquesta tarda s'han reunit les codrà en compte, e més del gust artísmissions de Fament i Electricitat de
Priorat
tic, la seva expressió gràfica, és a
dir. quan més bé es detallí el que és
MARSÀ —En aquest poble ha tin- l'Ajuntament per a tractar del proI per què serveix aquell monument. gut lloc un important míting contra pòsit de les companyies d electricitat
La fotografia premiada procurarem l'ús iUegal de l'alcohom induslrial de pujar el preu del fluid.
pubitcar-la- en primera plana del en el vi i begudes alcohòliques, que
La barana de biondeí
periòdic.
de la ruïna de la viticultura. S'han
L'Ajuntament
ha d', nat per rebuda
Nota: Els noms de! Jurat qualifi- acordat enèrgiques conclusions en
cador es faran públics al moment defensa dels interessos vinyaters 1 In barana de la Lp.ni,ueta. mulc·.·a
que tant afavoreix aquest popular
de dictar-se el veredicte.
assistir el poble en massa a la gran I ossseig lleydala.
SabadeU. juliol 1023.
manifestació que tindrà lloc el dia 5
Secció ExciíKionista «Brot Valle- del corrent agost, a la plaça de la
Altres noves
aehc» —La Junta.
Quart era, de Falset, amb l'asslstftnLa Junta de Seqmaize ha asseny v
Exoorsiò
cia dels parlamentaria represeníans • l.u les hores de nou a xtotze del motí
La secció Excursionista de la OOQ- de l a crrrvura.
li de quatre a «i» de la tarda per a pa-
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gar el cànon de l'any corrent 1
retrassiats.
—La Comissió Mixta s'fia reunit ahir
I avui, examinant diversoe expedients
d'excepeó sobreviuguda.
—Ahir féu la seva darrera sessió
la Comtssió Permanent de la Diputació sosta la presidència del senyor
Mías.
—Estant quasi acabades les obres
de la subcentral de Telèfons que s'ha
dlnsíaUar als baixos de> Palau de
la Diputació.
—El
Butlletí Oficial porta una advertènc-a del Consell Permanent da
II .Mancomunitat dient que hauran
í'ésser executats els ajuntaments que
es neguin a pagar el Contingent Provincial.
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(C:.irtrineia de I«J 9 d« la níç|
Embamamant suspès
Per ordre telegràfica de', tnlnssii
de la Guerra, s'ha suspès reaibaJ
ment de 160 soldats del regiment d l
i 100 sacs d'ametlla i 10 caixes .í|
imetlla cn closca
L'exportaoló
Durant el mes passat s'han exf»
tat pel port de Tarragona 1.407 boc;
de vi, 133 tones d'oli. 100 caíx*.
560 sacs d'avellana en grè, 50 ca:
i 100 sacs d'ametlla i 10 caixes d
meüa en closca.

—Hom nota molta afluència de carLa Fira de Mentrelg
ros dels pobles veins, portant fruita
a Lleyda la qual quasi tota és exDiumnge es farà la Pira de- Mj
portada fora d'Espanya
troíg. havent-hl concerts, futbol, bal
«tc. Hi aniran la banda dsl regitr»j
dfe Lucfcana i uns clubs de futbc! 1
Reus i Tarragona els quals jugar!
La
Costa
amb els equips locals el diumerijl
VILASSAR DE MKR. — L'Apostolat dilluns.
de l'Oració, de Sant Joan de Vilassar, amb tota solemnitat, celebrarà
Anuncia lluminosos
U
les festes en honor de! Sagrat Cor
Han estat posats anuncis liut v. :
de Jesús, del 2 all 7 d'agost de 1923. sos a les faroles de la Rambla, n
Heu's ací el programa:
dir que el primer que ha aparegui i
Oia 2. — A les set del vespre-. Ex- estat el de la marca de Uet-«El Pa,:posició dell Santíssim Sagrament, Ro- el qual està redactat un la nosl
sari, Trisagl, exercicis del mes del llengua catalana
Sagrat Cor de Jesús, cantant-se Pare
Compres da cavalls
uosirps i llatretes, sermó que farà el
doctor Joan Lladó, canonge magls- Han sortit diversos vagons de càvil
trail de in Seu de Vtch, benedicció dels que la comissió de cómpl
de l'exèrcit ha comprat a la cotrJ
amb cl Santíssim i reserva.
Dies 3 i 4: Se celebrarà la funció nyia que fa poc n'importà un èv-y
amb el mateix ordre que el dia 2, a gament de 1.000. procedenis d'Aa
ríos del Kord1.
I
la mateixa hora.
Un dia d'aquests n'arribarà un •
Durant aquests tres dies, tots els
qui desitgin ahlronltzar a casa llur oarregament. •
la imatge'dèr Sagrat Cor dc Jesús,
Altres "ovepoden portar aquestes imatges o esHa fet un dia tèrbol, ço que Juu
tampes a l'església i seran beneïdes ment amb l'estat picat del a ü r . I
després de ig funció. Els qui no tin- fet que hl hàguí» pocs banyistes J
guin
mitjans de praporcionar-se Miracle, A la tarda ha tomat- a I
imatges ni esrenvpes de! Sagrat Cor molta calor.
I
poden demanar-ne a la Rectoria on
se'n donaran a tothom, per tal que
—Aquesta vetlla s'ha declarat u t i f
siguin molles les famíMe» en les cendi a uh bosc entre Ahncsiier v|
quals regni el dolclssim Ret de la Selva. Si no torna a b'utiJ' al VE
es podrà apagar aviaL
Pau.
Dia 5: A les set del matí. misse de
Coraunló general, amb pfiàtica preparatòria.
A dos quarts de deu, eolamne benedicció dej nou altar del Sagrat Cor
de Jesús
Actuaran de padrins en aquest acte els esposos En Joan Pujol 1 FarAhir. cn el primer tren del ma
rés ' i N'Adela Voten té de Pujol.
Després de la benedicció es farà la ' sortiren per l'estació- dc França i
cerimònia de l'entronització del Sa- nois que formen part de la Colq
grat Cor de Jesús en les famílies mii- de •Vllamar». atiaren a acomtaij
jançant la consegüent fórmula de los a! senyor NadaL president Qf
Comissió de Cultura, fil senyoi |
consagració- Seiguildaroent, l'Òrfeó naud
i tot el personal de TASMÍMI
del Patronat Social, sota la direcció Tècnica
de l'esmentada Comissií I
del seu mestre En Jarame Pujol, oan- I Els nois. acompírayats-de-lhir? 3
i-arà efl «Te-Oeum», de Ravanello.
1 res. es reuniren al «Grup BalxeMj
A les deu: Ofici solemne. D'esmen- i una vegada allí els fou assenya t
tat Orfeó cantarà ia «Missa brcvls», la «Vlleta» de Vllawar. de la
de Palestrina, i predicarà ei doctor havien de formar part. «VUaiwj
Joan Lladó, canonge magistral de , igualment que l'any anterior, es ai
Vlçh.
' pon de sis «Vlletes»: «Putxet», «vlj
Acaba* l'Ofici, esstarà exposat el blava», .Puiar-, «Vila Roig», «Puj
Santíssim Sagrament, al qual faran verí» i «Areny d'Or».
vetlla d'honor «4s celadors de l'AEn arribar els nois a Çíla.1eil ^
postolat.
A les tres de la tarda: Funció de la baren reunides les autoritats. í
quals es esperaven, junt amb el nj
Hora Santi. . .
'
ge
i els mestres dei p·-·:•-!?. dispr
A dos quarts de dnc: Trisagi de sanUlos
una solemne rebuda. Conia Santíssima Trinitat, cantat per la buïren a donar major solemnitzi
secció de nois de TOrlaó del Patronat Tacte l'acudir en manifestació
Soda! i aete de consagacló el Sagrat , veïnat de Calafell, Entra els conc
Cor de Jesús.
' rents h i velóram els funcionaris
A dos quarts de els sortirà la so- nyors Gelabert. Gassol, doctor ••'
lemne processó del Santíssim Sagra- •i els senyors Beltran i Borjall.
ment, que passarà pels carrers de
Després de reunits els nois a
Sant Joan, Clavé, Miquel Borotau. platja, el senyor Gassol saludà »
Sant Sebastià, Sant Francesc, Rosari : breus paraules a les autoritats
Sant Josep. Montsenraí, Sant Genis, poble de. Calafell, en nom de la J
Carme, Carretera Reial, Sant Roc, ! missió de Cultura; salutació que 1
Sant Joan 1 tornarà a la parròquia ' corresposta pel senyor Gener, a"^
El penó principi serà portat per En de Calafell, el.qunl, amb paraules'
Josep Colomer i Vllart. diputat de la r pressives manifestà l'alegria que **
MancomunitaT, ai qual acompanya- él poble en massa isn veure novamí
ran els senyors En Ftíicià Sust 1 Vi- «1 llur platja els nois bnrcel<"'^
ves i En Francesc Ordetg i Valls.
aquells noK que durant l'hivam J
El penó de les associades a l'A- baven a faltar. Féu tota mana '
,1
postolat està confiat a les senyoretes feriments a la Colònia.
Teresa Serra i Boada, Maria D dl os
EI professor senyor Martorell,
Plaeílorens i Mir, Adela Pujol i Vo- tor de Vllamar, en nom dels '
lonté.
correspongué a íes paraules i als"
Dia 6: A dos quarie de set del mati rlments del senyor Gener, salu^'
missa de Comunió general a l'altar el poble de Calafell, invitant-lo a P
del Sagrat Cor de Jesús, pels bene- dre part a les festes i actes de
lamar, com ho feren Tany passa5
factors de l'altar, difunts.
En acabar l'acta. els nois es '
Dia 7: A les vuit del matí ofici de
Rèquiem, amb ofertori general en seeslonaran de llurs «Vlletee»"qt^
sufragi dels eefledors i socis d'aquest han estat designades, donant'
Apostolat ous ban mort durantTany. a la vld* da «Vilaour»-
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VEU DE CATALUNYA

del ntantíl, 3u metres, Javallna: ii.y. díat compliment del programa anun- bar proper que havia portat cervesa
metres. Tripte «a^t: 11.59 metres Disc: ciat en constituir-se la- Penya de al garatg». essent tots ells tancats.»
3212 metres, qde totes ellés superen l'Aire. A la secretaria. Plaça ^el Tea- amb amenaça de mort. «n una habitaa les establertes en «Is iCamplonats de tre, 2. s estan rebent gran nombi* ció interior.
Barcelona.
de soWklluds d'íngres.
Ctnc atracadors penetraren en .el
al pròxim dissabte, a les dotEl cartell anunciador dels Campiolocal, quedant a la porta. 1 robaren ze,Per
tRITIMES
l a l'altar major de la parròquia
nats es va repartint amb profussió
IX Excursió Col·lectiva de Catalunya. 3Su pessetes d'una taula del despatx. 'de Sant
íaume, estan anunciades les
essent de esperar que els deportisles --Segueixen els treball* preliminars
Mentre efectuaven aquesta oP^acló,
..ontres intemaclonaís de Nata- catalans responguin a la crida íedenil d" la IV Excursió C/'Hecliva ^le CAIJ»- arribà al garatge un automòbil i el noces <|el doctçr en Medicina i coneBrussets Swkirmiig Club • C. H. assistint el pròxim diumenge a la tir- lunya, la qual serà d'hoipenatge a !a xófor. trobant la porta tancada, tru- gudíssim futbolista senyor Alcàntaelona. — Poc d'esprt-.s dTiaver da al camp antic del F. C. Barcelena Natura, i que «ítgarutza per al pro- • à. obrint-lo ch> mateixos atracadors, ra. auib la gentil senyoreta Blonquekt te Jviaia de leqU|ip tfaXDpLú contribuint d'aquesta manera a in per dia 16 de setembre, «1 Centre Ex- els quals li prengueren 125 pesset-í. ta'López.
^ngria. de la qual actuació »an suscripció oberta per al irametünent cursionista Rafel Casanova, sota el
Realitzada l'operació els atracadors
ttCDrd conserva l'aflció barcelo- de l'equip català als campionats d'Es- següent Itinerari: Sani Celoni, Font fugiren,
Avui, a íes deu dc !a v«tlla, tinetnpurtant-se la clau dvl gnx el C N. BarceJona en el seu panya,de Bocs. Collbuti. iCan Valls. Font de garatge i deixpni a tols tancats dintre drà lloc al Turó Pare el gran festifts de fer deí'niar per la seva Piti'Areuyal, Òlzinelles. Font de la PeEn ronsiderar que ja n© hi havia val anunciat a betwflci de la Reial
dfe l'Escó era. Ue {Llevant als TTR
ga. Can Drep*. Fonts de Sant Josep perill, sortiren els que es trobaven Associació de l'Arbre de Noel.
_ s estrangers de JDés -fahia, anun1 Sant Franoesr i Sant •Celoni.
Entre altres números hi haurà ball
tancats, sense avisar cap agent de
|per als pròxims dies 7 i 9 a l i
-Vmb assí^tiència de bon nombre de
EÍ Consell dlrectüi del Centre estA l'autoritat. Mès tard, la policia n'ha- a la pista de patinar, sorteig gratuit
los nous festivals fhcemacionnls tiradors-de'primera
Unia es feu diu- treballatit per a ac^n^egulr de la gufi esment I ho denunclàren al Jutjat. de diferents objectes artístics 1 an
el «BnMsels SwmminRr <Uüb« de
la tirada de roestraíge a íusefll, Corhpanyia de M. S. A. un servei
castell do focs artlflclals.
kselles, que tan excel·lent impres- menge
ffmlb 60 dispars, a 200 metres, | límií especial de tren per a la dita excurLa festa promet resultar aniraado.
(L-ausà l'any anterior.
440 punts.
sló, alxf com una rebaixa en les taAconseguiren la medalla de mestre rifes. El programa dt» la dit* exDintre pocs dies sortirà de nat.
Campionats irOptrigger i shifl. els senyors J. Eequena. amb 466 Icursió constorà de parlaments a cftrAhir a la tarda, &1 carrer de Mefls remers tarragonins han remès punts; B. Durin, amb ttl, i E de ' rec d En J. Roig i Pruna, de la L'mó nèndez Pelayo, davant el núm. 87, el ge, cap a París, Venners, Manohes, seva inscripclb per aquesta ma^- Cruz, amb 442.
Catalanista, un representant de la rtmolc del cotxe núm. 157 de la línia ter i Londres, el Jove En Pau Castell
el qual ha flxat la seva resiprova de rem. La seVa paftlcip'iEntre els restants Inscrits, els que Lliga de S. E. d<»" Catalunya, un al- 37 atropellà a Joan Font Freixenet, Bofill,
iui>da lïmiuda al campionat d'Ou- més s'àpraxlmaren a la puutuaeió tre organitzador i alguti mè* que s'v dc 32 anys, produint-li ferides Im- dència « la capital d'Augleterra.
p-r a quatre remers més no pír exigida per al mestratge foren els se- minciarà oportunament. Sardanes 1 portants a distintes parts del co«.
és menys Interessant puix cone- nyor» V. Bagarla, amb 429 punts4 A. benedicció a l'església parroquial d'Oi
Conduït ai dispensari de Gràcia, va
Surten d'excursió als Pireneus fran«On els extmardlnaris progres- ModolelL anit) 427.
zinelles, del nou banderí de l'enti- ésser curar de primera intenció, escesos. En Joaquim Xiró Galícia 1 En
Ifets darrer^ntent pels socis ,1*1
tat.
sent
portat
després
a
TUuspital
ClíVa a«tu.ar de Jutge de camp En MaJosep Alvorez Duran.
1 Namic de Tarragona, sèla '^s nuel
Rotilón; presidint el jurat En
Totes aquelles entitnts que no ha- nic en estat gravísslan.
lables lliçons del notable remer LoUginos
—A'l dispensari de Casa la Ciutat
t'fi-.ir
;
.:
gin
rebut
la
lletra
notlflcant-l
is
Síegen Talher. progressos " que
El dia 4 d'agost, a les nou. tindrà aquesta mainia fe-1.1 de l'excurslo- ha estat curat Gabrúfl Vingàs' GuiA l església parròquia'l de Sant Joan
jfa aparèixer com uns possibl"*
lloc la tirada per a calps 1 oficials de nisrpe català, poden donar-se com in- llen, de 17 anys, M qual tenia crema- d'Horta, tindrà Uoc avui, a les deu.
|yadors del 'Campionat,
des de pronòstic reservat a l'ull dret. r enllaç raatrimonlail d« Na ftrarlavitades,
i
són
prfgadçs
de
trametre
l'esèrcit
1
armada,
amb
pistoia
o
reuto UiAcrit
«1 ntatelx que
adhesions al nou estatge del que slhavh^ produït manejant una Carme Hugiiet 1 Planas. fllUa d'iEn
lié el darrer campionat de loïs vòlver de guerra, distancia K me- llurs
Çentre. Sant Dom^neç, 7, principií. subetànoia Inflamalble dintre, d'una Francesc Huguet BaavUIleaf, »mlb el
ccifiüiuit per Alasà, Dalmau, tres, de udls^>ars.
Per les impressions rebudes fins ara lleteria del carrer de Cervantes, 6.
El dia V a les nou, es tirarà la cojove En Francesc Aroh l Garrigó.
i. Plàol. tiiBoner TeiXés. q-.ie
—Alilr. cap a les set de la tarda,
i'outrlgger « Des pe na Fer pa de representació, valuós trofeu que i per l'entusiasnie que regna * la vila
es ve disputant aoyaiment, i què s'ba de Sant Celoni, degtrt a la fvrjr.a pro- passaven per la via fèrria de Vilade guanyar dues vegades seguides 0 paganda dels incansables çoíbpanys nova, tros entre Sans 1 el Prat dues
BrliUaritlssiima com poques resultà
del Grup F.., infatigable, hom prèveu noies germanes. Empor i Hortènsia la gran revetilla caiubraida en - el Camp
tres alternades.
Sún .molts els socis que 6'exerc.iten un èxit falaguer per aquesta IV Ex- | Fira Companys, de 19 i 17 anys, diEsports del «Cüuto Deportiu iMb-snou».
I habitants al carrer del Llobregat, 135. .Aquest Club. volgué íer una íesta oom
per ui vinent campionat extraordinari cursió Cvileotiva de Catalunya.
! baixos, l una altra dona descone- cap altra 11 pot ésser igualada, tan* per
iltma-lluro, — El prop vinent de precisió, a 30 metres, amb 'olanc
ige 5 d'agos: es jugarà un Iré' de 0.'20, que «s tarà el dia IS d'agost,
Autorització. — En la sessió última- guda.
ia seva originsAUat, bon gust 1 esl i partit de futbol en l'espai
1 ei> el qual hi ba on gran nombre ment celebrada pèl Consell Directiu
En aquell moment s'acostà el tren plendidesa.
|del C D. Masnou, entre ois de valuosos premis, oíidlís per dife- del «Reial Aerp Club de Catalunya», correu de Madrid i les dones, que
:La concurrèneda, distingildlsslma, va
equips del Barcelona i de l'I- rents persaiiailtats, armeries 1 círcols s'acordà autoritzar a rentitat «Penya ' passaiven ] - ! pont. sota dei qual hl
Matarü. De la reconeguda và aNslocríitles d'aquesta ciqtat. Per de l'Aire» per a utilitzar l'aeròdrom : ha l a línia ded ferrocarril de Ma- IMtar fins iben entrada la malliiatía
Badalona i de les grans ac- ésser al primer campionat d'aquestn del Reial Aero aub de Catalunya, gòrio, es van esverar i . amb 'tot 1 al campés dei Jaez-tband, tjanda i ma
àb l'iloro en resultarà un classe que s'instaura en aquesta re- per a totes aqnelles pro^vs essencial- ' que podien retirar-se a un costat, nubrl, cíjeequiant-la am&> presents com
compeUdlsslm qpe l'aflció es- presentació ba despertat viu interès. ment depçrtives qiio organitzi la dita perquè la doble via de..ta espai su- a reoord de la festa, durant la qual
es cremaren itwngales .t íocs dWtt&cl.
desig.
ntitat, i que esilguln autoritzades pel fleien:, no se'ls va ocprre altra cosa
{L'espl'èTKl'iJd touíet, servit -amb tota
Reial
Aero
Club
de
iCatulunya.
que
sàliar
daltabaix
del
pont.
5
W
AVIACIÓ
olasse de reflnaments. va restar tota
De
resultes
.de
la
caiguda,
la
dooa
IONISME
• desconeguda va quedar morta 1 les H nit obert, elogiant tothom les atenPenya de l'Aire, — Diumenge a la L A W N ' - T E N N K
cions l comoditats que os van tenir
. germanes van resultar ferides,
_ upaclú Excursionista Tagama- tarda van fçr-se les proves «jel primor
Daauville, 1.—El francès Blanchy j El tren va parar, 1 les dunes foren
: en reunió general es v<t acordar aeroplà adquirit per aquesta entitat;
ütecordem iiaver-O»! ivtst les íamlHes:
rocollides, col·locades a un vagó i
rlar $le domicili traslladant-ie al es tracta d'un lOiiKlroiu amb motor ha guanyat a í'espanyol Flaqner.
i;! resultat ha anaf així: 6-1,
ter dél Manjuis del Duero a ü t . Rbon? 6ú HP.
J porUndos a l'estació de Sans, on h i marquesos de iMIasnou, d'Aieilla, de
fPafaHtí).
havia la parella de mdSsos «Htequa- CtutaidïUa, de MonsoMs; don Joan FaCom a nu ta simpàtica i com a pro- 3-6 i 6-1.
Per tant, l'equip francès Jugarà la dre de Cornellà formada pel sote- bra. Paflléjà, Baíaguer, Boscíh-Lalbn'is.
va de l'entbsiesme que bi tia a la
Anet. Girona, iMuntadas, Mart i
fJETIQÜES
Penya, direm què ba eSiut adquirit Copa Davís de Lawn-f·hnis als Estats | caporal Solivador Riibó i el mosso Garí.
I Ramon Busquets, efls quals cuidaren redl. Sensat, Soler. Tcat-Martorall,
mitjançant una subscnpció feta en- Units. — Havas.
de portar les lesionades al dispensa- Oastíflls, AlmiraOl. doctor CureOl, Hiül,
ampionat* de Catalunya d-Atle- tre els- socis i que el nmnlutge de
Munnié. Candona. Sanafluuja. íBstiivilll.
ri d'Hoslafranchs.
l'aparell
i
moiot
lia
estat
també
fet
»t. — Les dades que es reben de
Carreras. Pidh. Bertrand, Fàibregas.
A
T
R
A
C
A
M
E
N
T
per
socis.
El
noú
avió,
portat
per
F.íi
I comarques catalanes on es'véjien
Framis, Musíé, García. Valet. Medir,
L'Einpar
tenia
erosions
lleus
oi
Josep
Canu'das,
va
fer
«na
llarga
voebrant les provss per a «elecció
S'ba dopat compte al Jutjat d'un
Travleso. Barraqirer. IKíiol. VMa.lter,
colze
esquerre
í
exetació
nerviosa,
lada
sòbre
el
Prat
i
voltants,
demosatletes no pyden ésser Ox^s Saatracament caT.ïs. al garatge Ford
Rxbas, Saiütóhy, Mehsger, Castellví,
i
l'Hortènsia,
ferides
cohluses
al
cap
trant
exçellents
condicions
de
vol;
tóries, prometent una lluita insituat al carrer d'Aragó, número 188.
i commoció cerebral, pronòstic greu. PéreZrtBofVIl, (Bcfliaive, Estapé, Anttoh,
quedarà destinat per a rentrenameht xamfrà al de Muntaner.
ssanttssima.
després de ciwaKla. va ésser Marlstany, Zamorano, IDoauenetíh, CarTarragona s'ha rebut im comu- dels .j.·Uots de la Penya de l'Aïro
Es iprésenl^rep set individus pistola Aquesta,
boneíll. Basols, •Çiiosca, Carles-Tolrà,
del Comitè de la Federació Ca- que desitgin túrnur a ravlació activa. en mà al garatge, en el qual hl Un via conduïda a l'Hospital Clínic.
Bruguera., Ferrer, Boada. Hombraved'Atlelisme certifliant haverEl jutge de guàrdia es va presen- lia, BatohlUeria. Creus i molts d'alAmb la proximitat dels mítings de l'aibo don Josep Alqn^o, acompanyat
atut j'.últüiu diumenge *s re- Sabadell i Vich, ei concur* Vollu 1 de don Lluís GauS, d'un tenedor de tar a l'eslació de Sans i va ordenar tres.
s. LeS marques esiablertes me.; Catalunya i l'adquisició dels prlrcers llibres I del guardià particular Sa- portar e4 cadàver de la desconeguda
brtants ban estat el llançamwit aparells, demo,-:tren l'exacte 1 imtue^ durní Peinados. així com l'amo d'un al dipòsit. ' í
FIVE

Els esports

D e

Societat

Desgràcies

m 38 LA m

Sols s'humanitza per qui l'habita,
DE CATALONTA s'hl
abriga . i i ama. 1 io que donis,
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catapultes, boniBí·s, mines, cànons
r." poduii c4>'enir: obrir-la, ho permet a íea bunes, sense saber com
nl quan, a pacífics capellans i burgesos qae'vl»en al seu redoíso i la
'foraden ytifi SA massa colossal per
HoV iii-tí, • ilacstretes, ojxldetes, que
douen U'um t frescuru.
Ep .fer-se vella s'ha tomat pacítlca. ,1, .en lloc de morters i marlets
qu^ ia remati li. na pres en son cün
ürrjU-4- potorlvols; en ses escietjtesy figueres bordes; en sos boiiys 1
lurais. _Bures parleiàr.eí de tota mena que ü tapen les fendçs 1 l'engalanen
«
^ïoi en ella no és de igual tnalestat i belleSa Història viva de pobles
que passaren, cada un d'ells ha fet
L/i i^e sos giravolts penetra en les
i destèl. deixant lo seu regali en terres del «Mas aai moll vçll». del
la manera d'arrenglerar les pedres, quin la masia ^'aix^ça ^rrogani dad'escairar-les.
en cada portella, munt l'esquena d'una coHineta.
reua o boixló.
vcient-se de ,es ftnrsires i terrat;
Al seu peu. una carreteaa. ia qui lo Cap de Salou, les platges llarabans leLs íerrocarrils penneila tran- gues, lo campanar de Reus. les casllar quaii a posta de soi los portaU ses de la Salva, tot aquell bé de
de la ciutoii se . tancaven, serveix Déu de vinyes, de garrigues, horora de passejada a gent d'igjiésia: tes i boscos anomenat lo Camp de
j 11 n bon tros porta
nom de Pas- Tarragona.
• seig dels Canonges.
Les lerres que depenen del «Moll
Pjenpendicular a ella, una altra vell. se irobdii en tennis diferent*:
carretera més estreta, rasant les vi- Ji. ha pecee que són del de Tarnyes de PAlosà, se dirigeix aü fos- ragona, altres de la Secuita, dels
sar que tant de lluny se veu amb •Pallaresos
sa porta d'un vermell de sang pre- ' Mas t masia reberen lo nom que
sa, aquells dos finestrons que sem- porten d'un tfoaeot de torre, altra
blen ulls, les rengles de nlnxos, tos tentps molí dè vént i a m i colomar,
xipresoé bellugani-se a Mmpuls det que els anys, llençant damunt de
vent. ajupint-se. -aixwant-se. bran- ses parets convexes so*, borràs1 dant lo cap, fent brugir l'aire cgm ques, Uampe i pluges, n'o han (po' sl tinguessin llàétima dels sérs in- gut enrunar del tot
Per oa s etitr»v^ en lo Molí los boanimats que Htr ufonl* soàibreja

LA FAMÍLIA
IELS GARRIGUES
PER

J. Pin i Soler
Crematística
Tarragona, darrera el Palau de
Arquebisbe, passa aquella muralla
piMptaqü que comença al Portal
Sant Francest d va flns al de
nua Clara.
•» forma és avu-l com al tempe
Is (Creuats. Tan sòlida és ara com
Jorn que etlòpics, fenicis, romans
's, serralns, criaüans, imperial;so moderna francesos. Ia ímpúgllmçosontl majestuosa! Trenta c«nVles ao l'han pogut encetar.
í»'ós compacta, grúlxuda. a;!"..
ardada de matacans ntlg desfets.
rebellins sense acabar, de torres
letfulti$.
íoi s'és abandonada a l'agres or.
mai nipgü t'ha presa per força
tnpre lo sltlador ba penetrat en
Citóot per ia marir,^ '

i dels quins llius çrrrts se nodreixen.
A md esquerra del fossar, seguint
les porxades de raquaduclç per on
ve l'aigua que vn la ciutat es beu,
la carretera es toma camí dolent,
ftns a dalt deí fon de l'Oliva . i
passat !o fon ja ny ^ carretera rd
camí. sinó sender p^re.if·'js i tort,
que tan aiviat surt dç les pelades
roques com s'amaga entre eàbarzers
1 brossa girant a ll^vais, a ponent;
nó Sabem on ya! No obsi'%ní. com
UAÍ los caihtns flns los pitjor conduïts, ya a totarreu: a 1^ Secuita,
als Pallaresos, ai Pont del Diable,
a la font d'En ilarot. a Valls a
Síilamó. a les carreteres dé Í5iis,
de Barcelona, i per cdles. a Rqmal
a Lisboa! a Finis Tf rrae!

nics eolomets prenen avui lo vol;
Davant da la masia hl b^ un bon
on rodaven les mules h i ha les jo- espai de camp netejat de soca I
ques ; 1 j fuall de les ales, guarnit arreJ... costum adquirida en tempí
d'un basíoriot i d'ün barret vell, poc segur, per a veure venir de
serveix per allunyar los esparvers. lluny; a la cantonada, exterior del
•En Doqvl tot lo que el Moll. ha jardí, lo «.Molí vedl>, que- dóna nom
perdut en galanura bo ba guanyat a la masia.
• •
la demora que fou depòsit de gra
Resultant que per entrar al Casal
l palla. • hostal esquerp per los qui dels Garrigues s'ba de travessar
venie^j a fer moldre l que n'és avui l'asgai descobent de davant de la
un mas deU méi bells, aittb tencadis. hort, estables, cups, olles maSia, entrar al pati, guanyar la
d'aiguardent,
magatzems. ' alxoll, : porta grani... Empresa- diflcirtio-a
I quan en temps IntranqulU los d al
llenyeres, eres 1 palleres.
I mas aslan a iu guaita.
Ai soroll de les moles ha.aucceít ( Un cop dins de lia masia, es veu
io gfuq·gluo dels coloms, 1 tqt lo re- [ l'entrada ad mig; a mà esquerra, lo
lleu que donaven . la ^ r r e sa teu- ' riíeclori precedit d'un reqüartó^ 1
lada punxaguda com un embyt, lo ; a dretai la cuina que sembla da
moviment de ses Manques ales. les i conveni, amb escorn. grans taules,
anades 1 vingudes de jçmalers i
marxants de gra, ha Ç^ssat, com i bancs, llar monumental i un sens
per donació, a ia que fou barraça ; fi darriKiriS i reibOMos.
quan io Molí era torra, pdllss^ ! AJ fong de l'entrada' eapaiasa ^s'quan i-ll era myreda, pobre quan i cala condueix als dormitoris: la
ell em ric.
•' carhbra bona damunt de la cuino;La mas.a lé la fatxad^ a migjorn. ! les dels fills,, quarlos pels mals enPer la banda de darrera, altes pa- drefoj, altres pels forasters.
rets tanquen un cornul, on soda co- , Lo segon pis. i darrer, ha sigut
.convertit, part en ti·rrki.' T lo que
bert es troben les estable^.
Davant de la casa, per més pre- quBda amb jeulada sen'elx de golcaució I defensa hi ha un pati clos fa plena de mobles vells... Uns sende pares, guardant les olles, l a se valor, altres ne tingueren l fan
porta del corrai al costat, 1 l'en- condol. Tots jauen per • terra plens
Uaida d«l tros d'hvnt dit lo jar- d'esquerdes i trenyines.
dinet.
Lo wure'ls tan rebutjats commou
Gran portalada en la paret for- i fa pensar en temps de la venura
mant esoa.n- :Mfí) la d^ l'edifici dóna Ensems ocuparen un lloc en 1^ rasa
identitlcontse amb tos qüi' l'habitacomunicació amb lo camp.
L'hort, lo corral, los £aixos de la ren. S'han gastat I fe,' vèlIS ai cun.
casa, se comuniquen, sigui pel pati. tacte de la.plocent Vida ü dels cops
sigui per la cuina, de manera' que . violents de Ja passió.
el menjar, lo beure, l'aviram, les
En cada una de ses trenyines pol
bèsties de .reball, les eines, tot se llegir-se im any d'oWil, en cada
troba a tai
| pota de cadira trencada rampells de
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V I D A

M A R Í T I M A

. MOVIMÍNT M L P O M
VAIXELLS ENTRATS :
Vapor rnmnycA cjonrr Jmani, d> MkMt
Varot itaiii «Càncns». de Triou, uab
cjurrrsa scnciol i 5 pai-alfír».
Ptiletxx wuxyOl cCunic&i, de O—dl», «ab
Arrela gmeral
Vdn italià «Balear», dc Bou. amb üasona
lili«al mçmayU cAUMa*. d* Tamsoaa.
tmlb càrica* general.
PailcBot catosrol iMaKota*, d'Alacsat,
amb cirresa seonaL
Vapor avaarot «FBnstaa Otaoaln., d AviUa, amb carbó.
Vrpor espanyol «Piaaoaea», de la mar,
amb peix.
Vapor «apanyol <)waara>, dt Vgltacia. aab
cA-rcsa generat
VAlXELie DBSPAXXAX·:
Veler fraacta «tenettn, *n Bax, cap »
siaca.
«•«ilebol npaniril «Oolocaa ïMcoal», amb
vlots, cap a Valíncia
Vapor apanyo) «SacuatM, aab atinia g»
oeral. cap a railwu
VADCBLLS S O R T I T S :
Vapor otiaayat «Tambre», tsb cèrrasa geEcraJ, cap a Bilbao i escalea.
Vapor espanyol «Eacolano». amb etnrea
grncral, ca» a Les Palma i «acales.
Vapor espanyol «Tirso», amb carrega «rueral, cap a OtrtAgrsa i 11 lla
Vapor «apanyo! «Sartn, ca llast, cap a
AvMa
Vapor analts «Iktdo», Mab blat, «1 (rtnU. cap a Marwlla.
VT
««oaajwl «Alaacora», amb càrrega
geaenl, cap a Castrfld.
Vapor espanyol «Matlnrea», amb flàire«a
•1—li, <m m Palm
MOU
A
En «1 Sftló àe 1» I V l A t o i U <U i»
Bon» oaeiaft de Comerç d uqucsta
l laça, pmslA Jurament, prèvies les
urmaOttaí» d» rúbrica, davant de la
Junia Sindical, el nou «gom de canvi i Bona. nomenat per ftelai Ordre de 6 de tuhol tailm. En Pau
BriuaU Cnaua, al qual doni possessió del càrrec el Sfndio President de
la Borsa, N'AgusU Navarro Grau, «aMSUI del aecreiari M'iatdre Marlstany
Bocés. El nou ooUegiat fou apadn'M, per Vagerci de Canvi 1 Boraa, En
l'ranoesc Busquets Pruna.
A l'aote üi assistiren tots els agents
de Canvi i Borsa que componen 'La
Borsa Ofluial de Comerç de la
••iota*.
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ELS LLOGUERS
•
S'IM cuzsat el «agUent telegrama:
«^linistre de Gràcia i Justuna.—
-Madrid. — Procoduwalà feceata seguies en «juesta ciútsçt obliguen a
'l'jücsia Lligà de D e í e n ^ Indústria] i
Comerolal & demanar a V, E.. ert j--'"nsa Interessos generals indústria i
comerç pròrroga R D "\ juliol Sd
bre Inqulllnat. degudament completat amb imposició severes sanciona
per a propietaris que. rebellant-se veredictes ferms trlbun.Us desestimant
pretensions desahucis Uogoíers. interposen seguidament, noves demandes
deahucl que perjudiquen greument
a aquests amb visible burla Intangibüitat cosa jutjada.. — Pte<udent, loaquUi Mari^ de Nadal..
Canvia
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COTITZACIÓ UNIOA M L OOL·LBOI D AGENTS DE CANVI I BORSA I CL MKRCAT LLIURE Dt VALORS
VALORS A TERME. — AI mati, a Ja Sala de Contractacions del Casino Mercantil a fi de mes: S'opera d«!
i queóexi sol Ikitades
Nords a BS'SS i a 68 80 quedant-hi paper, Alacants a 6b'6S i 68*60, Colonial a 66'd5, i Plaïes 1
Orenses a
i1 j
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de òb 66 a 6875 i a 6670, Alacants deOs'Sü a
a 56'65 i a 56-50, 18*50, obligacions Càceres a .34'50. Colonial a 8&'15 i 68'25, Filipines a laatO i queden ofertes e 22aIX,
Aigües a 120*50. Autòmnibus de 106*00 a 107 cO i u 106*75, Gran Metropolità de 153 00 • 153-50 i queda paper a 132*90,
Transversal de 174 50 a WSO, FelRuera a 52'ÚO, i Madrilenya de Tramvies a DOW.
Darrera sessió. — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de la tarda, e fi de mes: S'ba fat da nerdi
a 63*70, P.ates.a 49*50 i a 48*75 quedant hi d r.er. !ransversal a 172*50. i Gran .Metropolità de 152*50 a 153-00 i a 16B'7S
DIFERENCIES OE LÉS OPERACIONS A TERME
Da la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, no hl ha cap comparació.
Da la del matí, a la de las cinc da la tarda d'avui, es baixa 0' '.0 de Nnrds, i de P ales es puja 0*25.
COTITZACIÓ OE MONEDES E8TRANQCRES
Franc», «r&; suïssos, lae·eS; belgues, 33 Sf,; lliures. 32*30; lires, aO'PO; dòlars, 7*055; marcs, 0*0009,1 corona* ©'OliS,
AL COMPTA* COTITZACIÓ OE VALORS HO IHSORITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ- OFICIAL
Grans Molina Bascos 8 %. a 99*00103*90.
Barcelona Ttactionand Llght Power 7 V-«if-21», ' sa&TS,
Mines de Potassa de Súria 7 %. * a 9 9 ^
BarcelonaTraction and Light Power 7 ol0, pret. ' a 11l'Ça
Gran Metropolità 6 "i,. ' a i^'SO i OB'OO. t
Ferrocarrils de Catalunya 6 0l0, a 100*00.
(jeneral Tramvies de Barcelona 6 "u, * a liX/ QS.
Companyia Espanyola de Colonització 6%,. * a 94*5^
Hotel RiU70i0, « a 91*00.
F. C. Cremallera de Montserrat 6 "lo. a lOO^.
Ajuntament de Sevilla6 V a 9 4 ^
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 99*00.
Productes Pirelli 6
s^TS.
S. A. Colònia QOell 8 CU. * • 84*25.
Societat Gallega d'Electricitat 6 'is. a 03-50.
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BITLLETS
Francs
4050
Lires
30*36
Lliures esterlines 32'10
Marcs
O'OOl
Corones
0'0C0

OR
ra)
Alfons
132*50 per cant C a n v i s f a c i l i t a t s p e r l a
Isabel
136*00 > >
C a s a Soler 1 T o r r a Q.*»*
Urees i mitges un ces
ISíi'OO » • »
Quart d'unça
132*00 » >
w
l|l6d unça
I3M0 > »
Pranca
ISS-OJ » »
PREUS DE COMPRA
Dòler*
6'35 » >
Bitllets- Francesos. 4030
Lliures
33*i5 » »
>
Anglesos, 32'20
>
Itaíians, :M'20
•
Belgues, 33*00
»
Suïssos, '.26*40
Canvis
facilitats
pel
a
Portuguesos, 0*25;
»
Alemanya, 0 001
B a n c de
C a t a l u n y a
»
Austríacs, 0*015
>
Holandesos, 282
»
Russos, 0*00
Barcelona, 1 d'agost de 1923
•
Grecs, 00*0
DIVISCS.XaOS HO COTITZADES
»
Suecs, 173
OFICIALMENT
»
Noiueca, 1*00
>
Dinamarca, l'IO
Portugal
030 pies. escut
>
Romania, 3'20
Argentina
?·39 * E*5
•
Turquia, 3'50
Holanda
278
> florí
> . Estats-Unils, ò'ga
Sn*da
1*88 » corona
a
Canadà,
Noruega
1*13 ft
>
>
Argentins, 233
Tsecoeskjvàquia 21*00 » 100 enes.
»
Urugnafs, 5*15
Polònia
0*01 » 1C0 marcs
»
Xilens, O àO
OB
a
Brasilers. 0*56
Alfons
38'£0
t
Bolivians, 175
Uoces
32-00
>
Peruans, aa'oo
Isabel
36*00
»
raraguais'O'jO
a
Vanezuela, 00*00
Quarta
32*00
a
Japonaso», 2·yo
Psüt
M
32*00
B
Al^rins, 39-30
Dòlars W
ifíò
»
Egipte. 3720
Lliures «st«flia»> « 25

$BD

L e s

F e s t e s

A VILANOVA
ma de la festa major a Uaor
^ B o s t r a Dona de les Neus, durant
» 4, 5, 6, 7, 8 i 9 d' agosl:
4. — Al puní de migdia grantritllWí; de campanes 1 íort«s
anunciaran les fastas al
A quarts de set, solemnes
Blfi*s a l'Arxlprestal. Gran relenfron» l'estatge del Centre
executant un triat «afllaU de
}«6 l'orquestra del mestre PUaRwetila, també, a la platja de
t, amb concert, Uumln&rií» í
d artifkd a la punta de Vascu<J«fl port.
5. — Festivitat de Nostra Doles Neus, patrona de la vüa.
,nial oflci, cantoni-se la missa
llflcal de Perossl. sermó pei P.
i Corrons, jeauïta, amb assàsde l«s autoritat»,
quarts d'onze, arribada del
lèrlt l |K«pular Orteú Grocienc,
Barcelona 1 els íMsCingits arX'Ignasi Iglesias, Apel·les MesEduard TokU* t altres perso,ts <ïue vindran acompanyant
t Orfeó. esi>«it rebuts a
6 deü carril per les entitats
Català 1 Almoyítvers. amb
bandera, 1 una nombrosa ordlrígida peB mestre En F.
rmV, tra^ladanl-se tol seguit
Català, on tindrà lloc un
popular de salutació a Vfc
cantant l'Orfeó: «Voítant la
(Balcells), i amb acoropat de la oobda Bareolono; La
1 roure- (Claví). 1 «La cançó
(Monera-Llongueras). Oemís,
ex-ecuiarà algunes sardanes
i ballables.
enze arribarà, també, la cobla LA Prtnclpai dei Camp de Valls.
^^^Beoutarà un iriaj concert de
^^^•es enfront l'estatge de l'Orfeó
cinc do I * tarta: Solemne»
tes a l'Arxlprestal. Grandiós
ai teatre Apolo per l Oríeó
0 1 la cobla Barcelona Pripart; 'Voltant, la senyera»,
del lladre». «La nina i el
•El roaridet.. . L a filla del
ant», .E3 fill de don Gallardó».
Mare de Déu-. -La nostra veoaa

part (Secció d"hom«s):
d'a Tenrifia».
^Cançó de
— (Tres seccions): «La nit».
Mi mati, «Calma de nlit», «L'hl1». ' L a mort de l'escolà», «Himne
part
(cobla Barcelona):
la Verge». «Dances de Ví»», «A En Pau Casals». — (Orracleac): «La nostra bandera»,
lana de la Pàtrl*.. — (Orfeó
): «La fcflavor dei mar» «La
fe l'Albera».
cinc, també, festa esportiva
icamp de l'Associació d'Aluinbrera. Partit de futbol al camp
pub Esportiu. Concerts davan:
Vilanovi i la societat la Unió

M a j o r s !

D E CffTXÏ-ÜWYA

C u l t u r a

Vitanovesa. Regates a rem & la
pOatJa.
•
A les set: solemne processo, que
sortirà de l'Arxlprestal. fent e! cura
acostumat.
A les deu de la nit: Execució d'un
selecte progama de sardanes per la
cobla Barcelona enfront el Centra
Català. Funció patriòtica en e< circol t -aiohc. Cooceru vocal-instruroenlal a l'Orfeó Vilanovi i Unió VIlanovesa, acabant amb el ball de
gala. en ambdues societats. Extraordtn àries funció ne de tealre i cinema
en efls coUiseus públics.
Dia 6. — A les deu: Solemne oflci
en sufragi dels difunta de la parròquia, en l'església ATXIprestà 1. A
les onze arritiada de la cobla La
Principal de Cassà de la Selva, que
executarà un programa de sardanes
a la Rambla prlocipafl enfront la
Unió Vilanovasa.
D'onze a unn: Enfront el Centre
Caíalà. sardanes per la cobla Barcelona.
A *la tarda: Panits de futbol «Is
camps de l'Assoclncló d'Ahimnes 1
en «1 Esportiu Vilanova.
De sis n vuit: Concert de sardanes
per la cobla Barcelona davant el
Centr? Català, I par la cobla La
Principal davant ta Unió Vllanovesa.
A la nit: Funció de teatre i concert
en el Círcoí Catòlic. Oran bali de
feeta major en el saló del Centro
Català a càrrec d'una notable orquesirlna, 1 sardanes per la cobla
Barceíona al defora l'estatge. Funcions de teatre 1 cinema en "els salons d espectacles públics.
Dia 7. — De sis a vuit de la tarda:
Sanlanes per la cobla L a Principal
enfroivt Ja Unió Vilanovesa. A les
deu de 1» nit, e.xtraordlnfirla funció
de teatre en eA Centre Català, posaní-se en escena, amb tota propietat, la gran obra del nostre gioriós
dramaturg N'Àngel Guimerà. «Mossèn
Janot». üiierpetant els principals papers la genial actriu Na Maria Fortuny i altres actrius de la seva renomenada companyia, secundant a
l'elenc arttstic de« Casaí, aanenltzani
els entractes l'orquesiMia del «nestre Planas.

A n u n c i s

HA Secció d'Educació det Centre Autonomista ne Dependents .del Comerç
i de la Indústria, seguint la sèrie de
visites escolars, que tant d'èxit tron
ae?oldt entre els seus aesoclats. ha origantlzai pel diumengn, dia 12, uní
visita extraonHnàrla. dedícaTit-la a la
notafole Colònia de Vllamar que airtb
tanta cura i encert ve fündonant «n
la pdatja de CalafeüL
Per a psndre part en l'esmventada
v^iia. precisa tnscriure'ft abans del
di« 9, a la fecraiaria de la Secció, de
nou a onze de la veUia.

E l s P o m e l l s de J o v e n t u t
L'APLEC A SVRIA
Heu's aquí nlgau dnalU dr l'Aplec :

: ••.'<•:•. dia it. ro:i.Jt * ic- sis del

poll, on s'urribarà s entradn de foac.

L'endemà, al matí. els pomeUisies de la
capital de Catalunya i altres indrets dc la
Pàtria tomaran als tespeelias llocs.

Casa

particular

0

Casa

séria

habitació p. c. 1 altra Interior
amb pensió, ben nmonlada cèntric*. Dípuiacló, K6, tercer. S.»
C a s a particular
desitja senyoraols a dormir, ca-

Senyora

formal

Pis

C o m a n d e s
soci

aporti unee I5.C00 ptes. per •
aparell útil, nmi 1 parrer Homan». 35, L-anioua.* Pas- explotar
aSM
particular
teutnt. Esc. 4>·;6. Emprosa Ideal
satge NoKné». torre G.
d
luformaclú.
Rambla Flors, 16
11«., tot aetar. Inútil senae
i.Anuncia).
1 nta. ii.: Cort». 564. port.*

Llogo
un o dues hàbit, amb penaló o
Llogo
dues
anys
«a«». Fjtc. 48*. Emprp«a Ideal J o v e 1 4 o 1 6
Itaclon». una amb dret cui- d'Inturmacid. Rambla Flors, 16 manca en casa de música Pas|I altra toll dormir mobla- Anuncia).
satge Virreina, 24.
• arrer A ncals, 8, L·I^L*
Habitació
Habitacions
niSqne*. «xolc-adldes a tot Independent a matrl. o perso• 1 dormir. •ac·D·or, bany. na respectabla dr^t cuina, men'
líbia. Flora, 16, baixo*.
lador, a·far·lK, lloc sli aturas
Eacr- 439) Empresa Ideal dlnfonnadú. Rambla de les Flors,
Habitació
núm Ití I U O M W ·
1 - senyoreta • tota penaló.
•D*.JS. primer, primera
Boniques
na a tota panasó, boa
f o t , 6 , s e g o n , 2 . ' habitació
iracte- Pintor Fortonr-18 l er.
•i<j iot lorea tois % dorali 1.*, cantonada Liuctor li-n.

' í a n r t o de lloguer de dltei d i i u s renta prens.Bruch

• 78. eotrensol. C. U1EGER.
empleada 1 estable desitja habitació amb pensió o .-ens» amb
mobles o sense. Fs donen 1 ealT O N A
Selxen referi-ncie» Immillorable». ICscr. 4SW. Empro.-a Ideal
Pe lloira el mes d agost casa
d'Informació, Ram niu Flora. W moblada cèntrica en is carre'Anunci.''».
tera. Raó: Mallorca. ;U8, 2.* -ï.4

Sol'licito

Catalunya

C i n e
P r i n c e s a
Grnnvia Leyetana. - Telèfon 1371
Tocant a la Placa de l'Angel
Avui. dijous, àxits: EL VENCF.DOR.
ELS
CONDEMNATS. LA VENJ.ANÇ.\
D'UN DEMENT, LA CASA DE DISPESES. Oran èxit del Trilo Caballero.

TTBTDAB O

Comissió deportiva del cim
Festival infantil del dijous. 8 d'agost
Venda de Joguines a preus de fàbrica
Elegadó de globus grotescs i amb
sorpreses Japoneses
Funcionaran totes les atraccions

Talaia, Ferrocarril aeri,
Museu de guerra, etc.
P

A

R

C

Esport i Airacoions

PISTA DE G E L
Tres sessions
de patinatge diàrtes
Jazz-Band Verdura. Acu
nu servei de CaíèJlestaurant. Mit, a un quart d'onze

Finals del Campionat Amateurs, proclamació dels set
campions de Catalunya

E L D O R A D O
Demà, div mdres, tarda i nit
.•SBR^TA D'ONORE 1 COMIAT DE
EMILÍ

V E N D R E L L

TURÓ
PARK

Ària de «Don Joan de ScrrallOnga», «Ay... «Ay... Ay.... i .L'emlgrrant. Foxtrot de la «Muntaria..

P A B O D E MODA
Avui. nit, gran festival a benefici de la
Prot'rani;, per a «.vul: L'ADMIRABLE
r.RICl·lTON, super-proucció del
Programa Ajüriu Especial. ELS DEUTES
DE TRIOI'ITRAQISE, ELS ESGRAONS 'DE L'ALTAR 1 L'ESPORT
DEL
PATI, còmica d'extraordinària
broma.

REIAL
ASSOCIACIÓ
DE L ' A R B R E D E N O E L
Magnífics presents i originals
festes. Gran castell de focs
artificials. Concert per la
Banda de Caçadora de Plasència.
Cafè-Restaurant de primer ordre.

F a l t a
n o y a
Mobles venc
Cedeixo
bonica
Vendes
babir. a senyor sols a dormir. de l? n 14 anys pels matins. Baix
els d un pi?, abitenir-ae correSant
Fere.
64.
carnioeria.
dor*.
Corts, 564, quart.
•eatMn,torre. S. 6.
J o i e s
d ' o c a s i ó
bonica habitació per • matri- bonica habitació a lot estar.
moni toia nonsid en luxosa ca- Carme, 10. tercer, segna.
sa partlcnlar tocant PaaseU de
1 1T
Gracia. Menjar uajíieral. Preu
rahonabl». Provcnça, 2C5, l.ar
oguers

E H T B E S OL

Companyia cómico-llrica
PHAnOCHlCOTF.
Temporada popular. Preus econòmics
Avui. dijous, tarda, a les cine. Nit,
a les deu. El deliciós entremès de^s
senyors R11I7 I Doygorrl LOS BOLXEVIQLES. Quanmta tres 1 qtinranla
quatre representacions de l'extraordinftniament aplaudida famaala córolco-Jlrlca en un pròleg, un solt i
cinc inauguracions, una pel-lloula
i tres radlofolotelegmoiM, en prosa i
vers. original d'Emili G. del Castillo,
música del mestre Alonso BARCELONA SE DtVTFRTE ... ' amb el
quadro E L MARTIRIO DE SAN SEBASTIAN, amb vestits 1 decorats
nous. Gran sanlena final, formant
part de l'orquestra ei notable professor de tenora Albert Martí. ONZE DECORACIONS de CASTELLS 1 FERVANDEZ, BULBENA I GIRBAL 1
JOAN MORALES. PEL-LICULA DE
STUDIO FlIAIS. VESTl^ARI NOU dc
la CASA PERIS GÇRMAXS. Concert
per l'emlnenl i popular tenor Emili
Vendrel'.. que cantarà escollides cançons del seu selecte repertori, entre
elles L'EMIGRANT, del Mestre Vives
1 el RACONTO de LOHENGRIN dè
Wagner. en català.—Oemà, divendres, tarda i nit, SERATA D'ONORE
de l exlml tenor EMILI ANDREU..
Programes extraordinaris. Tarda,
LOS
BOLCHEVIOL'ES, BARCELONA
SE DIVIERTE 1 concert VENDELL.
«it. LA REAL GANA. per Loreto Prado i Enric Chicote. Grau concert VEN
DRELI. i BARCELONA SF D1VIKRTE,
prenent-hl port EMILI VENDRELL.

Saló

El local mÚB fresc de Barcelona
Avui, dijous, estrena del Programa
AJilria:" DOBLES I DOBLETES, per
Mary Pickford. Reestrenes: E L T J GRK.
per Winiam S. Hart EL GRAN
PROBLEMA, per Llltan Gish. L'AUTO
MALALT, còmica.—Diumenge,
nit. estrena: LA FILLA DEL RABAL,
per Ellot Dexter i Elsle Férguson.

B O X A

Disponible

a TOTA MARCA d AmocAmlonii de 9UAL?nrOL
TONKLLATOK d'acer eromo-nlqnol iraraatltsac

d ' e s p e c t a c l e s

Sortiren les c+nr Colònies •Escolars
que aquest any ha organitzat l'Asso
ciaotó -Protectora de l'Ensenyança Ca
taïana. iLes de nenes marxaren crp a
Ilneda i Sentmenat: les de nens a
C Ò M I C
Sant Andreu de Ulavaneres 1 Vlla vert; T E A T R E
1» de pàrvuls, a Xa Llacuna. Foren
Avui. dijous, tarda, a dos quarts de
nix>mln«i"!''d€·i per les seves íamiíHei» 1 cinc. LA PÀTRIA CHia^ E L PADRÍper diversos consellers de la «Protec- Nü DEI. .V.NE 1 ia trodi.e PliRTUtora». Totes les car»» donaven a com GAUA. Butaques de primera classe,
pendre la satisfacció que «mtlen
dues pessetes: de segona, l'IO. 1 reOue l'any vinent puguin é^w dMi galades les altres localitats. Nit, a
les Cctónles, les quals «onmades pols ïios quarts de deu, reestrena de la
ahtrnnes de les Eeccfles Oïtrlnnes, la aarsuela._en ires actes CATALINA i
la troiipe PORTlHlAi-ÍÀ.
Protectora pugui eniV''í|r a t0Ttl-

matí, ptz l'eslncifi drl Nord, cup n Ripoll.
A
dea «'«rribar* a aquens població,
on «'tlcv-ïnarà una vl·ita al Monntir. Arxiu
i altm jolius lloc» dt «ipoll.
Desprès d'un dinar dc iicrmanor a l'Hotel
MonREtir, n sortirà a les tres de la tarda,
en automòbil, cu direcció « Oucralpa, on
per bell* iàdietí tle ta muntanya s'emprn.
dr'i el camí dc Núria fn cop atribals al
Santuari lindrà lloc nn acte de salutació
• la Veree.
Diumenge, al matí, despríü d'una soA SABADELL
lemne missa, s'efectuaríi una cscurslò pels
Bl dia 4 i 5 d'agost pròxim, amb enconlorns, retornant nl Snntnarí a tes dotw. on, després de dinar, lindrà Uoc un acte
motiu d'(is6er la festa major de Sa- • d'alirmació
r.omclll^ta a l'aire Uiure, prebadcdl. hi liaur» servei permanent nent-hi part diversos clements pomellistt»
A dos qnnrts de cinc, sortida cnp a Ride trens elèctrics durant tota la nit,

sortint els trens de la Plaça de Catalunya a les 0 45 minuts de cada
hora. i de Sabadell unes les hores.

I I . — Dijou», a d'agost d« 1933

SLDORADO

La .^ecció p «iTFJlucació i Instrucció del Centre Autonomista de Dependents dei Comerç I de la Imiúetrta.
que tan s'ha .pmKiípat sempre de
toia qúestió pedagògica Cütalana. està
muntant ien «1 «eu local unes Uumllllo·
raibles Escoles Primàries per e nois,
servides per competents prefessors
i especi-alment deetlriades al? ftll< dels
seus associats.
•Aquestes Escoles íonclonaraD des
del vln^n' mes d ocltlbre i tant le«
magnlifiq-ues aules de que disposaran
com al se-u ospalós pati d'eíuarjo.
modern matertel d'ensenvança,
les Tarun dignem «1e he transcendent
tasca cultural qw es proposen realitzar.
Mentre qu^Mn «flacee dHponlWes,
hom admetrà inscripcions, en les dlcines del Centre, de quatre set de la
tarda, i en la secretaria de la Secció
Permanent dlBducaçió 1 Inslrnooló,
d; les deu a les onze de la nií.

Dia 8.—A les deu de la nit: Grandiós bali de sociwat en el Centre
Català, executant els ballables l'orquestrina del mestre Pianas.
Dia 9. — A les «Ien de la nit; Extraordinari ball de comiat, organitzat pel Foment del Treball, en els
Jardins del teatre Apolo, a càrrec de
l'orquestra que dirigeix
mestre
Bn Francesc Montserrat. Concert 1
ball e la Unió Vilanovesa.

I T A N

asa particular
t «enver a teta peniló. R
s, 13, portaria.

T^g.

Serventes

de totes cla-es col·loco. Passatge Virreina. £4. C'aaa s^rla.
SE
D O N A R A N
(acil·litatsa pareona comeetent
que conegui amb practica la
tumpra I venda ds finoue». tem>nys l traspassos do^uibltments. per a«><tab!ir-so. Escriure n L) F.. Rambla de lee Flora.

rincipal

M E D I C A M E N T S
Safates l serrell de plata, a
anímicament purs. específics
pes. Compro or, plata, platí,
larmacèntics i aigües minerals,
5o m à q u i n e s
brillants I perles.
es reben directament delspunts
Caderwood nores, alt. models d'origen.
«•tortea f i . MàAea
Farmàcia ie Botia i
fi7.r>
ple*,
liquidació
íorçes*.
AlBambiB úele» non,8A
Baltn.
Rambla dn Catalunya,
Cardenal Cosafiaj, 3. fonso, núm. W.
núm. 1, cantonada Rumia de la

Universitat.

Calefacció

Sistema Sclmelder venc 14 ra- A v i s o s
diadors, caldera, etr Dlrlglrsa
per carta. Eecr. 4>T".', Empresa
Ideal d'Inforuiaciú. Rambla de
les Flors, 16 (Anuncis).
Caixa

caudals

refract., arxiu, rellotge, Alfons
núm. 57.

TELEGRAMES

C o m p r a r é

ES

K E f'ESBITA

C O R R E D O R

a comissió, article de fàcil

venda. Faasaly d» Gràcia,
número 05. — Barooioaa

BLEOTROMOTOBS
Z

SIHAHOS

Mobles

nntcespli-udid amb quarto de
Cablegrames, Radis
tany per 43 Juro.". Montseny, renc pu complet I moderns:
(servei oficial)
<9, Gracia tocant Salmemnl. menjador, dos dormitoris, cadires rebedor, quarto oriental,
Telefonemes. Se cursen
r.gures bronzo. quadres i «-aixe- immediatament servintlla, etc. R.: Corts, s.V.. porteria.
se de T B M P R E S A
C o m p r e s
I D E A L D'INFORMAB a l a n d r e
Estalviareu temps
S a l d o s
propi per a a-tiuejam se ven CIÓ.
i molèsties. Kamb'.a de
de totes classes de gèneres, p«r 1.Í00 ptes. Escr. 4802. Emcomiiro. Ofertes al 4SK. Empre- presa Ideal d'Informació. Ramlea Flora, 16, b a i z o i .
sa Ideal d'IníonnaLlú, Rambla bla Flora, 16 (Anuncis).
Flora, 16. CAniiaeis),
5 0 0
p e s s e t e s
F u s t e s
donari per pi-' de {& duros de
compro totes classes. Ofertes lloguer, prop Reforma 0 Pasper carta al 4S!K. En presa Ideal sfigdeSant .toan. Escriure a
d'informacid. Rambla Flors, 16. «LA VEl.>, número 3827.
lAnuncIs).
L a Mutual F r a n c o - E s a partlcnlar llibres de totes
cUsse*. eapanyuls 1 estrangers
d'arts, clinclea 1 literatura, per
a eE^randlr la meva bibiloteca Esc 4891. Empresa Ideal
d Informació, Rambla flor*, 16
Ai.
.

Anuncis

Vilanova i Geltrú

Al pa/welg de Ribes Roges
tocant al mar, es eonstrnel
xen zaletm per a la renda
Informaran: G. Vlvancoscarrer del Teatre, núm. 15-

especialiutenlosde
Bobiuais • Instarincions
Reparaclona
Maquinària EUctrioa, B. A
(Antic- lalletn llalcells)
Coru Catalanes 416. T. 668 H

ELEOTBOQUÍUICA

Impressors, editors
Maquines de compondre, da
gran rendiment, podem vendrà
a empresa editorial que rulgul
multiplicar la seva produccfA u
preus baràtuwUna· SrW hii tres
pafioia, Alcalà, 38.-Mailrifl en bastant bou estat que cediAquest» Societat desltia bona ríem a preus barati.<slms adagents productors per Catalu- niilrlnMes fote». lUcriure • I>A
nya 1 Balears que propaguin VEU. núm- ÍSSÍ.
les operacions d estalvi a oue
es dedica, Adretar-se a la Dlreecló Rmrional, Piu·eig de Fníessor ie plano IsoIMs
GrúcU. sum. 41, entresol.
• ufureix; Consell de Ceul, Hí

I
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DARRERES
—£to castellans resldeirs a Vitòria ban oaiebrat un míting per a
ooneatrrtr un Centre Castellà en
aquests capital.
EQtne als asfits&enrts a i acte regnà
Els alarmistes
giran entusiasme.
Ahir, a dos quarts de dotze de la
—Estant fmnojiyt ona pistola del
nu, va far explosió un pertard coUo- seu pare, «d nen de sia anys Josep
cat en un muní de pedres dd carrer MaUn Femàmdei, per imprudència,
d. Maria, cantonada ai d'Olzineües se l i disparà l'arma, <T)atHnt a una
(Sacs).
nena d'onss anys nomenada Lluïsa
Va produir molt aoroU, alguna Barrios, que aUl e» trobava.
alarma t res més.
DE GUERRA
—
Aquest maQ ha ooraplionent al ministre de la Guerra, en son devatx
pflcial, el geneml d'anill«ria don
Caries Pérez, que en breu marxarà
a son nou destí de segon cap del
COMUNICAT OFICIAL DEL MARfiOÜ Govern "raitnr de Cartagena.
També l'ha visitat ei cònsol senyor
MadHd. 2. 1330 matinada Lúpez Femer, enviat en visita de
Oeepatx oQcwU de Guerra:
pel ministre d'Estat a nos• L'AU Ooinissarl d'Espanya al Mar- Inspeooió
tre consoüst a ^'ArgenUna.
roc coananioa a aquest mtalsteri:
UN BLOC
Sense novetat en tot el territori del
protectorat.»
Oviedo. — A Covadccga s'ha efectuat l'exteaccló, al mont Esteva, del
ELS TITULARS MERCANTILS
bloc que ba de servir de prunera
El Col·legi Central de Titulars Mer- pedra de la Casa d'Astúries a l'Hacanuts d'Espanya celebri Junta, gene- vana.
ri reglamentària, sota la presidinol*
A Tacte ban assistit el bisbe i els
de d on Ferran SàncSíez de Toca, duc ex-mmistres senyors AigusUss 1 Ferde Vista Alegre.
rtflndna iPrlda
La Directiva sotmeté a raprovació
UN SUCCÉS
de la general un resum dels treballis
realrteats durant els sís primera meValència. — En el caíè Martin s'orisos de l'any, entre els qual» «s desta- ginà un formidable escàndol entre el
quen per la seua importància la In- torero buho <Uapissera* 1 el bandetervenció dels Utatare en el Cogres riller SotSo.
del Comerç d'UHramar, la creació i
Aquest llençà una ampoüa contra
fuiunonament de) Gonsalton tècnic • Llapiseera», íermt-lo al cap.
fx>nipuaiiie, la principal missió del
La confusió fou enonme, rodant vetqual és infortriar a la indústria 1 al lladors 1 ampolles, i resultant lesio< ornerç de 1 aplicaaió de la Uei d'a- nada una nena de pocs anys
iililats i la intervenció dels titulars
Despjsés de sortir dels toros, «LianiereantUs en les suspensions de pa- pissere* anà a l'encontre de Sali to,
gaments.
amenaçant-lo amb una pistola.
Fou detingut.
La novia Junta es proposa, entre altres treballs, portar a terme 1 aprovaTRAGÈDIA
ció d uns aranzals de revisió de lli.M'Orna. — A l poble de Fortuna en
bres de comptabilitat
bostal anesnenat «i_a Garapacha»,
Gé va pendre en consideració Ona un
es desenrotllà atur una borrible traproposta per a la oeieïwació en aques- gèdia.
ta Con d'una aseemblea de GoUegis
Daniel Arbet, oe 38 anys, astava cade Titulars mercanUls.
sat amb Jacinta Díaz, de 29.
L'ACTITUD DO. GENERAL BERENAlbir Daniel escanyà a la seva doGUER
na, abusant del seu cadàver i fentil diversos talls amb un ganivet.
Diu .£1 SoM
Liagressor sortí al carrer i reptà
Oee dfe fa dtes és objecta de greus
comentarle l'acdtud del generel Be- a totítom, amenaçant amb l'exterrenguer davant els rajaerimaits ds mini
Volgué acostar-se-jj Antoni Belda,
la Conttesió pariemenlàfia de responde 46 any3, oncle carnal l'agressor
sabUitets.
i aquest 11 disparà un tret de rel-a seva «hsíncla resulta üxxpüce,- vòlaar, rrwtan'-lo
ble. puix l'Alt Comissari al Marroc
Un germà de l'agressor i un amic
des de 1919 és 1 Indicat per a concretar quina ÍDU 1% poUBca dels Go- de la (temflia anda^oat (Francesc
verns durant aqu«6( jperloO»; i la seva duaner, acudiran a la casa i t^mfcé
inftuànoia en « desastre de Melilia. Corea rebuts a trets resultant els dos
fonts
L'exousa del seu praceamnem pel
H Oaniei tancà les portes, matà una
Canseu Suprem de Onerra i MariaMUTin, la guisà amb arròs i e sposà
na no jnBtlftna te seva HttinrVi.
meoiar Mentre menjava, senti el
La Cotniòeió partameatàna coca aplor
dSxi fill seu de siss mesos que
l a responsaWütalB d'onfac civil, 1 estava
breçol; s'aixecà de la taula
per aeonaegulT*o acut a totes les a n à a al
on estarà el nen
pe mones que puguin aportar dades, i «1 Orklliabítacló
per una finestra al camp.
indicar Set* i aoaeagviar coses en
& Jutjat t la guàrdia d v l l es perles quals «0* polític» W baglo IMCrvingiu per a Jndicar <JB«|»<B tal in-1 sona a la essa on havien ocorregut
aquests tetbres fets i a la fi poguetervendó.
ren penetrar, després de tenir cercada
La compezetxençs dal general Na- la caea més de vuit bores.
varro, procaesat també per l'alt triB crtmlnal es rendí a la guàrdia
bunal, 1 altres cas* que tingueren d s t l , però replà a tots els veïns que
mapMHnii a la comandància de M&- presenciaren ta captura
litia fa ressaUar l'tójeèacia del geneQuan els guàrdies l'amanollaven.
ral Berenguer, únic "IÏH*" qae es
trobava en continu contacte amb els l'agressor s'atoraonà al comandant
Governs i que per això £ta de posseir del Uoo de la guàrdia civil 1 pretenelements de todjü que la Comissió gué pendre-li el matxet.
Els guàrdies aconseguiren dominarpalamentàrta necessita
•to i impedir que matés al comandant.
St d general Berenguer es nega a
Daniel fon conduït a la presó 1 el
remetre al» representants aquests ele- Jutjat penetrà a l'estatge, on trobà el
ments de judici les seves raons tindrà cadàver de la seva dona amortallat
encara que no se'ns abasta quin ar- i «mb un plat amb sal sobre el
gument fonamental l impulsarà a per- ventre.
metre que en l'eipedlent obert no
A les parete de la casa hi havia
figurin les maniíeetacloDS d* l'Alt
Comissari que fou en tràgic Istlu de rètols en els quals l'agressor deia
19B1 el nexe entre les inspiracions po- que mataria a tols i tal» persolítiques de Madrid 1 l'acció guerrera nes a cansa de suposats greuges
que també assenyalava.
del Marroc.»
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VÍCTIMES D'UN LLAMP
SevMla. — Aquest mall, trebaJtent
a l ï í o a a del Carme, propietat de
don Ignasi Herrera Aragón, un AD
d'Gíjuot i eh-, obrere poituguesos
S'au Núfiez 1 jSoaep Ferrera. un
llamp causà greus ferides al fill de
l'amo, que mod al moment d'entrar
a ItKispital.
Es tem que també mori l'obrer Josep fecreia.
DE VITÒRIA
Vitòria — Ha pres possessió del
càrrec de general de la segona brigada de la ozaena divisió el gubaval
CU Yusta.

EN BENAVENTE
Santander. — Invitats a esmorzar
pel marquès de Valdesilias, a la una
de la tarda sortiren cap a Soleres,
Jacint Benavente, el poeta venezolà
Eloi Blanco i altres amics i periodistes d aquesta capital.
L'ALCALDI DE BILBAO
Bilbao. — A les onze del matí es
possessUmà del càrrec l'alcalde don
Marian Aróstegui. donant-li possessió
el primer tinent d'alcalde.
L'alcalde es mostrà molt optimista
1 expressà els bons desigs que l'animen en favor de Bilbao.
M>és tajd ona oomissM) d scrivent*
del Jtnjai el visità per a íer-li dona-
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INFORMACION
Amb aquestes terres es crearà la
ció del basto adquirit per subscrip
ció entre «Us.
propretat dels conreadors.
Després ae celebrà on banquet.
DE SANTANDER
Santander
— Aquest matí baixaren
A SARAGOSSA
a la platja en cotxe, els infants JauSaragossa. — Aquesta nit manaren me i Gonçal, 1 la infanta Beatriu.
1 a València 1 alcaid*, una oomls&ió
£1 príncep d'Astüriee passejà per
I de regidors i el secretari, per a pen- la població.
j dre paït en la cavalcada històrica que
£1 Rei romangué en ei su despatx
, se celebra en aquella capital amb mo- tot el matí.
tiu de la terminaló del Congrés de la
La reina no sortí al carrer.
Corona d'Aragó.
LA QÜESTIÓ BANCÀRIA
D'HUELVA
La qüestió dels empleats de Banca l
Huelva — En el tren del mati arri- Borsa continua en el mateix estat
bà la banda del regiment de GraEL «BANCO ZAIUOOZANO»
nada. L'acompanyem l'esquadra de
gastadors i la banda de música.
Saregossa.—El «Banco Zaragcoano»
üjid companyia de la guarnició de t»\ acomiadat un empQeat el qual es
la plaça va retre honors.
negava a negociar ofertes consignats
Ha amibat el professar Ramon Gra- al Banc Espanyol de Crèdit.
nados acompanyant les senyoretes
DISCURS DEL REI
americanes que estudien castdlU
a la L u uveisjiax de Sevilla
Bilbao. — A dos quarts de cinc de
la tarda acabà el banquet celebrat
AMPLIACIÓ DEL CONSELL
atilr a la Casa Flotant del Sportmg
Despría d'anunclat-se que en el Club
Consell d'aquesta tarda es tractaria i El rei pronuncia el següent discurs:
•Jo oreie que la meva presència
«d problema del Marroc amb la memòria de l'Alt Comissari a la vista, aqui seria acollida com la d'un de
s'ba ajornat la discussió a causa de I tants socis, pero veig que no sóc un
la molta ^rh^nstó d» l'esmentada me- ; soci, sinó alguna cosa més.
mòria, segons declaració del senyor
Per a mi és de gran saxisteodó
Alba.
commemorar aquesta data del 2S aniHa dit que cal repartir el seu text versari de la l u n d a d ó del Reial Sporentre tots els consellers de la Corona. üng Club.
Aquesta satisfacció puja de greu,
£1 Uoven s'ba dedicat excfluslvament a tractar les qúestaous d'Hi- per ésser aquest volgut Bilbao, en
aquest noble pals de Biscaia, i precls«r,aa.
Després de lo deliberació podem ! sament en aquest dia de Sant Ignasi,
dir, sente per d'èseer desmentUs I que com recordareu és festa a tot
que la situació política és delicadis- , Espanya, perquè Sant Ignasi fou capità dels terços espanyols: així,
sima
doncs, és precís recordar que la festa
El senyor Villanueva, que ha es lat !i dç
la pàtria gran i les dues en condiscutim amb «Is seus companys du- I tinua
unió i en una abraçada forta
rant tres bores, pretén, no una re- ; han d'anar
sempre Juntes.
ducció de de«peses en el pressupost
(En aquests dies estem travessant
que ba de presentar-se a les Corts,
sinó en la Uei actual i amb raferèn- I una crisi en el Lloyd, degut a l'en! cartrneni de la moneda, i a la crisi
ca a créjdits d «lla derivats
La primera topada l'ha tinguda, I mundial, coses tote dues que contrimolt viva, aunb el ministre dle la bueixen a una paralització momentània de les construccions navals Però,
Guerra.
no ba de desaniiner-nos, perquè
Necessita aquest crèdits per als ser- aixo
encara
que actualment es lluitu amb
veis de l'exèrcit deí Marroc, i el se- grans dificultats,
ba d'arribar el monyor Villanuevo, terminentmant, ha i ment que desaparelxin.
declarat que no els autoritza.
I Tomaran les coses a son estat
A tal punt ba arribat íei daecussló, i nonnal i ocuparem el lloc que ens
que el general Aispuru ba exolamat; correspon .
—& el Covem vol repatriar tot l'eJo crec que el temps s'encaragarà
xèrcit Jo no m'hi oposo: però mentre
l'exèrcit esEigui allí. Jo baíg de tenir d'això i que la i i .. .... Providència
dispensarà altres vlnt-1-cinc
lu dotat d'armament i queviures ne- j ens
cessaris, amb tots «Os eiemente que I anys de vida per tal que puguem vesiguin precisos per a la sata eOcàoia { oir a ocúebrar les noces d'or d'aquest
La discussió ba continuat amb els Reial Sportmg (3ub.
Mentre tant darem ells tres burres
ministres de Foment. .Trdbafll i I us truc
fAf; pública, que són els que reque a la bandera del Sporting.
Ei sobirà donà els tres burres en
reuwn atenctons immediates, derlrvaanglès. <jue foren contestats amb en
des dvl pressupost autual.
iPadem resumir el sentit de la dis- tusiasme.
A continuació el Rei marxà a
cussió en aquests termes:
El Covem, llevat del senyor Villa- Santander.
nuerva, ocoadera que i« seva pOlllàca
ASSEMBLEA D'AGRICULTORS
lliberal té un contíngut en la qüestió
S'ba celebrat una assemblea d'asocial, en la reoonsOJuck» de la r i quesa I en l'engirandinidnt de l'ense- gricultors a Alcira, aprovant les següents conclusions:
nyança.
Pnmera. — SoUlcltar dels poders
Aquest contingut a» de desenrotllar- püblics
el precís perquè puguin tese en els seus projectes de 'llei que nir l'Associació
d'Agricultors una rerequereixen despeses considerades presentació del seu
si a la Junta d'Apel Gabinet «om reproductius
ranzels 1 Valoracions.
El senyor Villanueva entén que és
Segona — Que tota modificació del
precís fer una economia de 800 mi- tractat
amb França es faci a base
lions; que aquest contingut de la po- d'un
en 1» quantitat de prolítica lliberal es deixi per ai moment ductesaugment
destinats a l'exportació.
en què Espanya adquireixi major poTercera. — Aconseguir facilitats per
tència econòmica.
a rependre el tractat comercial amb
Han estat tan irreductibles els cri- Alemanya
teris, que el president no ba pogut
Quarta — Sol-Jicltar de la compaconciliar4o6, i sols ba aconseguit una nyia
de Ferro la ràpida construcció
treva d'uns dies fins el dllssabte o et del material
destinat a transports.
düluns, que se celebrarà nou Consdll.
Cinquena — Que les tarifes per al
Tan greu sembAa la iflcultat que en blat, s'apliquin a la taronja 1 s
«1 mateix Govern existeix la creença l'arròs.
que no pot acabar la situació sense
PETICIÓ
una crisi la qual serà major del que
se suposa, perquè la sortida del séOviedo. — Una comissió d obrere 1
nyor Villanueva seria aprofitada par empleats de la construcció del ferroaltres ministres.
carril estratègic de Ferrol a Gijón,
El ministre tWl Tretoadl ba repartit en el Consell de Soto del Barco, tia
entre els seus companys, el seu pro- visitat el governador per a demanar
j«3e de llei reílatiu al règim de la ter- 11 que Intervingui en el plet que sosra, en un sentit molt arrançat, però «s tenen amb els contractistes als quals
r- spocto la propietat kadMttoU, i n reclamen augment de Jornal
demnl·lzrtnt'la segons els casos
SOPAR
El projecte sols es refereix a les terMadrid, 2. S matinada
re; loouites que són expropiades amb
Aquesta nit ban sopat a l'Hotel
l'equivalem del seu valor en títols d^l
Deute 1 aUDb ona inidiamntteaaió cUO Rilz el ministre de la Governació, el
president del Consell 1 el Governador
10 per 100.
de Madrid
Si voleu menjar fresc i bé
aneu al

R e s t a u r a n t del P a r c
R! voltant de la

P i s t a de

gel

norca*, conduint personal d» dtfera
cossos l queviurea
ECO
Granada — A la masia de .
Llúcia va declarar-se un incendi,
mant-se 230 tanegues de blat. 460 de]
vada 1 4.000 xores de palla.
EL TERRORISME A ALMERij
Almeria. — Comuniquen de Ser]
que & la nit del 28 elements
volucionaris tiraren un petard & ,
casa de l'ajudant de la compaud
minera
Sense desgràcies
Grans despeertectes.
Anit passada llançaren una nou
ei- una casa on habiten diversos obn
esquirols. No M va haver desgràa^
Els danys matenals són de
ració.
LA DIPUTACIÓ DB MALLORCA
Palma de Mallorca. — No ba
constituí r-se la Diputació provin
per no concórrer els diputats de
esquerres.
L'abstenció obeeix e estar disc
tats perquè el Govern ba deetii,
l'alcalde, que era republicà i ba
menat a un iervistaDE MÀLAGA
Màlaga — Aquest matí ha
cap a Melilla el contratozpediner <
darsoDemà cessarà en aquest govern
litar el general Senjurjo.
VETLLADA
Càdlz. — Demà si'inaugurarà
Parc Genovè la vetllada de No-;.
Senyora dels Àngels.
El parc estarà pofusament i k .
nat.

E S T R A N G E
E l s criteris aliats
en
q ü e s t i ó d e les reparacienj
Paris. L — Ei redactor diplomvJ
de l'Agència Ha-."as diu ei següeri'.f
Les noticies procedents de Lonih
que publica i.i premsa relatives |
la impressió produïda per les
tes francesa i belga a l'última I
britànica, ban produït a Paris ai;|
na sorpresa i a la vegada algun
timent.
No sembla hevr guardat el Govtf
de Londres en el que es refereix a f
resposta francesa, tanta reserva ca
s'observà en els centres de Paris H
pecte de ruitime comunicació bri'^
nioa
A França es comprèn <kílciliii·.|
que certs centres anglesos estlgi-J
més disposats a demanar a Fran,
que evacuï el RUhr que a dema.' J
a Alemanya que oessi en la perd
tèpcia passiva. L'opinió francesa -4
tranya que siguin els francesos 1
belgues aliats d'Anglaterra i que uiJ
cament reclamen que siguin repa'f
des les devastacions que han soten
i que siguin alguns anglesos els <j-{
demanin que cedeixin en llurs
vindicacions en compte de de mai,
ho a Alemanya, ahir enemiga coiú
i avui en oberta rebeldia-en co/iu
del Tractat de Versalles.
En tal fonamental equívoc, esii^
fonamentades indubtable ment
notícies qua es reben sobre aqu«
particular.
Aquest equívoc s'ha esperat W
ara en certa centres francesos i ^
perança de desfer-lo. Ja que la
posta del senyor Polncaré sembi <
eixí per la seva forma com pel s<l
Ions que faria possible la ontini^l
ció de les converses i potser l'adap'íf
ció dels punts de mira que s'oCr-·'l
taven. Creu saber pur una altra
el redator diplomàtic d'Ha vas -íA
fins era no ha estat Invitat el Gover^
francès a donar la seva adhesió •••
publicació de les últimes notes c^l
üviades entre Londres i París, PJ
bliael óel propòsit d» la qual s'airj
bueix al Govern anglès i que en
atuals cirumstàncies els sembla - I
centres parisencs força inoportú''I
creient que no podria ésser p r o f i ^
sinó per Alemanya. Ja que índies-''
per part dels governants anglesos
voluntat de donar per terminada u1"
negociació lla Iniciativa de la 'in\\
fóra d'ells, que la prengueren
l'objetíe de restablir el front i n ^
aliat.

DE GOVERNACIÓ
L'opinió francesa. Incünade a
En el ministeri de la Governació
no han Sacilitat aquesta matinada es malitíngni l'Entante cordial
resisteix a creure que els seus n-'^i
cap noticia.
els anglesos arribin a adoptor ^"'1
A LARRAIX
blant decisió, abans d'haver esf•^l
Càdix.
A les nou de la nit salpà tots eels mitjans per aconseguir u^l
cap a Larraix el vapor «Isla de Me- IrwnMigèrefla — Ha vas.

