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consplcuos redactores de La V£,U DE dal, de 22: Josep Casas Vila. de 1», ! sh» íet els possibles per fer aliar la nova manifestació del terratrèmol,
La venda del peix
llurs cotxes i automòbils a les es- ! qut es veié que ed fenomen havia j *
L'aicalde ba tramès al governador GATALUNYA. — La Directiva..
Salvador Montserrat Roses, 'de 20.
taclons. Cert que havien començat i passat.
àivü una relació de lots ells proveld'anar-hi. i|?rò també és cert que van
L'hora en què s'esdevingué té»,
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Jore d« peix que tenen HotJ^ nwrAL PORT
tomar e suspendre aquari servei, Ue- ' que bestani^ Sent n0 36 n'adonés
|>t central, amb UKttca*;ió^e llurs Al pon treballaren
Ahir.
als
Escorxadors,
no
es
féu
ahir. 1.391 ho- oiatança. ni tan' sols per als Hospi- vat d'un o dos hotels.
(a caufla d'estar (kfecansant.
espedius donücibs.
me*
i
HO
carros,
tots
menats
per
Insisteixo
—
acabava
dient—
que
el
: L'observatori Fabra , la nostra in
tals,
per
haver-ho
prohibit
el
Comitè
Múi íoren proveïts de pols tots paisaas, en la descàrrega de 33 vadia que els ciutadans vulguin de 1 teressant estació científica, registri
, de vaga.
|la mercats de la ciutat, llevat del !, pors.
j Els operaris dels (Escorxadors es re- debò. s'acaba la anormalitat i la in- la sotragada.
iHostaíraDclis. L'alcalde anul·larà
avui, a ies vuit del matí. al tranquillltat, però és precís fer quelL pemnsos dels Hlocs on no es
ELS CARROS QUE TREBALLEN : uniran
A FORA
qual efecte han demanat auloritza- com mes que protestar.
•eogni pe:x_
i De diíerents <níadres sortiren 9: ca-. cio
a l'alcaJde, qui l'ha concedit.
El
terratrèmol
s'ha sentit pe*- tot
A nn quart de deu, un grup üe j rros sense escorta de cap mena
ELS CAMBRERS
Catalunya en més o menys Intensitat.
Lires ee presentà al mercat d'HostaD
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ELS TRAMVIES I AUTÒMNIBUS
On s'ha notat més dèbilment ha
tadis i inttmà als venedors de peix
passatge de Sant Benet, la policia rebre ordre de no treballar s'han estat al Pireneu. Alxl bo acusen Unt Ahir circuftaren més tramvies i I haAlck^jngui'.
retirar-se. com així bo feren.
negat
en
gran
majoria
a
obeir-la.
a Josep Grau Casas, de
pres?ions de la Seu d'Urgeíl i PuigJ El governador ba ordenat una «n-I autómnsbus que el dia abans,
0 anys. anarquista, el .qual esta r«oendè.
luefeta per tal d'aclarir per quin mo- i Al passeig <le Sant Joan, una pare- 3
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per la direcció general d'OrEn canvi, a les terres planes, ca*
fa els guàrdies de seguretat allí de lla de seguretat sorprengué l'obrer damat
Per
haver
estet
denunciat
aqmst
püblici des de l'any 1919, per tetramviari Anlom Eixaià líarutou, que j dre
al
S. O. S lia notat més. A Cervera
rei no impediren la coacció
nir-lo a son torn reclamat la justí- diari .abir la policia el va recoUli a'ba
posava un petard a la via del tram- cia
presentat ben bé, i a Mora d'Edels Estats L'nits, per uns atemp- dels llocs de venda.
via.
bre
fins
algú ba va ciliat com si anèa
Els
flequers
tats comesos' én aquell pals.
a caure. També a Sitges i Costes de
UNA BARALLA
També està reclamat per un dels
] Per ordre del Comitò da vaga. ahir Fou conduït a la delegació.
Garraf es presentà ben acusat el moAhir al vespre donàvam compte viment.
Jutjats de València,
fi obrersflequerssMravien de declaAL BORN
er en vaga a fi i efecte que la clolat Ahir acudireu al mercat central de El Grau es feia, a volies, passar per d'haver estat agredit a trets un tramManquen encara daries per poder
de la línia d'Horta, prop de la
sense pa.
verdura del Born «0 carros de page- | grec i usava el nom d'Amald Sophe- via
precisar la triangulacló ifixarel lloc
Sagrada Família.
[Aquesta nova periurbacíó no ha sos.
' lario.
eixit. Han estat relaiivamenl pocs
Se li ocupà una, pistola automàtica La notícia, recollida en un centre de l'epicentre.
obrera que ban abandonai ta '.eiL'ESTALVI
carregada i alguns documents d'inie- oficial, va ésser més tard rectificada,
•*•
no essent cap agressió a un tramK í els patrons, que ja estaven pre- La CaLxa d'Estalvis de Barcelona, rès.
A un quart de sis d'ahir el matí
via, sino Una qüestió particular i una aproximadament
meu», ban pogut assegurar el sub- durant la seimana úhuna Iran ingre-s,a Vilanova es van
ATRACAMENT
agressió a trets en el moment que sentir, en diSerEnls
Lnistre de pa, amb tot i haver^e eat 664.036 pessetes procedents de 3.733
intèrvals. petits
passava
un
tramvia.
Un
minyó
de
1
7
anys.
Morims
Bar
V»iu!t «d fenomen nalural de l'a- imposiciuiis, essent .Í7U ei notubr? de
terratrèmols quet ultra la sotragada,
noele.
estucador.
ba
denunciat
que,
[lííticia de compradors alannais que nous imponents.
Segons la versió oficial, un caporal que ha estat notada singularment en
sen a lesflaquesa fn pro\isio. S'han siUsíet ptr 2.529 rcini...-: • passant pel carrer de Fòiiiova. l'üa- i àn corneta de la guàrdia civil qu« ' els pisos alts de les cases, ba fet
S'han practicat algunes det«ucions 85602-75 pessetes; per a la compra vfen Auaitài dos individus que li teiminat el serve. s encan. naven a a \
^ J ^ . de manera sensible el nioasvrnn van ésser avisats per uns
í Trn;Zr.~.
,^,>c
de "valors per compte de vuit Impo- havien pres 33 pesseies.
• mtnatxs 1 coaccions ais fleq-uers
nents, le.lSSta pessettí.
paisan- que en el número^ ^ ^ * n ^ ^ l r e S lif"^rsones que
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™
deJ
^ riim,
ilna c a r t a , d e « L a T r a z a »
j
un home que acabava de ferir o un •
^ n03tra terea
T
A
T
C
O
N
T
R
A
B
A
R
C
E
L
O
N
A
!
C
A
L
lAhir a la tarda rebérem la certa seits.
Com *i veu, la unormaiual de Bar- FER QUELCOM MES QUE PRO- tret a un tramvian.
I '·
fguent que inserim sense cap co- ' celona
es
reflecteix
en
la
partida
de
•FÀs
civils
s'encaminaren
al
Uoc
esj DADES DE L OBSERVATORI FABAA
T
E
S
T
A
R
«ntari i en el mateix idiaua en . reintegres, més gran que la d'ingresmentat
1
van
veure
molt
públic
esI
,
_ . . ,
ve escrila:
i
sos.
tadonat
davant
la
dita
casa,
sense
1
«eu's
aquí
un
resum
de les dades
El
governador
civil
deia
alür
ves5r. Director de La VEU DE CATA;
pre
que
no
hl
ba
por
que
manqui
que
ningú
s'hagute
atrevit
a
dir
ni
,
q^
sían1..r6U?"
f
i
°
b
Se^-' FZ
;
BEL
C
U
A
R
D
I
A
D
E
S
E
G
U
R
E
T
A
T
LJNYAj
pa a Uarcelona i que no creu que fer reí a l'agressor.
ORT.—PEL NOI MEDIAVILLA AS-l tampoc
bra
de
l'Academla
de
uències de
[ftespeiable seilor nuestro; «La Tra- M
Barcelona:
manqui oam, pefquè a les La parella procedí a la seva detenagradoce vivame^ie al diario LA SASSINAT — LA SUBSCRIPCIÓ DE
«El
registre
comença
a l'Estació
cambres
frigorífiques
n'hl
ha
força
ció,
ocupant-li
un
revòlver
Stnitb,
Je
DE CATAiAINYA la íus-ïtción del, «LA VEU DE CATALUNVAB
' i perquè no creia que él personal dels 5 trets amb dues càpsules engegades. 1 Stemica de l'Obseríatorl a les 5 h
tufiestorecientementepublicado y En ús del vot de confiança que amb Escorxadors persisteixi en secundar
m. 56 s.
expresa su sentimieme por no na- motiu üe la vaga dc-l rara de trací- una vaga que. més que un episodi i una Uicènoia per usar aqud3a , 31Segons
telegrama rebut de l'Obser
ferlo recibido anies que los perlódi-ports el .Gonsiítori atorgà a ! Alcaldia [ de la lluila entre patrons i obrers, arma.
valori de l'Ebre de Tortosa, allà cops d» Madrid. No es culpa nuestra. i <ie confcrmilat amb el parer de la I revela un esperit d'alarma i d'hoa- Interrogat, va manifestar dlr-se, Il- mençà el fenomen a las 5 h. 31 m.
no se repetirà al caso.
Comissió de Govern municlpaü. l'al- tilitai contra Barcelona, contra qual defons Pérez, d'e 40 anys. i va con- 46 s.
Suestro agraòecanjonío rebasa los calde ba disposat que com a gràcia esperit tots els ciutadans han de fessar haver disparat dos trets al
Del sismògraf de l'Obsarvatori Fatremviaire Bmik Gonzàlez Oltra. de
liies de lo ordinario por el hec riu j especi*), i sense tjut en cup cas pu- reaccionar.
bra
resulta una distància eplcenlral
35
anys
produint-li
una
ferida
a
1
qoe LA VEU nos da & conooer sin1 gui constituir procedent, es doni a la La vaga de proveïdors de verduteòrica poc inferior a 300 quilòmePnocomos.
| vídua del guàrdia de seguretat Josep I res — afegiu — na fracassat; la vaga quena
essent difícil precisar aquesta
j Vilagrasa Aiben. tjue mori a conse- ' de transports, va enoaminanl-se a la El pacient va'ésser conduït a 1 Hos- tres,
I.Gracias, gracias, gràcia»)
distància per tractar-se segurament
pital
Clínic
qüència
d«i
deigradat
incident
en
i
normalitat
La
vaga
de
peixaters
lia
|lAhl Si nos conociera. nos dana la descarregar un carro d'escorobrineí
Sembla que l'agressió va ésser una d'ona llarga Unia de commoció.
fracassat. La vaga Intentada en la
ano con» a aimgos
a
la
muntanya
de
Montjuich
el
1
7
de
revenja
del Pérez, que havia estat Segons la informació rebuda en el
Catalana
d'ElocTricitat
ha
fracassat.
liNo abomina del poder centrat? juny. dues anuaiitate deü joniail que
expulsat
de
la Companyia de Tram- servei meteorològic de iCatalunya per
La
vaga
de
tramvies
i
autòmnibus
jara^ti^i nosotros
aqüen gaudia.
vies
1
culpava
al Gonzàlez d» i ei- les línies telefòniques de la Mancoha
fracassat;
l·l^o anatomettza a los protesionales
munitat, el fenómen ha estat sentit
puisió.
f la poUtioaT Tambito «La Traza- Així mateix ha disposat, considea Cadaqués, Puigcerdà, la Seu d'UrVenir
en
aquestes
circumstancies
L-V» labora por oi advenunisiiio del rant que la ciutat és deutora de gra- a deixar la ciuiad sense pa ni carn
gell i molt més fon a Mora, Lleyda,
vgionallsmo? IguaJmente 'La Traza». titud a la rnemòríe de l'obrer de lü l assetjar per gana un milió d'haCervera i Sitges, i això Indicaria que
| Naclonsdlstas, no;regionalisías.sl anys d'edat. Miquel Mediavüla Bell I bitants, és cosa qua no es pot toltha estat agitada pel terratrèmol to[5omos eap^iolistas ant© todo y (Je- solà. que fou assaBsinat en l encreua- ; rar. I per aquests motius creu el seta la Catalunya estricta i juntament
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ment
deis
carrers
de
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i
Munta«poraos al regionaiismo con la
amb Vies dades dels esmentats Obsernyor Portela que els obrere dels Esner el 3 de juny, en ocasió d'estar corxadors
agre de nueearas venas
vatoris situaria la regió epicentral
no secundaran aquests
recollint
escombraries,
servei
de
cal'N'o coníand&nos a Madrid con los
damunt el S. O de Barcelona, a la
propòsits Ql aquestes manifestacions
ràcter
urbà.
que
s'adquireixin
títols
"esios gobienios que en esa oapital
nostra ciutat la intensitat d'e la sotrad hostilitat a Barcelona
A BARCELONA
^ su sede En Afadrid se ha bla del Deute municipal al 6 per cent per
garia ba estat compresa entre eU
Par
altra
part,
aquesta
vaga
és
lUeEren
aproximadament
dos
quarts
valor
de
1
.
5
0
0
pessetes,
donant-se
^ gobierno y de los poíitícos peor
graus IV I V de l'escala de Marcallí
gal
1
l'autoritat
pot
aplicar
als
que
de
sís
tkfl
matí
d'ahir
quan
va
sentiriguai
esmerç
al
producte
de
la
suscripp en Caiatafla. ,-lLas cosas que allí
ciu miclada pel periòdic LA VEü DE ila secundin les sançions que esta- se a Lafuypital una sotragada sísImmediatament després, a les 5 h.
FMh de Alba!
miça
CATALUNYA. que ha estat posada a bleix la llei.
32
m. 56 s., ha ocorregut una- forta
I »La Traza» deja aúlo al poder cec- disposició de l'Alcaldia, i que els tl- Demà lavui) — continuava dient el Ei moviment ha estat bastant fort, rèplica,
l una altra a les 7 b. 7 m
|« la dlreocifo politica Política en i tols adquints es dipositin a Ja CaLxa senyor
Portela — sortiran els taxis i el més fort dintre de les osclUacions 33 s
buen sentWo, y con hombres no I de l'Ajuntament p.citmulnni-se ai dl- els cotxes
de lloguar, i els que no que s'han registrat en els últims anys El dilluns, a la tarda, s'havia re
ntamlnados.
{ pòsit els interessos <fue produeixin; surtin, sels aplicaran les sancions en un país tan poc sísmic com és el gistrat també un terratrèmol pròxim
La AídniinlstPaGór ee pròpia de i La totalitat del dipòsit es donarà a degudes. L'autoritat no pot coaccio- Pia de Baitelona
a les 3 b, 37 m. de la tarda
k regíones respecto
k>s mnnici-: Rosa MecUariSla Beilsplà, germana nar a cap obrer perquè vagi a treA Barcelona mateix, s'ha sentit el
|*k que las integran. y de estos res- de l'iulortunat otorer. el dia que com- ballax, però hi ha patrons que tenen soroll
s • .
diferema graus d'intensi" d« ta» famiBas que los coos- pleixi l'edat de 26 anys si és soltera, contractats serveis pdblics 1 l'autori- tat Hiamb
ha hagut zones. Als últims
L'agitació
ais
de l'Obser
i en cas centran el dia que es casi lat els pot obligar a complir aquest;; pisos de les cases és on el fenomen vaxorl Fabra ha aparells
durat 29 minuts
contractes amb els quals es guanyen es pogué notar mès bé.
regi6n tlene especial matlx,
No poriem oferir als nostres llegila vida tot i'any. Pot obligar-los i te
apütudes. particularísimus
PETARDS
Un dels llocs on s'ha seotU més dors un esquema del registre sismo
hm argolla de la aàcoíxus- L'altra matinada, a les dues, escla- el deure de fer-ho.
visiblement fou a ia totalitat del dis- gràfic penque en els terratrèmols imocntral ^j^ga esas cnalida- taran quatre petards al magatzem de
mediats resta graivat d una manerfi
Es du laïnpniar — deia també fci tricte XI municipal.
• yeifniclo de la región y de Insta <í Au grill 1 Codina, en el pau governador — l'actitud de molts que 'Lee sotragaries han lesteit vàries. tan wDperceptttrie que no sortiria re»
haurleti de tenir iniciatives encami- La primera donà una impressió com en el paper que s'usa en les publide la presó de dones.
J^garta «ske Moneas para que Solament produïren soroll.
nades al restabliment de ta normali- la d'una porta interior que es tan- cacions quotidianes.
.
Ma coacao» un poquttln?
tat i es limiten a protestar i a quei- qués. Seguidament born notà com si
fio cal dir que tant com la situaxar-se i no tan res. Per exemple, es sentis iQressa ten una habitació ció de Barcelona I la iDcomunlcacld
COACCIONS I AMENACES
J** naMàte en qoe ha tdto, y aún Per coaccions i amenaces als fle- els hosteMrs van anar al Govern ci- veïna. Després percepublement es telefònica amb Madrid ha estat la«iT*??** 1MBrt·· or^acniraciOn «s Hiers, hm estat detinguts Sebastià vil a lamentar la sttoació en què es rebé la sensació que la terra es ma de les converses el terratrèmuU
c
No ee ocuBaràn las razo- Mendieta. db 22 anys, el seu germà trobaven En Uoc de protestes estè- movKi Quan el forçat observador i d'ahir, del qual no es té notícia qu*
d» ««a manera de obrar a los loaijiiim. de IS; iRamon Eixalà Na- rils hauria valgut més que bagues anava a esvera r-se fou tan migrada , hagi causat cap desgràcia
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Concepció

senyoreta

Garcia

Nieío

ocorreguda el dia 11 de juliol de 1922 a l'edat de 2 6 anys
havent

rebut

els

Sants

Sagraments

t

la

Benedicció

Apostòlica

(A. C. S.)

*•
<9 •
La seva desconsolada mare donya Concepció Nieto Llamas vfdue de Garcia, germans Mercè, Simeó, Jacob, Josep i Pilar, germans polítics Josep García Martínez i Pilar Fossas Grases, oncles don Manuel Garcia Blanco, donya Maria Nieto Llamas, donya Isabel Garcia Blanco, oncles
polítics don Benigne de la Riva i donya Maria Iglesias, nebots, cosins i parents tots (presents i absents) i les raons socials Rív« i García,
Híjos dc Simcón García i José García Martínez, en recordar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que la tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran a l'església parroquial de Santa
Anna, avui, dimecres, dia 11 de l'actual, a dos quarts d'onze, pel qual favor els quedaran sumament agraïts.
Les misses d e s p r é s de l'ofici i de seguida l a del p e r d ó

«

E l d o l es d ó n a p e r despedii

«

N o es c o n v i d a particularment

0

Diversos senyors prelats es dignaren concedir indulgències en la forma acostumada.

SIQLO
Del

2

a l 28 de juliol

excepcional

venda

d'articles per

a

Na Maria dats Dolors Visa Ousoll Camp, viatge
i Banys
m o r i

a

havent

O l o t

rebut

el

d i a

els

7

Sants

del

c o r r e n t

Sagraments

a

(A. O. 8.)
Eis que la ploren: el seu espòs Benet Genover, fills Montserrat, Maria Teresa
i Maria Consol, pare polític Joaquim Genover, germans Pere i Ramon, germans i germanes polítics Jaume, Enric i Lluïsa Genover i Montserrat Vayreda,
Consol Vila i Irene Monroset, oncles, cosins i família tota, vos agrairan la
tingueu present en les vostres oracions
B a r c e l o n a ,

10

d e

J u l i o l

d e

1923

p r e u s

M i r e u les

r e d u ï t s

escaparates

DEL 2 AL 14 DE JULIOL
C O N S I D E R A B L E S

D E S C O M P T E S

SOBRE LES PECES CONFECCIONADES EN EXISTÈNCIA

F i r a de M o s t r e s de S a n t
S e b a s t i à
La més important Fira de Mostres Gran setmana Automobilista i Mopeninsular i Exposició d'Automòbils tociclista del 31 al 28 de l'aotual
amb la cooperació de l'Associació subvencionada pel Gran
Nacional d'Importadors d'Automò* Kursaal dc Sant Sebastià.
bils.
Ssnsacionals carreres d'automòbils
Dal 15 al 31 d'aquest mea
de turisme, motocicletes, amb sideExposició Internacional a la qual
cars, cidecars, etc.
concorren oficialment els EE. UU. Copes de SS. MM. els Reis don
Mexicans i França.
Alfons i donya Victòria.
Varietat de productes espanyols,
Importants premis en metèl'lic.
anglesos, belgues, alemanys, ita- Supc-rba caravana per Guipúscoa,
lians, etc.
presidida per S. M. el Rei.
Interessants festivals estiuencs. Espectacles de totes classes. Esplèndids
allotjaments. Facilitat de comunicacions. No deixeu de visitar Sant Sebastià
L'arribada del tren a Barcelona tindrà lloc el dijous dia 26
DEL 16 al 81 DE L'ACTÜAI.
G R A N SETMANA AUTOMOBILISTA I MOTOCICLISTA

F I N C A
R Ü S T I C A
ES COXPBABA
que tíngui lerres de secà, regadiu I
bosc anïb molia aigua, prop d%stació
de tren i no lluny de Barcelona. La
casa ha d'ésser gran i amb amples dependències. Ofertes: carrer de Balmes ,67, 4.S 2.' (sense intermediaris.).
S a b ó
" I * *
O o a "
Fabrioent: i . ALERM • MATABO
qualitat superior

80 per 100 en models de vestits per a senyora I capells per a senyora
i nena.
35 per 100 en models de vestits per a nena.
30 per 100 en bruses, faldilles, refajos, bates, abrics de senyora i fot"
mes per a capells.
20 per 1U0 en plastrons i corbates per a senyora i capells per a nens.

:: Extens assortit
en neveres marca

P a s t a pectoral
balsàmica per a calmar la TOS i facilitar l'expectoració
Antic preparat del Or. ANDREU
Detnaiii'a a totes les farmàcies

8

m

"Oso" - Geladores
Ronda

m

V E U DE CATAWJNTA'

I N O T Í C I E S D E LTA P E N Í N S U L A
(TelegrraniM

1

e o n f o r ò n o i e s

d*

L A

V E U )

1U TCMPOlULa
El itrNi(!«&t ha dit que no havic Fsr altra handsa. aiu que «Is inte—íaAejunt pet mudí, i»l icoronai ilVtata d* las MeMí qQ« haurlrt" d<
íeeeoa industrial taxnM boti estat dlmand^cia don Josep Bieniclas, ü ormar part de la Comissió «J«l Com
. PM A*
do»? da la t*rtt» MU poMU • U «Ignatura cap tfacrK.
ba engecat un irat, matant-lo. un grto que s'ença negarà d'esbrinar les
LrrwrrooiptKta Sa comuulcaaid 1*1» tt. COMITÈ COTONCft OC •AACI- •acnOoatt.
jusponsabiatau de tota mana pel de
Excita «i uo\-cm i eqt·owment el IruUVida aoooiectat j j an Matlltieí.
LONA
eaatre de MdUUa da Tí»l
uenvor Alba perqu* no «acuauun Urs- ^ igoren 1*4 vausaa.
Bis «et diputats prcposatg són elí
i., ^ usMfc «mrt saiacoMà i Ma- Madrid. 10. — Uaii oua.pliai*ntai «I *iiwneirt«e àf la que»tió.
MORT OEL P. MAMJON
«enyora Ruimo, Rodrlgue? \iguri,
Bl miuistr» u ESTAT M eoniaia.
j-ut, a cuMa d*» fom t«mpoi«lJ Rei. «4itre altres, la comissió del «Oimitò cotoner de aarc^loca una «•> Afirma que el UaVsrn «MA moll preo- Ha mort a Uranada «i canonge de Alas iPumariflo i Twar tom a con'inw.
ntíiMfi d*» torcea vm* d» òranada i cupat amb rawr del twím i qu» l'abadia del Cafira-Moat «lector don üenvadctfs; Rodrlsue* Blanco i Díat,
VAOA AL BANC ESPANYOL * t'arabalxidor di'a Batats Unlds.
•mt * Vaurt que «• veritat ço q*> Andi eu Manjon i Mani on. qu*, cou Reveaga, cmn a ciervla*, 1 l^equerlra,
D£ ORBOIT
C.J fabui, «staVa greumant malelí das com a maurl.
diu.
ra dieu.
lEit üovem stïposn que formaran
uMr>d. iü.—A to oom u«l cnàu LA COMIfttIO
(jfefueU )a »»»iü.)
Cl P. Manjon
una da les íigu- ismM port de Sa Comissió, tres soban ÓMtorK «b vag» •b «loptMto
08 RMPOMSABILlTATt
Lj bmc K·paoyftl d* Crtdlt. oar uo
Abana da ootueaqar la saMió del MANIPESTACIONi. DlL PRIBIDCHT ra* míí «orllnts del Seminari i Col- clai:»t*«. tn* diputats de re-querra
congrés as fetvn molt» crmtnisrts Madrid, W, 4 ^ (TeleXeosOia ur«etal}. legi dn Uólííji i juristes del Bacra- ontaloiHi i el n»orqu«S8 de la Vlesco.
SaTTiWa que el Oovem «itín qo»
preswiuti** tai situikvt d'«m- sabr» la coMtrturlo de la cctuuMó £1 pftsMtm dai CenseU ha tuaui- Mont, qua fóu fundat «n U60 i au A
d* Bam^i i Borsa d« Darc*isnu. de R·apon·ab'.maiï fia ««Itbraran faetat qu* havia deapalxat amb «1 qual bi ha un ittomig anu.a do xúO ei !>• la tasca de ta Corntssló no porü TagA. 'P*r ara, 4* pActacu.
dlveMaa reunions 1 ooiFfertns»*a ttAtm nei, peró no bavia poSal a la slgtatu- maUicolata, d'dia un» 12a interna. drà estar wmnnadn Una In tantor.
En aqUatl cenfo d'afúan^amCítt, ban do continuar obertes les COMs.
ra «ap ÍXurat.
k TRIBUNAL «URRIM OI QUIRRA diputats.
qua
vulgarment M daüuaüna i/ul- ptírqu* b i im praBtemea d'importAnTambé
hu
dit
qu»
probablawsnt
En
Melquiades
Alyaraà
c
M
d
&
ttla
MARINA-IL RKOUftS OfiL QBNE- cstrescnian'.» dia )«a minorias per a presidirà la CoudesVÓ de reaponsabili- vci'sitat
del SaCrtl-MonttandaeJ Part ola exeaprioimí ultru el de les res»
UAL OAVALOAMTI
Munjón al sr-u oirrec la c&iedia Jf ponsa/trfiltató.
veure j! es podien anar retolant les tats don Bernat fiogasta.
\iadrM. m-^A !«• onze i ' t » nunlt d^cultat*
Ha aftglt qae al Coogréa c-^utcnua- Orat Canònic i Oecrata'U.
OEL COMUNICAT OPItribunal Ammoi (U Guerra l Mana avui la dMomsló del projeci" de JÍCft?tílank«ht havia estat nomenat SUPRISSIO
lis
íMiaUst-iS
segueixen
na|aat-ea
GIAL OIARI
a p«r a «stüdiaf al rtcure lprtMn· a romer part dt la CMqísuó. Poaeo 1M aatorfiiaot al govetti per a con- president de la cómlseió oranltaapit gmttti Cftvaic«au dtoMtttet
del primer cvr^jrés d'educació Al íuimsïert <ít lo. ouerr* no fadt
a condició que el devem certar tractats de comerç per sota de àora
_ nronaa d* l'ivt* d« procíísía-^ai com
maaon dttlttta % la pransa l'aooet»
oatiiiea.
la eegeaa ailianna de i'aMBaoL.
et
eefepretaett
a
Miút
oberta*
1
<
4
Ha pamn «1 racta-s a jUorm» dai Cera &m que U Comissió emeti Us -Cófii servaran ohmea p«r & La <eva gran cultura l ^rofiaida ««- mat comuateail bAoial Vlei iMerroc.
dlSCUlií «! prçiect* d* Bti d'Oídefia- nelxeífiefits en teologia i dret canó- participant que d'aqui eitdavaat no
difamen.
IA 1m 11"50 «t «lini la Sala •da.Jus- així bo ha manitotat «1 «enyor eio lerroviàril·
nio U havüen donat Ama xmi'.-ertal ta proporotouara. de no ^adevenif
luT. ^* ta qual íoi-m«£i pati «lg f«- iMqfUtdft» Alvareí «1 s»nyor Beeteiro. Per unim ha oït «1 marquto d Aihu- que, com httvem dit «bans, va sem- bOVteMta en aquell territori,
^te i .VTUanu^'a. a fi Conf que el «ovtrn no accepra it wffia» que »1 Rai havja fenut una pre unida a la tasca dsi CoUej; del COMBATS A LA ZONA OCCIDENTAL
r-mmintr « procés Inatrun al ca* condició
comissió de ootonairce de eatoiunva Secre-Mont de Granada.
asdí paosada no «: va rebre
f.a Darm. qui, durant ica jornada acord. 9ítn«ntada, per art no hi ba que li min mtemaet 1* conce»mó EL SENYOR SK0A8TA RMSIDIRA unFins
dmpCtx datat a Cauta el dia ark
l'AfisuAl, vi abandonar la pwício Ei» republicans oatadaaa si que ac- es subvencioni «m cultivador.' d* cotó,
LA COMiSCiO OR RESPONSABI- terior. del text dal qual ea deduelí
imla süasid <1« dcf«nMr, 1 va cepten el fermar $&n de la Comisqua a'banreailuaioperacloo* per f
LITATS
VACA
OC
PCMCNAk
O
R
•
A
M
O
A
a MalUid.
assegurar
Ha comunicació amo la íioaió
havent
deei«n«t
efts
senyors
Do|Un cofMíll d« Quarra cakttrai a mingo, Corapanjj i Tejero perqu* hi Moàrtd, 10. 017 (telofOMma urgent;. El «resident, «n rebre ete péticdls- «jdó dTJnd-Lau.
en la qoal resuUaKa
paliila v« oond^noar-lo a aet anys
Amo mouu da l'acomiadame»! do tia els ba ült qu? harla d© rectificar morts l'aKeras del Terç d'estrangers
•íeayoretes del negociat tl- cor- la sotsola donada per «tguns periò- don Francesc Solano AJvarex t un
praildl 1 pàrdua d'«rapl«u.
El senyor .Mlvaraz ba «rtdat (per r-nïj
respondèncda, s'ba declarat .en vaga dicsreferenta ou» ol senyor Oe mi- l>»gíicman de cognom López Pére*.
I Afa, tlflscaadal Supram damuna Iconferencia
ela
repreíentan»
dalu
ti personal del Dano Eepanyol do ca presidiria la ComMlò de dlputai.»
i-ayt 4» pmldl per abandó d« poA més forn» ferits al braç dret itJj que ha d'cstudnr l'aasumpt^ e»
ció 1 un any par usurpació d'atri- coaservadore.
puix el aenyor Q«^ feres Mnximüua Altaaoday i a i f
&l« ohraa bò&ea li han declarat ei N·peómbHitaR»,
can» esquerra l'atfens Artur Masa.
ruca al tant aols «s a Modno.
E; dafcnsor. comandant MafJla. da- C O N G R E S
DOlCOt
A^agf que t'eemratada Comlwlü ta T8ai«4 resultaren •Perita ete soldats,
kaot l'aiaoiució o iM 4i« mcíw
Mt M CUL LA.— I L TCRAATACMOL pmidirà don BelWK Mateu -vagaxia, de* terç M B «etuerto, Arnonl MijarMÉt
A féree, Ramon Sanz i ATttotU
A quarts de (HÍWre comença la aeí- -OfttM
•Parknt del ívmcíonaanent da i«a
sono SAncfaet.
|pAT AL COMANDANT MONTERO «10 del Congres.
OwNO,ttgtttque l'optsld del Govern
Melilla.
—
S'ba
senut
un
rort
t«r·
..idrtd 10.—fils caps i oficiala d* la Hi ha molta dejanimació.
*« de quà ««Cguln oberta-* tot lla- En ei vapor «htafio· «ntSAfén; »
ratrimoi,
que
ha
durat
«me
«ecou.
«i cadàver de rottetaa Frtn,
traïció nan obsequiat amb un ban- Preeldadx £o> Mdquiadas Aivam
£1 tenómoa sísmic na ptoiun grati rtu Ja qua s'han de tocar Httpotumu Cetit*
A comandant Montaro. qua t i El «enyor HGMEAO perla de la alarma.
«numpt«« i «'ha de tractar de pro- oeec Solano i «Is «Urea ferits «n «r
qdestió dol tractat conuMol írancoieotae de tanta iracaeattdSacia «om combat d'Uao-Lau.
Tir; 1 ha actat ascendit.
SI cadàver de l'oiUares ara condunesíanyoO.
el d'ordenació íeiroviaria.
DWRATX AMB IL Ml
a Itxiapltal oentm, proaad2Qt«a a
Afirma r orador que França no comELS CONSERVADORS A LA COMIS- l'amboUMmainent SarA '"'m·'·m'
10—Han daapatxat amb «1 pleix amb ka dAueulaa que si«nà.
SIO OR RESPONSABILITATS
avui i coadult a te península. Fou
ai pmidaat del ConaaU i eia Enumera els perjudicis que aques- BancaTusquets,S.A.
fil «enyor SAnchec Guerra ha en- fam al ventre. Tanta 84 003» JoeicH
CANVI - VALORS - CUPONS
d» GoTçmadó i de Finan- ta actitud de França ocasiona a l'afiombia d«i Centre, ru&uro 9 viat al Ctevsm ele nom» deia «et dl* natural de Màlaga.
gricultura del pala.
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Generalitat

CS" VEU DE i C A T A t U W »

Govern civil

setes 16,067 68. ascendint a 803'38 pes- importants reunions interaad on als oertemen literari o Jocs Florals, celesetes la fiança provisional que hau- amb el famós equli, Feienevarosú Tor- brats en terres de llengua citaljnj.
ran de constituir els Ucitadors per a na Club de Budapest, compió dlloa- des del dia primer d'abril de 1833 ííns
pendre part en la subhasta. El termi- gria, 1 considerat com un dels millors al 31 de març de 1)884.
(Les composicions premiades amb la
ni d'execució dels treballs és de tres de l'Europa Central,
Pesos I mesurag
En water-pole és campió des de 1910, Píar Natural han dl&ser tramfses per
mesós.
LA CRÒNICA OFICmAL
no
havent
estaa
encara
guanyat
per
El
governador
anuncia que ^ ^ *
tot
el
dia
10
d'abrii
de
1924,
a
la
CoEi
projecte,
plec
de
condicions,
moiDE la mancomunitat del de proposició 1 disposicions rela- cap altré equip drt-sen paí?.
1
8
de
l'actuai
començar*
la com^l
missió
d'Educació
(Palau
de
la
GeneS'ha publicat- el ntón. 5. correspo- tives a la forma de presentació es
vacló
1
contrasiaclO
de
pesos
j^i
Havem
tkigut
ocasió
de
poder
apr»ralitat,
Barcelona),
amb
els
compronent al present, any. díe le Crònica trobaran de manifest el Negociat ciar l'apcl·ló. bar^V^nina els. positius vànts lelaepts d'haver obtinguda l'es- sures 1 aí>aiells de f>esar -mitrlco^,
I
Ofleiul <le la Mancomunitat de Cata- de (CaTTCteres. Camins i Ponts de ia valors que en futbol compten els honcimals a Granollers, seguint succeí
mentada distinció.
..'
lunya.
slvament per tots els afitres pobül
Mancomunitat de Catalunya iots els garès»,, el C. N. B.. pel que a ell es
Ei Jurat
Publica el següent sumari:
feiners, a hores hàbils d'oflclna. refereix, no ha volgut ïsser menys, El Jurat d'aquest concurs* sl for- del partit judicial, a. quai eíecie j^l
•Presidència. — Assumptes "generals. dies
ilndran en compte els respectius ^ I
son entusiasme fins a aconredactades a te- portam"que
Palau de la Generalitat. Sala de, l'As- Lesdelproposicions,
també siguin coneguts els men: on membre de l'Institut d'Es- caldes les disposicions que •s asstl
model quefiguraen l'expe- seguir
semblea. Sales dels senyors diputats. nor
prestigis i ben cànentada tudis Catalans, un col·laborador de la Ien en la clrculax de 7 de desens,,-,!
i esteses en paper segellat deia seus alts
Capella de Sant Jordi. Negociat d'Ar- dient
. t .
de què gaudeixen en natació Fundació Bernat Metge, un Mestre en de 1922.
olasee octava, reintegrat amb una pò- ifama
quitectura. Pereonal. Publicacions.
water-polo. esports al mateix terni^s Gai Saber 1 el president i el sècretarl
Nova
línia
elèctrica
lissa
de
pesseta
de
la
Moucomunitat
Cultura i instrucció. — Serveis clf n- hauran de presentar-se en Tacte de mo* populars 1 preferits en tota l'Eu- de la Comlsisió d'Educació general.
L'Energia
Eaèctrlca
de Gatalunys
Üflco-adimlnlslralius: Comissió d'Edu- ía subhasta.
ropa Central.
S. a., ha presentat un- projecte dir™.}
cació general. Mapa Geogràfic.. SerEl C. fi. B. creu, doncs, que hauran
taHació d'ima derivació, per a sub^J
vfl üe Mi-leorologia. Laboratori d'As?-'•••*"> CONCURS
d'agradar en gran manera les «eves L L I B R E S
nlstré de corrent a la fàbrica Paú í
ealgs i Coodlcíonànient,
N
O
U
S
Permanent de la Manco- BCtuacions enrenyidalluita amb els
Çoonpenyia, de Çani Celoni.
üfuseus. Biblioteques i Arxius: Jun- El Consell
de Catalunya ha acordat nostres amb qui lluitaran per priLa Slhia agençarà de' la de SarJ
ta de Museus de Barcelona. Junta de munitat
un concurs entre els propieta- mera vegeda.
Amor Que . to do lo vtnc*. — N'ovtl-U. de Celoni a la fàbrica Ravçntós 1 tem,!
Ciències Naturals. Biblíoíeca de Ca- obrir
de U Brtte. — L'editor barceloní Eufe- narà a l'estació de tfan^ormacló qu,!
ri; de finques rústiques situades prop
La vinguda cTaquest equip és com JoanSubirana
pot Anotar-se entre els seus s'emplaçarà a la íàbríca Palà. I
talunya. Biblioteca del Consell de Pe- de
ciutats de Ueyda 1 Girona, per a principi d'altres interessants encon- ní
exits
editori^s
el de la publicació d'aqo^ta
dagogia. Biblioteques Populars. Bi- ta! les
de
procedir
a
una
higiènica
extanda.
de
bclllseinres
novd-le» qoe formen Se. soUicita la declaracld d'utilits;!
tres que atob clubs àe no menys- reBibliolsca Popular de Borges Blan- tensió dels Serveis de Beneficència, coneguda
la
col·lecció
«Princesa».
Poqne-i vesodes
vàlua
tenen
els
organitzaquas Id dt Canet de Mar. Id. de Fi- a càrrec de les Juntes de Govern res- dors quasi ja ultimats, confiant que com en aquesta època nostra és taa acecs pública de la instaUacló i la imp^sil
sirià
la
publicació
d'otecs
d'aquesta mena cló de servitud forçasa sobre les aj,!
gueres. Id. dOlot. Id. rti S-illínl. pectftves.
serà apeciat amb el seu just va- que" puyuín Uegirse «nsc escrúpol» i que ques del terme de .Sant Ceíoïü, p^l
id de Valls. Id. de Vendrell. Id. de
pueuin
figurar
en
totes
les
biblioteques sen- pietat de Josep- Julià. Josep TotííJ
l'excel·lent desig que els anima en se el més petit recel- S'ha arribat
. Heu's equí leç bases que regiran lor
(V»ch
en aquest
pro
del
major
esplendor
i
desenrotstenere
a
tots
els
excessos
i.
poUer el més Soula, Joan Vilavemls 1 Pere Fi;;,
doble concurs:
. (Ensenyament — Ensenyament su- enIV)l'eçmentat
llament
d'aquest
esport.
perillós
n
o
és
encara
el
del
llibre
infecie
Els interessa» que bagin de .K-r u|
línqnes han d'estar a menys
que les famílies decents poden refusar sen- gun^
perior: Cursos monogràfics i d'inter- d'un Les
reclamació ila íiresentaiaii
quilòmetre
de
les
ciutats
de
se
obrit-lo
sinó
el
d
e
les
novel·les
q
u
e
sóa
canvi. Entenyament' normal: Curs
presentades com obres escollides per a ía- escrll al Govern civil. .
•
i Girona.
normal Moalessoci, Escpla d Estiu d« lüeyda
milies
i
m
o
l
t
e
s
veaadcs
pel
n
o
m
d
e
líeditor
. B) Hauran de tenir una extensió
1922 i w 1923. Ensenyament primari: superficial
Pesca
fluvial
pel crèdit que orés o menys ben fonaEscola Monlessorl. Edificis Escolars: quadrats. no inferior a 15,000 metíes U n f u l l e t ó d l v o n T E s c o p 0
mentat té U biblioteca onfiguren,fa que L'alcalde de Manresa, 'acóllln·.·s, -.1
puguin passar ~a les man*» dc le» perionca la Llei de Pescafluvial,de 27 ds df I
Escola graduada de Figueres'. Ensehonorables.
nyament tècnlco-industrial: Escola C) Han de tenir comunicació amb
Jper això és mfcs 4'eloslar la tasca de N'Eu-sembré de 1907, soülcita del mlnise l
del Treball. Escola local de Teixits les ciutals de Ueyda i Girona, mit- QUATRE REGLES PER A PARLAR BE geni
Subirana, car feta en aquests moments ri de foment que «5 prescrigui ui
d« punt jr Canet de Mar. Laboratori jançant camí de carro de íàicil pas per Es J)èn coneguda (la tasca bene- produei
x unffranbé. Sobrttot perquè la veda relativa yet un període de vü!:|
de la col·lecció a la qpal cas referim anys del tros del riu Llobregat I
de Química. Ensenyament comercial: a tota claSse de veihicles.
mèrita què rtalitza Min lEscop. el novel-lçs
eón
totes
ellev d'una grfin valen* litéràrïa 1
Escola a .Vtts Estudis Comercials. O) Han de tenir aigua potaible en gran propagandista del bon parlar, tant per aquest,
com pels seus itrteressaut^ va de la rescüosa de' la fàbrica ú Es I
Es<olM locals ds Comerç. Ensenya abundàn^-ia o que 9lgui fàcü d'elevar com bo só'n també per a les perso- arguments » la mansa
excel·lent, «mn són Sedó, terme municipal d'Espairàgus.!
mc-i'i provisional: 1:50-i!» d'Aïro!- a flor de terra, mitjançant quateevol nes de bon gust els seus llibres, els deséSrotllats. els lectors içs llegeixen amb ra
fins a !a confluèiit ia amb d fit I
nlsiració. Escola - Prdfes«)<l·al per a •ji,í,ju dels usats -n el pais i propis de quals tenen ordinàriament un lloc veritable daectasça.
l que durant àqilest perloilèiJi I
La darrera de la col·lecció, com l'ante Noya,
la Dona, Escola d'Iníermüres. Secció la comarca.
preferent en .totesttesbiblioteques se- tior,
té totes aquestes condicions. Es de temps no es permeti'a ja zona vsósl
d'Ensenyaoiènt domèstic Enstnya- E) Haurà d'estar neta de tot grava- lectes,
Joan de la Bréte i da seva acuradldsima tra- da sinó la pesà amb bMb i al
meni artístic: £»cola Superior dels I men.
és de Felip Tillavcrdc. «Amor que
«
Ar^ Ivon aegiba d'editar un íasci·.'.e ducció
t
odo lo vence» obtindrà aquí un succés com pya amb dos guarntmeiits per-iniJ
B'elis Oficis. Escoto menor d'Arts 1 F) £l propietari p.apoderat de les que
'
és
altament
interessant,
i
que
ja
el
v
a
en la veïna república.
Indilstrles de Palafrugell. Serveis de íinques que es presentin a concurs no sols pot servir per a guardar-lo Quadrétsobtenir
i'diàïtgs catenuísUcs
manaEs fa pírbílc per a general 'con*i.w |
<lirusió.i vulgarització: Extensió d'En- haurà de trametre a la secretaria de en
prestatges dels llibres, sinó que ments de. lo Un dt Diu), per moiiòn Josep ment,
admeíent-se reclamacions 1
Benyament lècnic: Pereonal. Educació les Cases de Misericòrdia de Lleyda és els
Maria Viisdlu, prevere. — L'autor" d'aquest
estampat
a
base
de
propaganda.
posa. en la primera pàgina unes rat- tra la petició Jonraulada per l'alcíl-1
tfisíca. Exposicious, congressos, ,con- o Girona, un plec tancat ,en el quaü •Tots els amants de la nefetra llen- llibre
explícçüves del mateix. Diu que ba
rursos, Prmis, beques i subvencions. consta-rà l'extensió aproximada de la gua, tots els bons patriotes, tots els lles
estat compo>t perquè mancaven diàleg? 1 de de Manreia^durant un ténnini d-1
Personal. Publicacions. Vària.
finca i de tote i de cada un dels con- que senten una forta esgarrlfairça en quadros apropiats per a centres catequístics vim dies. a ^ oficines de la Jjrunen I
col·legis religiosos escrits on la. nostra Divisió Hidrològica-Forestal. estsreus i classes de terrenys o roca comel renec i la paraula grolle- 1
llengua'. I en ha volgut omplir aquest buit blertes al carrer del Duc de là Vic« |
Agrlcull·ui-a. — Escola Superior d'A- posta, explicant clarament-1^ seva si- escoltar
ra
que
tot.
sovint
ens
avergonyeixen
f
e
n
-bo d'una bri la-'manera que contrasta Tia, núm. 11, d'iiqiiesta diitat.
gricultura: Insthut de Mecànic^ apli- tuació, í ha; d'estar. dispLcsuda a acom- per carrer 1 places^ haurien de con- de tdebò
arfbb l'esperit d'humilitat amb que
'
cada.
panyar a la" iihca' els inspectora que trtbuír a escampar aquesta edició de fa Ja presentació .del. lubre.
visites
De la necessitat que tenim d'aqoesta literaServeis tècnics d'Agricultura: Ser- trameti la Mancomunitat, i donar-los les .Quatreregiesper a parlar bé., tara
apòstúlícà
ea
tenim
una
fcrova
fullejant
Han
vlsiíai
al
. governador:
iota
mena
d'txplicaicionp
verbalsque
vei, d« Vliicíiltuia i Enologia. Servei
que acaben do veole :la llum pública. els - programes _de -les festes que es fan en Oon Jesús Pintlla.
gereni\de j:.i>|
d'arbrrs. íruilers. Servei «L'acció so- ells sol-ticlth), i també eH noms. I Ui- Aquest fascicle d'Ivon l'Es cop pot els Centres catMifS que tenen classes de
Moltes- vegades hi veiem régis- sc-ciaCió d'Espectaclei ;publlc3;.s«te I
cial agi'&ria. iI!r«tonne respecte la si- natgf del seu propietari í el seu..do- fer uh bé extraerdinari; com i han fe; catecisme.
números qitf cap fruit espiritual han
de rAssociatió d'iEspectapífes t*[
Ituació agrícola d'-\ger. Seryai de Ter- micili, cas" que- es traefi de l'apode- els seus dfseursos 1 teís seufc lli-- traà»
de reportar "als nois i noies. Vint anys en- tari,
blls. delegat d'Hisenda. contiacti6liis|
ra Campa: Lluita «•oiiira la llagosta. ral.
darrera
aquests
centres
estaven
més
b
e
n
seri els seus articles, car ITvon. vits d'aquest gènere, que no pa? en '•• temps d» la neteja (públiïda, senyor caa-f
La .«ampanyà. contra m jUage^a 1 f-.i El u-miinj per a la presentació dels jbres
en escriut;? I en parlar, té els dcws present. Hi havia aleshores Iota una Ute- aol de Noruega, FtdeU . Conuasv»I
íérres d'Aragó. Servei de Ramaderia. plecs
raiora que havien compost els poetes d'a- Herú. 1 Est, don Ignasi Moll. getail
el dia 10 d'agost vinent, (dels graïis prtipa^aiüiistes, i sap àrri- qbelks
Secció detPutologia aniíiial. Cursets i a les. acabarà
entitats (Alcoverro. Manobens, Al- de la Comnanyia General de Cou«>|
del rdlgdia,
j bar com aqoells a l'íuiima del poble. banell, etc.|1i
que en general feien molt bé.
TOnteròncies. Cungressae. exposicions íEn eldotze
pleo
contarà
el
pi*u
a
què
el
{Aqiiçstes
quatre
regles
per
a
parlar
Ara
n
o
es ia' res .0 quasi res pçr a servir i Automòbils, don Joan Alaadi, » |
í cóitcursos.
...
en cl-i centres catequ&tlc» i col·le- poral dcB sccneient del districte qpKU
propietari wrtdrà la íinea i les con- [ bé es lïegeixtn amb' veritable delec- d'esplaij
religiosos i és 'per això que molts es
Telòtons —Treballs en curs i obres dicions 1 èpoques en les quals voldriar tança 1 «19 &tgumeuts d'aire populir gís
servcjxcu 50 paç per^ gust, de composicions úoh Carles Maristany. aorf? .l'SEPi
acabades. #
cobrar l'import. .....
i-i les anècdotes que hi
poden la- ca^teTlafíev entre les ' quals tampoc " es potnyer «rap del imovinic-nt ie M 5·.·Ai|
••Carreteres, oamins i ponts. — Con1- C) El Consall Pémanent de ià \ian--rduir d* d*bó a í^r canviar el lèxío triar'gfin cos*".íünta d^l Gremi d'olis, dion Joaqui:
Irucció. Cunsei^'ació 1 reparació. Ma- ebraunitat de Catalunyà s'V-c·s·çra- ^-à aquells ^üe no el tenen gaire net. Fer això és digna d'elogi la tasca excelPe(|ffi delegat regí'mún liti
- terial. Camins de bast. Arbrat. Perso- rà, per les pereone so erttlats qiie fié- .Els que vulguin ççntidtouir a aqu&s- lent de mossèn Viaàia, tasca feia amb una Minisieri del Treball; don Unís FVl
cura
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u
e
revela
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o
m
l'autor
íent
la
r
e
s
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o
n
nal Vària.
gui convenient, quant a les condicions I la tasca' de propaganda, poden fer-ho
del que escriu per als infants. Els gueras. sots-gerent de la Banca Mw-I
iBeneflcència I Sanitat — Benefi- de la rinca que es presenti a concurs, i, amb molt poques pessetes. El 'Ihbr», sabilitat
qusdrets i dvulcgs catequístics de mc&s^ji sans. CumariOant de Mannà, d«!i|
^eegiïrament des d'ara en iaia Om, gersnl del tramvia 'Motcència: Obres.. .^sils i Hospicis Hos- .tant pel que es refereix a l'adaptació i es ven a preu de cost, a la Poliglo- . Viadiaficuraran
festes de Jovenalla.
gat-Tianí», coííiw ue Lavéi»,'doai
pitals .jManlcoòjis Personal Sessions a l'ús al qual es de-íina com a l« 1 la. Pemtxol, .8. 1 *» ÍOmeni de Ple-toteFI?. aquestes
llibre
pot
ad^uüjiral
Foment de Francesc Boaao. aniïi una e.oi&isíií
AsU-i Juntes de Uovér-i dtis r~·,;ci.ii- seves condicions econòmiques, i falla- j lat Catalana. Duran 1. Sas-, U. a 15 Pietat Catalana
menis de Beneftcèacia. Lleyda, Tarra- rà, ei concuts en cqnseqi^ncie
oèntimis <Jü*mpl«r, i a 13 pessetes L'Angilfec,devocionari breu per £. S. B,de la Cooperativa 't* Dignixat-, gH
gona
prevere. — Poque*. Institucions dè Catalu- rent de la casa •David, pt&iàenf
W) El Conseil Permanent preser- el cent.
nya poden vantor-se de realitzar una obra
obret dè la Catalana
Sanitat: Lluita contra el paludisme. va el dret de declarar desert el Cuntan intensa 1 tan profitosa com la qur i.a . Sindical
Gas i Electricitat. aOB' Joan. -Mon
liua el Foment de i'ietat Catalana^ En els Inspeelo-T
Serveis • .j social' dels tUr' cjjrs. aixi com ucrhbè el de tractar,
reg4 .\ ;fi - Rerir Oíiü'
pics anys que í<;:la dc vida t-a Mbut
J»rciü03up Bngada 'Sanitària. Per- partücularment amb el propietari de
arrelar-9* com cap altra i ha pogut formar otillgaiori, coinissié de patroiü ii 'eonal CtíagieaSOS, exposicions, ron- les linques que oferelxm mUlors cohun catàleg d'obres de pietat que constitueix tocicles, Federooió de Uogadoi- d-**
dtcicins d'acceptació.
J
un veritable llibre d'honor Sobretot, en el
Comissió
CUIÍL·S.
ram de devoçioaari^ té ona bibliografia que comObils. comissió caíeiers i «"J"Pollitca oclal. — Institut d'Orienno té cap altra casa de.Ia nostra terra. I 3ars. don Antoni Miracle, doníMí1
tació prafessíwal: Memòria de i'exefsent tots elk delectissims pot òTerir1 ona n'ea nuel Girona, üipuiai a Coiü; senwf
d'Educació General
varietat no solament pel que es refereix a
Cioí 14-22-23.
preu», sinó també pel que toca a les condi- president i vice-president de lft'i*finances. — Propietats.
cions dalsfidels.Ara acaba de publicar-se deraclú Paiional, don Carles M""Ja segona edició de «'.'Àngel bo», compost tades, alcalde de Prèmlè de Mai.
LA RÍTMICA EN L'ESCOLA D'ESTIU
pe! doctor don Eudald Serra, i de! tjual Wa Junta de Protecció a la Infànds Pf!
P r e m i de Poesia
poríen Venuts prop de vuit mil exemplars.
Entre els cursets interessants que
..
. ...
a saludar i donar les gràcies "i *
aquesí any oíepeix l'Escola d'Esüu,
Es un devocionori brea que conté les mi- nyor
governador pfir la cessió.1 <»
hi ha l'estadi de la Rítmica aplicada ATTJTIQÏÏES
llors
í
més
necessàries
pràctiques
religioses
ASÏ I
del cristià i que és, baix tots els aspectes, seu sou en benefici 4e dita íd^1"'
a d'Escola, que donarà En Joan Lloncld.
La Comlísió d Educació General, de digne de Is millors recomanacions
gueras. director de d lnstiiut Català iD^tmà, dijous, dia U. quedarà tanEls encÀrregs al Foment de Pietat Catade Rítmica i Plàstíca, amb la coope- cada la Inscripció a l'excursió cot- Ja Mancomunitat de Cfitalunya, per lana,
rmran 5 Bas,* 11.
ració d'algunes de les seves mUlors lectiva que, per a fer atletisme I gim- tal de premiar la dignificació dels
deixebles.
nàstica, faran'diumertge vinent a San- Jocs Floiuis, obre. per primera vegata Crisitna els socis del Gimnàs del da, un concurs entre les poesies que
Per poder Inscriure's en l'es- Centre
Autonomista de Dependents hagin obtingut Ja Plor Natural, dumentat dus. Os obligatori tenir el se- del Comerç.
A là dita excursió podran rant l'any, én els Jocs Florals 1 certàgüent equip: jersei sense mànegues, assistir-hi també
les íamllles dels so- mens liierati* celebraUs en terres de
pantaló de gim>nci££ic& de color blau tis.
llengua catalana. Se n'exceptuen els
íosc i espardenyes de tennis o sanJocs Floals del Consistori- de BarceHa aparegut el número corre-S^
ENTERRAMENTS
dàlies. • .
.
.
lona
•
nem
al rítes de juny. de la
E
l
jove
Ferran
i
Odderórii
DelUim.
(Bolre els aficionats a la boxa hi ha
Catalana
de Música. Cont^ el se5"f»
Sembla que seran oiólis els. qui espectació
Ha
mort
a
l'edat
de
23
any~.
Avui,
Eí
premi
pel desenllaç del torneig
interessant
sumari: Depuració ae
pendron part en aquest curset per del pes lleuger,
a
dos
quarts
d'onze.
Còrsega.
226.
les eliminatòries del El premi cons-lstira- en una manutècnica
en
l'Art,
E. L. diayarr'•,1-J'
ITncretnent, que la Rítmica ha pres qual se celebraran
al Parc, comen- factura de l'Escola Superior dels Bells
FUNERALS
moció,
la
mspiració,
iituaca. '
en ej nostre pals i pel desig que te- çant divendres amb la
primera de les Oíld». ofrena de la Mancomunitat de En Jaume Foni i Ferrer. Morí el dia Barberà. Politonalitat ilaatonaUfa^
nen molts mestres de poder donar la dites proves la inauguració
de
la
temCatalunya.
En
ésser
lliurat
el
preud
3
dels
corrents.
Demà,
a
do?
quarts
(Mllhand. El mwlre Barguilü 1 «
seva veritable ajlllcacló a l'escola, la porada pngllistica del Parc. després
al guanyador, li serà'remesa una au- de deu. a la parròquia d'Alella.
Infantil de l'Ateneu IguaJBdi .W'
qual no és la de festa i espectacle de
la
qual
s'anirà
vers
la
liquidació
tèntica i la quantitat de 500 pessetes. S'Anlom Cortada i Garrigosa. Mo- meiK musical. Divulgació de ^
amb què regularment se ja coneix.
del campionat amateur.
Pergamí d'honor
rí el dia 28 de juny. Avui, de deu a xements musicals. E. Cervera. í*?ív
SUBHASTA
dotze, misses al Bonsuecés.
,.
ta Catalana de Musica • P»*"^
En la vetfllada inaugural En CamaTambé
la
Comissió
-atorgarà
un
més. «4 retrat del mestre Aní»» •
S assenyala e! dia 6 d'agost prop- rasa serà posat davant d'En Bonin pergaitni dlhonor al municipi on s'haANIVERSARIS
Ttoeni, a les onze del mati, per a en comptes d'En Prat. com s'havia gin escaigut els Jocs Florals o certà- Na Concepció Garcia i Nitto. Mori colau.
la céietoació de to primera subhasta
mens literaris, als quals pertanyi la el dia 11 de juüol de 1922 Avui, ,a
de les obres de revestiment amb for- MARÍTIMES
poesia premiada. 1 en farà púoHca 1 dofi quau d'onze, a Santa Anna.
migó de ciment pòrtland (te dos trossolemnial remesa a l'Ajuntament.
sos de túnel, situat al quilòmetre 6 Matohe Internacional«8 dte natació. —
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Ca requisit indispensable au·T'
dcS camí de Folgarcdes a Vilanova Per als dies 20 i 22 del corrent, el
Condicions
< E l nen IMís Cota i Boca.
nota que mm siguin tram*'*
de Sau, tros primer, ta qual tindrà primer dia, a la nit. 1 l'últim a la (Poden optar al premi d'aqueSt con- En Joan JJaUUUs i Gobem.
pw a la publicació ving>"" T
lloc «d Palau de la Generalitat El tanda, prepara'el Outo de Natadó Bar- curs tote» les cdmposícions que hsgic Bn Francesc Xavier Caíaujnbert l
dactados an catalft I <ml» * ^
pressupost de contracte Importa oes- celona, «n el seu edaflei-füseina, dues obtingut Flor Nàtupafl en qualssvuila Pufaíú.
J tió periodística.
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és. indispensable la substantiva valar mantenlr-se dintre d'elles. El maleir de la BiMfoteoa Musical de la Dipu- da — «íPuea hay que bater algo,
de l'aptitud, ia capadtat «n satxr principi que estimula el refós * les tació de Bascelona», l'execució de la maestro» — repwiía el buen Gibert:—
dar4í una forma l erigirJa en raali- Innovacions ée el qüe' ena estimula ^Glossa», de «La Cort d'amor dlEJs •hay que dedicarie, cuando meu na
tat concreta. 1 aquesta capacitat, a mantenir vives les tradicions, i si Pireneus». «Jomadas de arte», rf)rien- im número a ese •famoslstmo oteffoi
fragment de la tmporKnt conf«?Tè^- que no pot trobar-se. per méa que podem trobar ima supervivència en taciones.. el iCüxno cemenario do dc nacliniemo que tantas cosa», maracia «T16 s**™ 61 ^ema: 'Concomítàn- s'hi busqui, en el conjunt coüectlu les cançons, és degut, a que en elles un olvidado» íCabezón), etc.; però vHlciSamente anltctpadas «vió»; hay
que es «roba en - un individu, s'hi •conte 1 s'hl perpetüa aquell «mo- què ó?. què representa tot aljò. sinó que dedica ric un número conmomot'j» de í» cançó popular caWQaoa sinó
ve e delatar un grau de tecni- dus» ancestral' per exceüència que coses per nosaltres viscudes, «presen- rativo a esa magna ihisrmoiím, en el
j,
d'altres països», donà al ens
serà de ia mena i de la no volem que sia sabStituít perquè ciades» I
cual usted podria referí mos ciertas
_jttn En Josep Barberà, a l'Orfeó cisme que.que
es vulgui, però que, és equivalent, com sl diguéssim, a
*Uiilmidades sobre el descübrrmtento
[cincietic. ei dia 15 dq proppassat categoria
Durant
els
temps
als
quals
el
llien' el fons, és i serà sempre un tec- deixar d'enraonar la nostra llengua bre que ara ens ocupa es ràfereix, ana- y publicaeión de ia* obras de Csbeo» d'atrih
nicisme.
per anar a apendre n una d'enmat- \tsa, precisament, gairebé tots els diu- zón*. que vo le be oidoreferira me»,
Es cosa corrent nomenar així, sanb
Així ens trobem que el concepte llcvarfa, i això, un poble d'esperit menges, a caaa. el. vedi meetre. Hi nudo, y yo mlsmo podria comar al^ro
Lta senzillesa, la música popular, de la «música natural» no diré que equànim no ho fa jainai perquè ell anàvem amb ol semprfe fidel amic sòbre el organista y clavícordisUa de
rò Jo diré que, amb tot i essent- sl, abnenys, que en escatir per a mateix es posaria en el aeu front nostre. En Vicens M de Gibert. En càmara de Felipe U. y «nies dc stv
..í familiar aquesta denominació, sl, al menys, que a l'escatir per a l'estigma d'un relaxament inconce- ; Gibert i jo sentíem «1 més pregon res- padre, el de Gante; no faltaria por
alguna pUbiicaclón proíeslonal.
«mpre que se m'acoic ais llavis, un conèixer la seva concreció, canvia b'ble.
envers aquedl bome, envers ahi
por ejemplo, la «Revista Musieaa CaT.cvimeót inconscient d'interna re- per complet, puix se'ns demostra El poble, aferrat a la seva ïradi- pecte
«rmefli
gran
artista,
carr^at
d'anys
Ifíezió em dóna a campendre t em que la «música natural» és aquella cional manera de caniar. ha perpe- \ j damargore, que vivta afllatl.-. CeJana», que nos dlese acoglda..»
l'a pressentir l'axistàncla d'un equí- que «no. han fet els pobles, sinó
les velles tonades i, a la vega- j Dens agradava de *fer-li companyia»... La pensada dIEn Vicens M. de GiIvoo, d'una denominació tota conven- que l'hagi feta uns determinsts in- luat
da.
ha
obligat, indirectament. #a!s , j d'escoltar-lo. Oh! aqueüls uills vius, Jbtrt íoo c^ressada, en eifecte,... unt
Iriòóel, talment com si es tractés dividus que s'han trobat en condi- cançonaires
a mantenir-se dintre «is 1 aquelles anècdotes 1 aqueüls cops ded'«aqudUeà tardes (tardes «nostres»),
^•un conc«pte reíóric tan abslrac>o cions per a íer una cacçó i ofr*. límrtb del «modus»
tradicional. La i puny secs, sobtats, damunt Va taulat ' de les quals hem ja parlat. I •ens·par- '
Iqoe so és capaç de dar-nos a com- nar-la als seus coterranls; el poble caaçonistica, en aquestes
condicions, ; j «^1 parlava, el bon mestre, dels 'tirem U tasca». En' Pedrcll va promefpendre ni un contingui formal nl l'ha cantada i sl li ha plagut l'ha s'ha anat nodrint 1 ha anat
desple- j nostres músics i dc la nostra música, tre escriure l'antclo entorns dc les.
jïa realitat concreta.
'conservada t així s'ha anat trans- gant-se no amb noves esmictura: ^ t^njeg 1 d£fl6 nostres
,
•Intimitats», En Gibert va enoanregarmetent
d'una
e
altra
generació,
i
si
\mb la denominació «música na- nç U ha plagut l'ha deixada de can- cions — puix el poble no les hauria Servcm el record viu d'arruedles tar- se de parlar de «Caibeaón». organi-ate»,
Lural» ve a significarà© la música tar i la cançó ha mon faxalmenu admeses —, sinó amb diversifica- des en les quals el vtíl mestre, sempre ,i al firmant d'aquesta nota se li >llIgue se suposa ha estat feta sense
cions de les típiques. Per això és agrado», efusiu, senzill, cordial, ena igiié: «Vostè farà un trefiwll biopaíic
|n«c;ssitar de cap estudi previ ni de necessàriament.
que, mirat detingudament una can- contava o ens llegia les seves coses. i bïbHogràiric, 1 adxl e.s va fer. Tots
].-^> coneixemart tècnic, és dir. com Altra qüestió es presenta en escv çonistica. sl en ella tal trobem una Aleshores ens fou oferta la lectura vam complir la promesa. I aquella
U jos produït de la pura intuïció, tip sobre aquestes cos*: Tota la mú- modalitat que la. caracteritza és da {lectura viva, palpltant, plena de. 00- tarda fou dedicada, princtpaiment, a
I sense que hi hagi intervingut cap sica, esdevinguda popular és deguda gnt. aquest fet, a que eB aeu fona- mentarisl, de- moltes pàgines de «Jor- Cabezónl
I més altre factor, ni tan sols adme- a individus que no posseïen cap co- ment efi troba «1 una tipus primaris
de arte, de Orientaciones»,- et- .Volem fer constar que En Lluís MiJtenUo com à guia d'aquesta matei- neixement de la tècnica musicalT de tonada: lotaa les altres poden nadaa
cètera, i se'ns carià, més d'una ve- Tlot escrtra també un atitdlr. anïb eA
I--; mtu^ió.
D'una manera absoluta no pot con- considerar-se com a derivades o com gada, del fotur llibre que acabem de aitgücnt titól: Aa Revista Musical
I Si mirèm. pero, l'aplioecló que els tesiar-se ni afirmativament nl nega- a variants diversifleaxives d'aquests llegir.
Catalana a Càbezón».
1 homes donen a lluís activitaïs i a tivament. Existeixen cançons en to- tipus primaris.
Dttra el parègraí que ja.tervemesIjluis aptituds,- de coses que poden tes les cançonistiques, que, en vePer això es comprèn que si ei canmentat, beu's aquí el que escriu En
1 es^er realitzades sense necessitat de ritat delaten una ma experta, una çonaire vol que el . poble li accepti «Amiellas «Jomadas de Arte. que Pedrettl, en acabar el seu capítol de[portar a cap.persoaalmen-. un estudi mà que no té pas la dd.cançonaire la seva cançó, forçosament ha de pobliqué al aflo 1911 — diu el mes- dical, oom queda dit, al «Cuarto oen[aprofoqdil i-<;Qnacicnl de Us lleis l popular pròpiament dit.
subjeetar-se al «modus» musical de tre Pwdrefll — l las «Orientaomnes» tenatào de un olvidado»:
[principis científics en que poden
Tonades trobem qua amb tota se- consuetut, adoptant aquelles fórmu- que
siguíeron a las mismas, ex- «ILo que aconteetó t«é que a conseapoiar-se, en trobarem molles. Heu's guuetal no són degudes a músics, les de melodització que diríem incuebcln de este articulo (article de
aqui, com, doncs, poden existir una vulgars, çinó tot «l contrari, com
•La Vanguanta»), la «Revista Sacro[poesia natural, une .afitronomia na- també, girant eíls ulls a les lletres, dígenes sense Prendre, ni « - a r j e ^ ^ T d ^
^ r è ^ Híspana», edltó un número eottraormtural, una arquitectura, una pintura, se'n troben moltes que no són degunarro (junio da 19»), intitulado «Houqa -medicina una química i fina rte^ als versaires populars, sinó que gint U introducció de mòdifleacions ^ f a T r ^ h ^ , ia ^ro ^ S . ^ : ,menaje
a Anlonío de Cabeasón...» (>Ea
j una .mecànica i una matemàUca na- ens acusen una tècnica ferma i sor- íobtades
per ingerència d'elements • Arte...»
0la Ia obra,·
^ obra *Inia· ^ Pedrall pública, fins i iot, el sumari
['•irali, «an naiurads com ho pol ésser prpnent en te. construcció poètica a exòtics, perquè
del número en qüestió).
,
ja sap el oançonairc
!a música
la qua] no pot -arribar-hi qualsevol que «1 poble no les' cantaria per es- «Jomadas postreras» representen, en Are bé: el número de la «fievísta
una mena de dietari del vefli i
Peròfixem-nosen que per a l'ad- per tnoHa que sia ia seva pràctica tranyes 1 la f··a cançó cauria en el efecte,
mestre, en al -qual ens parla, Sacro-Hispana», aparegué, en electe,
••- ... ' admirat
1 quisició de tot conelxemeot, com i per forta que sia la seva emotiwl- buit
a
volies
amb extremada consició, a el me» de juny do 19W. En Pedrell,
tat
i
ei
seu
sentiment.
nambé en l'aplicació de tota aptítixf.
El qac el poble shagi mantingut voltes amb
malícia, dovegades emb però. no dm (i ja ienim el •raonpefU·
Imelgrai no bagm calgut estudis laArribem, doncs, a un moment en dintre de la seva tradicip no és cosa amargor, algun
cop amb esperit càus- del quail parlarvcm), que dos mesos
Iborlosos; ha calgut, impreecindible- que el concepte tot abstracte de la extraordinària suiò tota, natural;' 10- tic o amb aquella
gràcia rica. abun- abans (aíbrtl de Wioy. la «iReMSta íSu|m«:r^ una observacuj persistent, una «misica natural» es transforma en. gica conseqüència d'aquest fet és ^
^
^
T
^
e
^ ^ , ^ t a " ! ^ sícal de Bilbao» havia ja parlat da
•jsnçrKfnció, una experiència t una quasi, una paradoxa ' se'ns concre- qae els cançonalre* hagin anat no- ,
Csbeoón, t que ed-roes de març (tres
1
dels
feus
treballs,
de la seva mesos
«gJsiracló dels fets, çls quals, «n és- ta en nna forma totalment distinta drint la cançoqlstfica mantenintee 1
abans, per tant, que la «Revisobna,
durant
els
anys
qne-qceden
ja
Fser conegiCs 1 enastatats. han donat de la correntment admesa, puix s'ha din*Te d'una modaUleí.
ta Saero-HMpeno·), Da «Revisia MneiapcWAK
(1903-1912):
Tom
us
U.
m.
[de ef un coneixement, un «lecnicif- pretès çsborrer en absolut l'exis- L'extraordinari, el que, en veritat,
cal Catalana» havia també publicat
J-me», qoe diríem, que ha estat la ba- tènoia evidentlssíma d'un indlvidn, eas llauria de meravellar per es- IV i V, de les obres completes de Vic- un número homenatge dedicat,a CaImper tal que inteUigèndes gens con- productor, o venint a. suposar qua el trany, seria que no hagués succeït tòria CVsaSa sentir-li parlar de ,l'es- bezóe. Número que En Gibert suggeIreades c'.entíBcamíD" i ftw de cul* canócnaipe únicament obeïa a nna així. que les modal tató no existissin menada edició 1 dels... «soi-disant» rí, repetim-(ho, que prepararem amb
' tara mdtt limitada poguessin espe- raò de musicalitat purament instin- en les cançonistiques. que les co- sidracriptors!), «La Celestina». «El En Pedrell, i al qual èl voli mestre
! ciaJiiïar-ee en una 0 altra aptitud tiva i res més, suposant-lo despro- ses tradicionals, en un. nucli ètnic, comte Arnau», •iMústcs vells de la col·laborà.
apoiantaa en una experiència i - en vist d'un grau de tècnica que, mal- qualsevol que sia i en qualsevol lloc ferra, festudis mooogrèOcs, crítics, «Lo qoe aconteció — diu l'autor
um lògica incontrovertible, i, mit- grat sia tota primitiva i So* rudi- defl món en que es troblt no tingues- biografies, bibliogràfics, etc, entorn d «El Comte Aniua» — fté que a connostres vells músics, publicats,
jançant procediments empírics. Ja mentària, és. a la fi- mia tècnica.
sin un ü^mp, un color i una feso- dels
durant alguns anys. en la «Revista secuencia de çfite articulo, la- «Reviscreats per altn 0 pel mateix indivimia (ípïca.
Escartnt
encara
més
a
l'entorn
MosiOat Catalana»,' butlletí de 1 «Or- tH Sacro-Hispaiia·, edltó un número
du. pot arribar-«e a exceUic en una d'aquesíes coses, se'n descobreixen
Josep BARBERÀ
feó Ce'alè»!. «El organista ittúrglco extraord mario-. dedicat a Cabezón.
«nacialttat determinada. .
d'altres que ens serveixen per a exespafiol». «Matinada». «Visions de Oeróssim Però abans n'havien Ja edíTots 1»anrem sentit enraonar de pJíeer-nos molt* altres fets que. a
Banda». «Comploraido», «iGtassa». »Ca- tat. i amb el mataix fi. la «Rem-ísta
pastors que.quan alguna ovella da primer cop d'ull, semblen inexplicatàJec do la BibHoteca Musical de la Musical Catalana», de primer, 1 la
!a ramadà es trenca, una pote. ells bles.
Dlputactrt de Barcelona', eíc. Fí^nren «Reivista Muskhí de Bilbao».
B i b l i o g r a f i a
matqixos, senee necessitat de recórtamUé. en «Jornadas 'postreras*. in- Oh', «aquettls. rampeOlsl
Un dels més importants és el de la
rer a altra persona, salien reduir la formació . d'un cos d* cançonifQea
teressants Apèo*X «n els quals hom
fractura de Pba i saben fer tot quant homogènia mantinguda dintre d'nna Feííp Pedïuü OornaM'- postrerat* pot llegir cartes d'En Joan MajagaUl.
sigui necessari per a la prompta l modalitat ètnica ben oaiacteristica i
Ma«í Morera 1 Galícia. Unís Millet. I
0908-19131 Eduard Castells, óOUor. tr*allls
segura cura Es mes. se sap de pas- amb un segell personalissun que la
dels conegute escriptors Fran' cesc Virtas, N Otaílo, S 3 . vioen? >í. Cal slegrar-6« de la publicació da
•ors que «mh ta mateixa seguretat ía mconfosibie an* cap més altra. VaOs. '
postreras». car és necessari
han sabut reduir ni) desaiorlgament • Per què s'han conservat les m(vita- (Fa alguns mesos qüe temem, da- de Gibert. Vicens Ripollès, prevere, «Jomadas
servar tot el que ens han 'Llegat els
i
J.
Buçgada
*
litats
ètniques?
Ee
conseqüència
d'un
nostresfcames,les nostres való».-.
0 fractura d'ossos soferta per una
munt la taula aquest darrer llibre
fetrigorosamentlògic
persona.
de l'autor de Ea «Glossa». Més d'un
Heu'g aqol un cas que podríem pb- La música d'nn poble ve a ésser cop l"baivíerm .Mlejat, gaire bé llegit.
Ricard Wctfmr. ,Els ileslres Cantaimenar de medicina o da cirurgia na- com si dignéssàm >m segon llenguat- Però esperàvem les vacances d'estiu
res de Vurtemberg». Comèdia líric/í
tnrala .
ge. La línia divisòria que pot ésser (vacances relanves l) per a poder lle- El darrer llibre dol mestre Tedrell
en. tres odes. Traducció en vei%,
ple de vrda. Exterioritza airtb aditptaia
a ta milsúa. Segona. edidÀ
Preguntem-nos: Aquest individu, establerta entre duesw agrupacions gir-lo. gustar-lo," amb la aecesasria, apareix
admirabfe claretat l'esperit del mesrítfnmuida p'rr Joaquim Pena, Bar»
que excéUeix en semblant especiall- ètniques que enraonin diversa llen- amb la indispensable lentitud.
tre.
Representa,
sovint,
una
Imatge
gua,
ve
a
establir
una
frontera
qua
tat, on hò ha après, quins han estat
Però abans de parlar del llilbre. vodè! seu sentir. Tot. però. el que eelona. Àstodació Waoneriaiui.
els sens estudis?.. Qui sap si amb no és pàs de raó geogràfica ni Je lem adressar. a . l'excel·lent amic nos- fidel
el
mestre
dln, no sempre és bell! Més L'aflcionat catalA no agraírA, mal
próu feines sap llegir; però malgrat raó política Això que suoceetx amb tre. oVBduaid Casíeflls. de Valls, una direm encara:
algunes de les pàgiaquesta absència de oirilura científi- la Heng'ua d'un poWe succeeix també coral entoorahona .per la curoga edi- nes
de «Sornadas postreras» 'quan prou les tradncclottó que PASsoÇl.actd
ca, pràciiçament té un coneixement amb la seva música.
ció 1 volem també recordar que 11 n-hom està un «ic. enterat!), «fan mal». Wagneriana va publicant, un dia darrerj? l'altre, amb Incansable, tenaci1 ma experiència de certes coses qua SI el < «corpus» cànçoníst^' d'un leHigent, l'atHjègat L el ooraljós im- Oh! «aqueais» rampíflls.
tat. Arit araba d'oírenàr-nos una seno són pes del comú saber de ies poMe posseeix caíenls i trets ben pressor-edttor de to ciutat ja eanen-.
gona traduociói, adaptada a la música,
caracteritaats, pecubars d'rtl sol. és tada, ha publicat també els quatre imfwnte.
de la econèdia lírica de lli. ar.l WagAixí trobem que poden haver-hi degü* a que la prinneiw llavor s'h.i portants volums (}el «Cancionero-Muner: ^EIs Mestres Cantaires» (la prime•itiw tndlvidue, els quals, sense ne- mantinguda amb la mateixa subs- sical Papifiar Espafttrf». del propi
edició. e»gota*i. fou feta per tEn
cessjtaí d'estudis de cap mena. mit- tància, perquè el poble. 0 sia nos- Pedretl i anuncia, oi mas. la publi- Amb tot I trartatr-se d'on íet poc ra
jançant la seva personal observació attres oialetxos. perquè també cons- cació d'altres produocions del plorat important, volem ara citar alguns pa- Joaquim Pena, 1 En X»vier Víura.)
1 na pràctica reiterada, es troben tituïm poble, en tot ordre do mani- mestre. Bell exemple que no totes les ragraís de «Jornaidas postreras», per- 1 èl que dtem de nAssocfajcdó Waíten coikRcíom de realitzar coses que, festacions l' d'arfclvttaís. ens mante- grans cases editorials hispàniques què en edls hi batega, precisament, neriana, balwui d'apíícar-ho a l'hoal^un d'íaqueUs» rampells!
de primer antuvi, sembla que exl- nim IHintre una «iwdlcíó 1 ens mos- aconsegueixen dooar!
me que ha esta* sempre l'àrrírna de
. Irem refractaris e les innovacions.
gúxm estudis seriosos.
Hbu el vefll mestre, en partar del lV?mentaidn .\ssociar3Ó, En Joaquún
Upa raó atàvica, potser ben in«Cuarto c6n4*.nario de un olvidado» Pe ma. Ou i Ignora avui les saws traAquest és, doncs, al cas de. la nrj- dónscién*.
fa que un nucli popular
. (es tracta de Cabezón^ i en copiar un duccions? L'acció d'En iPena 1 de
R·ca natural que ye a concretar-se refusi
sobtada transformació; el
Aiquest darrer llibre de l'autor d'«Ea5 article «^ConmamomBiciór. ohddada)», l'Associaioló Wagneriana llaurà enlai,
en un Individu, el caoçonaire, el mateixtota
té. que bo considerem dintre Pireneus.
i d'«£J comta Arnau», deà- pUWioat a «La VanguanBa», el dia entre nosaltres, ben pfcma d'eficàcia.
qual, dotat d'un Benüt de musicali-. la
música popular oom ditKre la perta en nosaltres
CA agaatr-la.
im món da re- 27 de febrer de 1910:
Uí, ha de posseir una experiència, musica
oom en la llengua, cords. Alguns dels tot
fets
en
ell
apunún coneixement que [i han donat la com an tècnica,
«Sea
por
lo
que
Tuere,
se
me
pasó
«Os Mestres Cantaires de Njiremla Indumentària, com en to- ta*, fixats pel vèll mestre, els vis- por alto là conunemomotón expresa- beng».
obeervació 1 la repetició pràctica ta altra flei
representen, com Ja és sabut.
de
coses
que
tenen
una
quérem també, els presenciarem».
*>« fets que han vingut a éfcser la raó de permanència
Ara bé: com no guaitar amb interès,
"•se per tal qaei pogués produir les
oançon» que . els seus semblants no I *& qoe la resistència que una com no sentir la palpHació wva de les
FERRAN
ARDÉVOL
^•bKC oi eren capaços de concebre. agrupació étolca ofereix contra una oosee qoe ens 000ten, que hom avo- • T È C N I C A M U S I C A L »
P^tjuè nl Ja tntEacíó ni l'emoció modificació que imenaça substituir. qa al dawant de nosatfres, quan le»
I
volum
amb la col laboració
més extraordinàries, per si soles, són fent-les desaparèixer, les valors in. dites coses recorrien, preciearoeitó. impressions nostres!
GRAMÀTICA ELEMENTAL
d'ANTÒNIA RÒSSELL
capaces de fa^f^nw eo realitat dígenes.
ve
a
ésser
una
mena
de
«m -ptituimmx, ona idea loalsev^ naociò bdifctftnaiiva del desis da El Hfcre •afcKacaleEias·, eü
Magatzems de Müka
te yaraatoa - Deaw*s
L a Música Natural
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LA

VBU D E CATALUNYA

una de les prodnodoos certament més groUera mancada de sentiment artís- altres toses, la important revista partttqes. més sanltoee» i. d'altra baxi- tic i pervartidora del cor t del seny risenca «Le Courrier Musical».
tte, mfe plenes de eenttt. <J« Ricard de la j'-ventnt Creieu qua hi som «Peiqnè. d'altra part, es permet deWngaer.
obiígate com a catalana l com a cris- fonnacioas Inadausslbles en tractar'HI potljuntlsíc — bania dtt Tau- tiana. Com a catalans per amor a la se d'un tal artista, canviant als molor de «ParclvaJ· — no pot servlr-se cançó nostra, d'incomparahlo bellesa, viments, repartint els matisos sense
B I B L I O T E C A LITERÀRIA Les millorsobrw telsatrtorscataUna
sind d'assamptes o tames d Un oiUre de forta valer artística, perquè éa la tenir en compte la necaèsitat de l'ex•
v < f les obres ate manses da les literaptxraDRot birmà, alliberats de 'sia veu dels nostres passats que ens par- pressió, tan aviat situant al prtmer
tures estrangeres traluldes pels nostres més it lostres contemporanis.
convenció». I què mte humà, ea efec- ia dretemsnt a l'inim» V- arbora el termefiguracionssecundàries, com
te. BM&grat Dur apanèací» parament nostre seny i ei nostre esperit en atenuant ta valor Atl cant de faisó
Obres publicaJea durant l'any 1923
eneodòtica. que «u elements còmK-s. 11-altíssim | ideal de péKrla. Perquè excessiva (en la primera part, per
irònics, amorosos, populars, dramà- com a catalana, en català Lem de exemple, del Preludi, ohoral i fuga,
PRUDENCI BERTRANA
Ucs. que donen vtd* a la bella 1 ja cantar; que no ens cal ras vingut de on l'harmonia «brtaée» té una una
importància
melòdica
que
no
és
gens
(ora
po&èaint
el
tresor
'mroans
de
la
gaïreWé popular comèdia? Què mée
E L
M E U
A M I C
P E L L I N I
humà que jle amors de Waltar 1 Eva. nostra cançonlsüca popular. També menyspreable! Les obres així mal- Recull de noíel'Ies inèdites de^fort prosista que l'any passat obtenia el preir.;
tractades
deixen
evaporar
tot
!
encís
us
ba
dit
qua
és
obra
de
cr.suans
què més hmmà que «1 •caient espiriRabell» ala Jocs Florals de Barcelona, per la seva obra BLS HB.
tual', de BecJrmeaser, 1 què mes hum\ foragitar el «couplat» innobla i atre- llur, toia Uur emoció: certes pàgines ^Concepció
BObmot, que el drama interior, pu- vit que aprenen els infants incona- del gran .Carnaval», de SChumann. ROIS, publicada també per i'EDÍTORIAL CATALANA.
tíemmec*. peüs nostres carrers 1 esdevenen desconegudes...
nyent, del sabater lan Sacs?
cantant les coses més grolleSHAKESPEARE
«(Entre les aguree dHwmes que ha diuen
Durant als seus trss recitals, Artur
qua els pares no els ipetmetrlen Rublcstela
creat Wagner — eacrtu Husion àtc- ras
assolí
un
èxit
consideraR O M E U
I
J U L I E T À
wart Cbamtoerlaln — cap «pareix au- dir de paraula.»
ble, que «paregué. hi hagué moTraducció en vers per Vagi Morera 1 Qallola.
perter a la de Jan Saca, <finspotser JustisslTn Cal, si. allunyar, foragi- ments, com un veritable triomf. Si
L'obra de la passió amorosa, de l'immortal dramaturg, incorporada definitiu
cap rtguaU. .. L'observacto és justa tar de nosaltres l'innoble <couplet>. desitja servar la simpatia 1 l'atenció
Oü recordar, «inó, la nc-Wfsa, la vic- I per a alhmyar.lo, per a comWUreT. del pdblic seriós, obrarà raonable- vatnent al català.
tòria taiertor d'aqueU home semlU què més oportú, què més eficaç, en ment, abstanlnt-so d'aquestes coqueteperò admirable, t cal remembrar. oi efecte, que las nostres cançons?
ries ds virtuós, que ofereixen l'esMme. de LAFAVETTE
rate, el qua digní de I art dels «Mes- I la conferència da mossèn z ï . .<• quena a la mdsica».
tres». Jan Sa ce representa, «n veritat Uó acaba emb breus i sentits comenL a
P r i n x e s a
d e
C l è v e s
o és això (1 gairebé amb las mael Seny fet home... i fet artlata I
taris a propòsit d'algunes de lot qo&- Íces
paraules) al que hem dit, més
Traducció de Rafel Karqalna.
tras
me*
boniques
caofons:
'Santa
La nova traducció d'En Joaquim
d'un cop, d'Artur Rubinststn. tot 1
La famosa novel la femenina del «gran segle» francès ex^Ja l'estil dir
Pena. «e, ja nl cal dlrí». «xtremi- Agnès», »Le ploma de perdiu». «La essent sensibles (com el crític del elegant amb què l'ha nostrada l'excel leni cronista traductor.
vcüla
deia
pasiore»,
«T2
païda.1.'.
«fianeat cnrosa. Amb quin goig l'baa les innegables, a les adcPreseats de boda», «La cançó de Courrier»)
vam UegMal
mirables
qualltatt
del gran pianista?
J ON A THAN SWIF T
Com «1 •;«« antartora traduccions de Sant Bamon», «El bon caçador-. atc.
les <*ires «riques de Blcard Wagner.
Ha estat creada, al teatre de l'OpeV i a t g e s
d e
G u l l f v e r
publicades per VAsBocüaeió Wagneria- Fernando Arfivol Tltnica Musical. ra, de Paris, una classe de rítmica,
Traducció directa de l'anglès per 3. Parran BZayoral
Primer
volamen,
uramòiica
elemeana, clou la trafTaducció que acaibm
segons
el
sistema
Jaques-Dalcroaa.
I
Els meravellosos vistges que encisaren a tantes generacions infanttatfes
da oomcntar. un Quadro sinòptic dak taL PiaUcadoMs del frutltuío Mu un català ds talent. En Plàcid de
tomes i Qgont maatcale d'«E3* Ue» sleal: Acadèmia Ardivol. Cnlàn ííu- Montoliu (deixeble del gran mestre i foren sempre ensenyament per a iea persones grans, han estat traduïts.ara al
sieal Eípafiofo Wlol &e Barctlona. suís), ha estat nomenat director de català sense mutilacions ni reduccions que els enxiquíen.
tj-es Cantaires».
Aquest «e el primer volum d'un la classe esmentada. Les deixebles
JA C I N T
V E R D A G U E R
francmnie P. BokUUÓ. Pvre. l a Can- Traclat de Tècnica Musical que d co- d'En Montoliu interpretaren Ja, plàs.-Fresquea», d« mestre Phlça popufar ctaalarui.
negut mestre F. Ardèvol ea proposa ticament,
L e s
m i l l o r s
p o e s i e s
publicar. J que. constarà de set vn- llppe Gàubert, 1 un «Concerio», de
VA oportuns la ptrttfbcactò de la ben lums dedicats.t rsepeci'ix-ament, a Ctusappe San Martini.
Selecció de Carles Btba
>gt*t>o»« 1 ben scnttdn ooríerencU TEjeída de Quintaa. Tor aidad, Mo- Itàlia. - Ha assolit gran èxit a
Sovint la crítica es queixa que les noves genereclona no llegeixen els poetes
qtfe mossèn Batdelld (al conegut meb- doHdad. Genero», Traepcrte, Modula- Milà l'Kursaal del Pfcrco) una nova que donaren el major inipula a la nostra renaixença. Ba que estan en part et
«re de capella de raagtMa de •aM cldn, Itetmo, Malodía, T'netrumentoi, producció dol meótro F- 6. Pratella. hturídes Iea edicions completes de llurs obres, i msnqtien, per altra banda, veriJcít;. llegí u 1» Casa da Famüla de Voeas buroanaf (II volum»: Nwas da
tables amplea antologies. Psr Is tria que ha fet smb tot smor l'erudit selscciola Oercnandat de ante Madrooa. « adorao anMguae, Acordes. Historia de S'inuiula «La ninna-nansa delia ba- nador podrà·el lector d'avui penetrar en l'esperit del diví Verdaguer.
l'Aaaoclacic BatxMar Femenina 1 al la notaclón, solralsatlón, claves pm- mola».
^grapat Soci ai-Escolar d'obren àeü tègwma, alteradoBta i medlda. CanS'iia estrenat a Venècia, 4' misteri
to Oragortano (Bl volam): Annonía, gar.d'osl»,
P e r publicar durant l'any 1923
d«l mestre R. Cattouo.
MoMèn Bajdelló, ultra un o'efensor, Wiatorla de la música iIV vOl.); Con- CoDst*
da
tres
parts:
•L·'Annuncla·
RUDYARD KIPLINQ
taxn ja és «abut. do la puresa I de la trapunto 1 Fuga. Crítica (V •vol)! Com- ziona», «(La visita a Llsabette., «Le
dignitat de laraiiatcareligiosa {una ipoaición. Estàtica (VI vott.),- Instru- Natlvllà».
E L
L L I B R E
D E
L A
J U N G L A
i ajlfa són algun oop dbHdadea e mantaeidn. Direcclóa. Pedagogia
La música del mestre Cattouo és.
(U volum)
menyspreattes), és un enamorat de ÍVH vnL).
ÍJ nòstra cançó. Parla, dones, en la Oai desitjar -rue les obres ja anun- sembla, plena d'intetas. Es ingtoua
Traducció directa de l'anglès per Karlan Manant
1 senzilla.
«Mfertooia que eiwotm t aseanya- ciades
Poca Wbrca han tingut tant èxit en català com el primer volum d aquesta
es
puWlqutn
aviat.
Estem
lem airol, de la oançó i. «Hbretot. de mancats, oom Ja és sabut, d'obres
Suïssa. —feTia estrenat al teatre de obra, coronada amb el premi Nobel.an la qual ea conten Iea punyents aventure:
la cançó aoefrada. amoroument I d'aquesta mana.
lorat, a Mq^èrea, un drama musical: de Mowgll. El finlaalm poeta qua en traduí la primera part, completa ara la seva
«i pertar de la oaooé, db» coees juetee a primer volum qua ha estat ja «•Davel', del mestre "Gustau Do ret.
tasca amb la meravellosa continuació.
íftBanoaes«30 no eé rae al món — publtoat que baw«n rebut. 1 que ba«Btt, par
— com la cançó que vrm ItegK amb interès i «mb timpàA L E X A N D R E
M A Í J Z O N I
«tafoi tasrSa força d'acoatar ala ho- tia. B'intítulla. oom queda dit: «GraL e s
R e v i s t e s
mes dto nos aüa aKree. do rer-k» tan màtica etern en taü». L'autcr (0 més
E L S
P R O M E S O S
ínUroe, tan ccnapenctialB, tan fer-, ben dit, eia autors: car la senyoreta
la notable pubkoació mallorquina
(Dos volums)
mans. Oaen Ja gwl·l s'apleguen par Antoni* Rossell, deixeble de) mestre •Butlletí de la Sodctat Arqueològica
Traducció de Marta Antònia Salvà
cantar, horoes, donea. inían», miren ArdévoJ. U coUateaa) s'ocupa, ^onca Luliana» ofereix ea son darrer núL'espiritual poetessa mallorquina ens ha denst una traducció de .Manzoni,
rom fan joGIo i a'a^umen estreta- del Pentagrama, de les daus, dels mero, el següent sumari:
de la que feu de Mislral, que era valorada com una obra original pròpie.
ment: totsftjwnendtren un sol cos t moviments melòdica, elc. Ce tracta,
I- Un descobriment arqueològic a digna
una. -sola íflïtma que és la veu que per tant, d"una nova Teoria elemen- Manacor, l un nou argun»nt de ror- Alií s'enriquirà la nostra llengua amb l'obra cabdal de la moderna prosa italiana.
ÚBXRa amb un sol 1 datc sentiment. tal de la mósioa Amb tot, cal fer todòxla final dej gran Oeío de CòrPodrà ésser que entre l'aplec de can- constar qua és inéa completa que al- dova (continuació^, per doa Joan
M. COSTA I LLOBERA
taJws gUttrtrtneapMaMstes I obrers, tres leones. Algun copi l'auior efde- Agulló, Prre — tl, m 9. Fr, RatúMBeetoals i anaVaMs, veUs í ]ov««, vé fins «pertonal» (En parlar, per moud Eatrauch Documents per a la
P
O
E
S
I
E
S
pfert» «1 aquell sant moment del can- exemple, deda temps forts i dels íeva biografia (continuació., per don
t^r. tot» dtferteola és attlunyada. no temps dèbils, qua eU anomena temps Pere Sampol l RipoU- — lli. DocuUna selecció de l'obra lírica, del gran poeta mallorquí, pe* a posar • l abiM
(jf Ikan ïWdotb ni preteièuciee, el cant actius i tanps passius). Globalment ments relatius al cuhe del beat Ra- ds tothom.
Ha ^raalst gtots,totaeón %ual- ^onsHIerat, aquest prtmer volum del moa IfluJi. per la còpia; Joan Pons
meoj. gennans. aewgtrts vora la tau- Tractat de Tècnica Musical que En 1 Marquès, — IV. Enterramente t
L O ü ÍS B E R T R A N D
la de }a Pàtria». Dia també:
La F. Ardervo! anuncia, dóna la mpras- Obits dea Reial Convent de Sant
forca à*à cant ha fet d miracle de saó d'un treball ben seriós. Cal de- Francesc de la ciutat de Mallorca
L A
I N F A N T E S S A
terços a tots ígnaíment bons, perquè sitjar, com dèiem, que els altres vo- (continuació), per doa Jaume d'OIeixaten, perquè 'tenen amor, amor a lums anunciats «s publiquin aviat. za i d Espanya — V. Correspondèn(Segon volum)
ÏS Veriíal, amor a la »»dat, amor a Eatam manoais, reper.m-ho, d'obree cia d'En Miquel Costa iconTünnctó ,
Traducció de Joaquim Fallioena
la BeSlesa, i aquesta eeatSmcms aOu- d'aquesta meus. Però no podem es- per don Joan Rosselló dc Son ForEl gran-lnlerès amb què rebé el públic aquesta apassionant novel ia de i!
rrven de i totoa »t Qkfvat d« maUcia. MMua da fer constar que la dlvieló tesa, — VI Història del CoUegi de Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar més la publicació de ia segona part.
Atxl dlrtcn que el cant té ona virtut de 3es esmennades Bnponants publi- Nostra Senyora de Momaston, de la
purtOcadora cfo* toma l'ànima en una cacions ens sembla, un xic arbKrà- Companyia de Jesúa. de la ciutat de
JOSEP
CARNER
mena d'estat *> gràcia, 1 amoreselg ris. Perquè -unir, per exemple, l'Har- Mallorca (continuació), par la còpia:
nsspertt • cl fa tort en mig de les Uui- monia aínb la Història de la Milsica dou Jaume d'Olesa 1 d'Espanya. —
P O E S I E S
•Me d'aqoeBta vftla n«tra>.
i al Contrapunt i la Fuga amb la Vil. Publicacions rebudes durant
19CH - 1910
Critica:
i any IMB, per P. A, Sasxe, — vni
Els versos del príncep dels nostres poetes, els que li donaren fam» i renoPlecs 30 i 31 de ies imformaclons
Qfca^ésx BeMedló .paria també ien
la serva formosa conferència, del rcI no volem tampoc estar-nos de judicials sobre sis addictes • la Ger- varen amb un lluminós impuls la nostra lírica, són svui introbsblea- Llur edició,
nalwmía* «açBendonV de l'sert cfio- íebcStar ela autors de les futures pu- mania, per don Josep Maria Que- curosament revisada per l'autor, era una "necessitat Imperiosa per als gastadora
de la poesia catalana.
raO. entre noaaStns. i de l'eficàcia blícacion:, per Uur bella -gesta. Apa- drado.
de nsdmíMMe actuació dels nostres reix exemplar.
caotaíras; dedica Algun? mote al íuALEXANDRE PLANA
r. LLIURAT
tur GançoncT que" hom està prepaLa revista de cultura basca «UsTWJt i que eaJevnuJrà, a no trigar
kalerriaren Aldeca» en «d seu darrer A T o m b r a d e S a n t a M a r i a d e l M a r
ÉaH», una Min 1 «consoladora reanúmero qua és el 251 publica el seQuatre novel·les d'un barcelonisme essencial, realitzades amb sorprener'
fttW Imercèe. en etecte, e la ndMeaa N o t i c i a r i
gü£nt sumari:'
penetració psicològica, que col·locaran el poeta crític Alexandre Plana entre elt
f « la ge&ernaitat d'nn alt patrici] 1
«Pesie
y
íoego,
JJestrncción
de
Sal
Md, «fesprÉs. els següente mots:
vatlerrs», per Fortunat Grandes. — nostres primers prosistes.
«Víejos
textos del idioma. Los cantarJo crac que és una obra moll. bella Estma Units. - El compositor ameHi ha en preparació traduccions de Daudet, Walter Scott, Ryder
res «ntiguos del euskera», per Joan Haggard,
S molt Uoatile la do recollir lee cari- ricà,
Keller. Schiller. etc, reedicions modernitzades de Ramón Muntaner
autor d'e «tShan·íTwis, Ca ríos da Guerra, — •Oiarraciones
oons defc llavis del poble 1 deuràs òpera Cadman,
que es representà amb èxit al amenas. Brujas en Taureguizar!», otr (Crònica), Joanot Martorell («Tirant lo Blanch:-). Emili Vilanova, ets., i obres
ttarter-le» a l'adnriració dels nostres
jjjrrrnans; que és anott noble cercar Tcaíne Metropolità d* Nóva York, ha Eugeni Menaya CrtMVu. — «El castlllo originals inèdites de Lloreri; Hiber. Víctor Català, Prudenci Bertrana, Carle^
« document folklòric í portar-lo a escrit una nova producció en dos ac- de Fuentecrabía». per Rosa Hierro — Soldevila, E. Mertinez Ferrando, Roig Raventós, Josep Pla, etc
«Datos estadisticos. Pobteción, exlen(TestDdS i rfasslflcaciò del» savis 1 tes? «ta bruixa de Saleqw.
Subscripció a aquesta 18 volmaa í Barcelona. a« ptea.
dels enaüts; però crac també que
França. — Ha estat coüocat al con- aión y densidad», per G. de. Biona —
. publicar aurafll l'any 1983: ( ^nrigM\ % \
anrtj arxò no n t ú ba prou; aíxf l'o- Eervatorl de París, up baix relleu de- •-Biografla. Juan do Palafex y. MenTwarastaHatnoomplerta; Ja cançó dicat a perpeluar cl record del pia- doza*, per Eduard d'Urriítia.—«bc toOmpliu i retalleu aquest butlletí i envieu-lo a \'EDITORIAL CATALAW*
do el Pafs. Pintura»: Exposició Amè- S. A.,
no seria sinó patrimoni «Tnn oercin nista Ka/iul Pugno.
carrer d'Escudellers, 10 bis, entresol.
rica a Madrid. — Exposiclón Echemíuti «rfefciats. Jo crec çue la onnbarrla
a
Bilbao—
«Muerte
de
Plorre
ba de Twtomar al poMe i això és
EI conegut compositor Raoul La. Lotí», per BIMarl. — «EuskeT-antzor
obra de tols. Apendw una caní*, sa- parra
ba lennlnat 'ma llegenda líri- tfas», «Agulr Mlrentxu», clrizpideo»,
£7 5r.
resident
ber-le «ja cor, no 4i ras si no ee fa ca
actes: «Le Jouçur da vlo- i'Balme's 'El iCrlterlo» eu^teraz). «De
mrture, no es tocnroaloa aÜB çrr- ie».enElquatre
propi
Uparra
ha
escrit
el
lli—
carrer
Euskal-iEsnalaaj, «-Umctioentzat.. .Eu
mane, aüs andea, a iottiom La nospro del Idioma vascoa. glzkiriminjk». se sabscria per fany f923 ais doCee coloms de la Biblioteca Literària, emia*1
tra cançó poputar reclama «2 lloc que bret de la eeva çov» producció.
a tal efecte f import de la saòscrtpcio o comprometent-se a satisfer aquest""'
fs fuadeia fi partaca. -Cal que eire; •
anem te gran creuada a tarar del tParlaat data cancarta que Artur Ru- Vuit pàgines enquader&aí^ amb ta oorf a ta presentació del rebat corresponentbon cant, odkant la miteoca baixa í. Hr^'^in tia donat darrerament a Pa- aníarència de don J- M. de Baracdia.
d»
de
19S3.
rts, heüc equí el qrv en «Un, entre ran sobre «Alitologla vasca».
Slguatora d«l sabaexlpw

EDITORIAL CATALANA!

_

LA

VEU D E CATAL·UlvYA

Pàg. 7. — Dimecres, 11 de juliol de 19^3

N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
amnMguetix el Urure pas dels estrets
per les Unies maritiroa 1 aèria. Queda abolit el règim de capitulacions i
d e
l a
S o c i e t a t
D e
L
i
m
a
e s t a n t es concedeix a les minories ètniques C o n s e l l
i religioses ja protecció Ja acordada
s Polònia i a Txecoealovàquqla.
Per Oltlrn, decideix que els estrand e
l e s
N a c i o n s
Els catalans d'Amèrica. - L a tasca nacionalista de gers
qoe viatgin 0 resideixin a Turquia
estiguin
sotmesos
a
les
lleis
naNa Carlota Quteras - Beli exemple d'acticionals turques—Havas.
vitat i patriotisme
25." r e u n i ó
Doront alguns anys, passava des- sa 1 eficaç, havent ostentat, ensems Benes a París i a Londres El dia S s'inaugurà a Ginebra, les neixement de te quarta Assemblea,
apercebuda la taaoa dels patriotes la delegació d'Expansió catalans, 1 Parla, 10.—El president del Consell seves sessions, el Conedll de la So- le* respostes dels Governs a les prooïtalane «acampats per tots els in- Taimlc J. Estelridi sap prou bé com i ministre de ?iegocis Estrangers se- cietat da les Nacions, començant per posicions d'esmena, a l'artície 10 del
drets d'Amèrica, i a Catalunya se'n ha complert tota els seus comanda- nyor Poíncaré rabé ahir Qa visita del ocupar-se dels troi allis Ifets pel Oomi- pacte ^manteniment de la miegritet
pariaea ben poc: part «I sentbnent ments la brillant escriptora, qut tal- senyor Benes, el qual es dirigí a la tè Econòmic i çl Comitè Financter. , territorial i de la independència pode la Pàtria ara e] que movia els ment sembla que hagi nascut per les tarda a Londres, on conferenciarà
lítica), presentades pal Govern caamb els senyors Baldwin i Lord Cur- lUES CUUISUUHS D'AíHBimBiATGíE nadenc.
ressorts dels bene catalans exiliats, lluites periodístiques.
son.—Havas.
i per això 00 es preocupaven gens
Totes les publlieacions d'Amèrica,
ni gota <Mí elogis que poguessin oatalanes, coneixen prou bé la feina
Londres, 10. — D'un moment a al- Considerant la importància que els
vr-se de Uor nobOe tasca, 1 cadascú de la dita escriptora catalana: prin- tre és «aparat en aquesta oapltal el Círcols comercials donen a la qües- LIBS 'EXiPBORT.·MGtOVS tA ROMANIA
aprofitava sempre totes les ocasions cipaürnent •Germanor» de XUe, «La doctor Benee. ignorant-se e! temps tió de les clàusules d'ar*>ltratge en EConsefll s'ha ocupat de la qüestió
per a donar a conèixer les virtuts Kova Casahmya- de l'Havana i «Re- que durarà la seva estada a Lon.lros. els contractes comercials, que veuen que 11 fou sotmesa pèl Govern hongane la nostra raça, i defendre als seus naixement, de Buenos Aires, haverit
Ocupant-se d'aquest riatjs. èl com un mitjà de ifaollltar els Inter- rès «Obre l'expropiació pel Govern rorirets,flnsque poc a poc, ja IndT- despertat sempre 4es simpaties mAe •Daily News» refcorda la gestió con- canvis comercials internacionals, el manès
dels béns immobles pertaiha deesdit cridar l'atenció esfartecla es canvià amb 1 "interès que grans.
ciliadora desenrotlladttf p».l dit se- Consefll
te als hongaresos optants entre
pecial dels Estats sobre d projecte nyen
despotà la tasca dels nacionalistes
nyor
amb
motiu
de
les
dlver^ncies
«El Mereurto» de XUe, qne és
a la vtocnt assemblea, un pro- una o altra nacionalitat.
catalans exHlats, i ara, a Catalunya En
existien entre França i AiiRla- d'obrir
degà dels diaris del Sud Amèrica, qoe
tocol a la signatura dc tots els mem- El senyor Adaici. exposà el resultat
es parla sovint da la feina Beta. i el
terra
la
vigília
del
la
Conferència
de
ba portat a cap una gran obra pa- Gèncraa. i es pregunta si ei viatge bres que vulguin a la convenció ela- deies negociaolons que Ití hagueren a
t'obra patriòtica dels catalans d'A- triòtica,
putíllcant-hl anicles fogo- d'ara obeeix també al desig d'intem- borada pel Comitè Econòmic.
Brussel·les, sota la eero presidència,
màrtea ba despertat moltes conscièn- sos 1 traduïm
per al mateix, ronda- tar l'enanjament de les dificultats
entra «tedelegats -hongaresos t el delecies adormides, i són molts els qui lles 1 contes que
eren
mok
celebra»
de Romania, redactant un proprenen paït «ctí-va en les manifesta- sempre.
ptmaats.
BL TRAJCTE iDIEXJS OOAfESWUMMrTS gat
jecte derecomanaciótendint a la recions nacionaMWes, cosa que abans
ESmA&GCBS
Afegeix
l'esmentat
periòdic
que
alCom sempre, raortvttat d'aquesta
coocüieoló, projecte que no ha,' estat
no feien.
dona exempUar. no plaïa a tothom, menys l'estada del doctor Benes a Ped que esrefereixal tracte dels aprovat pot Govern hongarès.
Londres
1
Paris
podria
donar
lloc
a
Nosaltres podríem fer ressaMar la ( sovint es veié insultada emb anò- què es desenrotllin asdeventments súbdits i les empreses estrangeres, el' (El Consell escoltà l'exposició que
ha decldtt recomanar a tols fléu el representant del Covem hontasca d* qualques catalans i aasocaa- nims dlnconeúdis, i molts l'ban om- d'alguna
importància en alb moments Conseíl
ets Estats membres de la Societat, ela garès, comte Ai^ponyl, el qual demadons que mantenen i avtven, anye plerta d improperis.
actuals.
—
Havas.
principis que han estat estaSHerte pel nà que ia qüestió íos sotmesa al Triba, l'escalí patriòtic dels nostres
Però la senyoreta Carlota Guiarà»,
Comitè Econòmic. 'El Consell estima bunal de Justícia Internar kwil. El
compaïrlcte dispersos, però avuí vo- no desmentint mai la raça, a cada
lem parar ï'atsneió, breument, par- fuetada que rebia dels envejoses, Mort del p r í n c e p Fahray que la ooncessló de garanties legals representant de Romania, «enyor Tladminlstratàves, fiscals i judicials, tilesco. manifestà que el seu Govern
lant de la senyoreta Carlota Guteras, contestaiva amb més deKt, i la seva
Bei a Londres
necessàries ais íidbdits o socie- mantenia l'acord de Brussel·les.
que fa anys viu a Vallparadfs (Xile) feina es multiplicava, fent créixer
i la (aaoa narfíTnaSistta de la qual el despit dels covards que creien Londres, 10. — El prinoep egipci All tats d'un dels Bstans iMembres de la 'El Consefll adoptà una resolució,
és prou «ran perquè a Catalunya es amb amenaces fer callar la ploma Kamel Fahmy Bel ha estat trobat fe- Societat, que siguin admesos a exerque espera que el Gmvm honsàpiga que en la dita ciutat del Pa- d'aquesta mossa valenta, que es dei- rit d'un tret de revòlver en un corre-cir Itur comerç, indústria o altra oou- dtent
garès
que la qüestió dels
cífic hi radica una catalana de cor, xaria matar per a defendre Catalu- dor de l'Hotel Savoy, on habitava pacld en el territori d'un altre Estat optantsprocurarà
hongaresos, no esdevingui una
membre, <b ona detescondicions de causa de
entusiasta, que ba lliurat batalles nya 1 l'ideal deí nacionalisme ca- amb la seva esposa.
portort>actó de las relacions
cooperació «oonómica entre els po- de bon -veïnatge
raríb la ^otna, per a posar ben alt talà.
Traslladat a VHospital ha mort dn la
«ntra .Romania, i que
bles.
el nom de Catalunya, sempre 1 en Com diem més amunt, nosaltres seguida.
— Hawas.
aquesta donarà prova detoonavoluntotes ocasions, cosa que hauran po- sentim que las nostres rengleres dels
tat respecte dels hongaresos del seu
gut apreciar els lectors de LA VF.U lluitadors, a Amèrica, minvin, perla
rsconstooocio
DMÜSVKÍA pais.
ben sovint, per les agradoees crOnt- què cada dia es la més necessària
E l s comunistes belgues
mies que repe^Mamant hi tramet.
IBI Consefll va examinar els darrers
l'empresa d'una activitat de propa- (Brussel·les. 10. — Ha començat la reports
BUS HBFÍUGIATS GítEClS
mensuals del comissari geneganda
Intensiva,
car
els
nostres
enevista
del
procés
instruït
contra
ona
Havent-nos Informat del seu immira:
de
la
Societat
a
Viena,
declarant
mics
no
dormen,
1
ens
fan
la
guerra
banda de comunlatas que organitza- se -satiafet del progrés llet en l'obra de El Consell de la Societat de les
nent viatge a la ciutat comtal, ens
permetem presensarla els amics lle- sempre, de toies maneres 1 en totes ven un complot contra l'Estat. — Ha- reconstmocló d^Aust^la, 1 decidí teMcl- Nacions, ba adaptat les concfcsi'
ocasions.
1
necessitem
la
unificació
vas.
gidors, sentint alhora que un eletar el Govern i al comissari senyor que 11 foren presentades pol Oomiíè
ment de lluita ds tanta vàlua ens 1 ajut de tots els bons catalans que
encarregat d'estudiar el problema dels
Zimmerman.
ens
hem
imposat
ei
sacardoci
de
la
dílxl, minvant aixi les rengleres
retfuglats grecs. Creu el Consefll que
E
l
s
m
e
t
a
l
·
l
ú
r
g
i
c
s
lluita
pels
ideals
de
Calalunya
en
el
dels qui comprenen que és amb i'acles garanties ofertes pel Govern
LA
O
O
N
O
A
ÜEL
S
l
·
M
R
B
E
nostre
exil.
cló 1 l'exemple que s'ha de predicar
pedan servirttebase a la negociació
de Berlín
el nacionalisme, perquè un dia LI desitgem a l'amiga Guteras un Beriin, 10. — Els patrons 1 obrers B! Consell discutí Uaigament la si- d'un empnèsWt, el producte del qual
triomíln els ideals de Catalunya, 1 bon viatge, i esperem que eJs ele-' metal-lúrgic estaMIren unes bases d'a- tuació creada al terrttori del Sarre. seria destinat a establir els refugiats
per altra part, ens alegra que la se- ments nacionalistes de la capital ca- oord, que permeten esperar una fàcil amh motiu de l'oouaolO pels france- 1 asegurar-loe un treballi prortuertu.
nyoreta Carlota Guteras pugui apar- talana li donaran l'ajut que es me-' solució del coafllcte existent. — Ha- sos, adoptantfinalmentque per a po- Ha nomenat també el Consell nu
sar terme, a tot malentès i a les dis- Comitè que tingui cura de cercar les
tar l'enyoramant qne ara. pateix, po- reix, assegurant que faran una bona vas.
cussions produïdes, emprengués el mesures que podria pendre el Godent retornar a la pàtria, després adquisició.
mateix Consefll on examen dols esde- vern grec per « assegurar als r*lfii
d'uns Olargs anjs d'exil.
veniments.
llcis
G.
FÀBREGA
I
AMAT
giats socors temporals, esperant el
E
l
s
impostos
La tasca periodística realitzada per
moment que fossin dispensaiiles els
la senyoreta Guteras. ba estat intenLima (Perú), 3 abril 1923.
sobre h e r è n c i e s a Itàlia
LES BSMBNBS AL PlMCItB
primers gocors pocedents de l'emprèsRoma, 10. — El Consell de minis- Ei Consell ha decidit posar en co- tit previst.
tres celebrat ahir va adoptar la decisió d'abolir totalment els impostos
per 100 Is tona de carbó extret de que fins ara s'han aplicat sobre heAssassinat tfun soldat
Qes minas del RUhr i Renània. 1 en rències 1 donacions entre todtvldus
belga a Duisburg
un 50 per 100 tan sols la tona de d'ona mateixa família En casos de centres ben Informats de les ínten, cat dubtes 1 susptcàdes en determidel la clerecia romana, l'aoció nats centres, els quals aifortuna'laHasselt, 10. — A Duiaburg un indi- carbó extreta d'altres mines.—Havas. distinta família, quedaran reduïts als oions
actual defl Sant Pare. determinada ment han quedat ara disipató. —
Impostos actuals. — Havas.
vidu alemany ba tirat alguns trets de
per ia carta dirigida al cardenal Gas- Havas.
revòlver contra un soldat belga, cau- E l Tractat de L a u s a n a
parri, pel telegrama envial a monsant-ll ferides mortals de necessitat.
Lausana, 10.—Bl tractat de pau sosenyor Paceili 1 per les instnioci ns Activitat a l P a í s de Gales
L'assassí ha atconseguit escapar. — bre los qüestions de Turquia, estipula Combat a T r a n s j o r d à n i a transmeses
a les Nuncíatures de PaHavas.
que les tropes aliades evacuïn Cons- Londres, 10. — Comuniquen al «Ti- rís i Brussel·les,
Londres, 10. — Telegrafien de Carno es terminarà com
.tant 1 noble, Txanac i GaUlpoli dintre mes» de Damasc que entre dues tri- les precedents, sinó
que, pel contrari, (Hff a la «Westmlnster-Gazçtte· que
dels
sis
mesos
següents
a
is
ratlfloabus
de
la
Transjordània
hi
hagué
contlnuan sense Interrupció les deL e s converses
eió del tractat per l'Assemblea d'An- una sagnant topada, haven) resul- esEncontinuarà.
la pròxima Incl^Ilca rDoctor mandes de ferro i acer del Pais de
gora.
franco-britàniques
tat un centenar de morts. — Havas. doctorum»
atribulnt-se aquesta activitat al
que serà publicada el 18 Gales,
Londres, 10.—L'opinió general creu
fet d'haver tornat a funcionar molts
La nova frontera entre Turquia i
de
l'actual
amb
motiu
deí
sisè
cenque han de considerar-se acabades les Bulgària comença a la desembocadualts forns que, estaven «pagats d(es
A c c i ó pacificadora
tenari de Sant Tomàs d'Aquino, Sa db
converses franco-britàniques relatives ra defi Resveya 1 segueix el cura del
fa més de deu anys.
Sali
Jedat
envestirà
les
qüestions
del Sant Pare
a l'acauadó de França al Rubr.—Ha- Marttzafinsarribar al punt d'unió de
En
altre lloc diu l'esmenfaf periòd'actualitat.
—
Havas.
vas.
les fronteres de Turquia, Bulgària i BruseeUes. 10.—L'auditor de la Nundic que les exportacions de carbó de
Grècia.
Londres. 10.—Segons una nota de
datura tia visitat el ministre de Neles hulljïres del sum del Pals de GuI Agència Reuter. tes declaracions que la nova frontera entre Turquia 1 gocis Estrangers senyor Jaspar, ma- L a ratificació del tractat ies han abastat la xifra de quinze mihan de fer els senyors Baldwin 1 Grècia segueix la Unia de l'aiguada nimestanta aquest que el Summe Pon.
lions dues centes cinquanta mil tones
naval
Lo«l Cnrzctn aobre ta qüestió del principal ded Maritra, dóna la volta tífex comprèn perfectament les medurant els sis prlitners meeos de 1923,
Londres.
1
0
,
—
Els
corresponsals
Ruhr. no seran conegudes fins el radejant Qaeagatx i després va se- sures derepressióque el Govern bella qual cosa constitueix un verlUdel
«Marning
Post.,
1
del
«Times»
a
pròxim dijous. Com que les dites de- guint la línia del Maritza flns arri- ga ba hagut d'adoptar amb motiu de
blerecord.— Havas.
claracions tenen molta irascendència bar al mar Egeu.
ratemptat reoewment comès a Duis- Washington telegrafien donant comp"ur redacció requereix molt de tat> La nova frontera de Síria ja està burg, però que actua·iineTit acaba de te de la satisfacció amb què el Goamerteà ba acollit la notícia re•e -Havas
decidida per l'acord d'Angora i con- dlrigir-ae el Govern del Reich invi- vern
E l viatge del general
firmada per la carta dirigida pel Go-tant-lo a cendemnar els atemptats. •ferenl a la ratiftoadó del Tractat
Sa
Santedat
separa
que
les
mesures
naval.
Gourand
vern francès s la delegació turca, peE l port de Stettin
rò el aquesta qüestió no obtingués de repressió es limitaran a garantit- El curresponsal del «Tteies· sfegeix
Washington,
— El general GouBertfn. 10 —-La Dieta prussians be una solució definitiva dintre on ter- rar la seguretat detestropes d'ocu- que el Secretariat de Negocis estran- raud ha sortit 10.
d'aquesta
capital amb
pació.
jota» un pressupost de 33,000 mfflons mini de nou mesos, es sotmetrà el
gers Mr. Hughes havia «xppressat direcció a Buífaio, baven» estat salude mares per acabar les obres del seu estudi I la sevaresolucióai Con- En la seva resposta, ei senyor Jas- sempre la seva absoluta confiança dat a l'estació pel senyor Jusserand.
ivat de Stettin ,-Havw.
sell de la Societat de Nacions.
par fiu awatMar que «1 nombre dels que aquestaratfcftoaclóarribaria * Des de Buttalo es dirigí a IndiaMitjançant aquest tractat de pau, atemptats últimament comesos és ésser un fe* 1 que la mateixa con- nopolls a l'objeotó d'asslstlr e una
Turquia obté la so*lranla dlmbros 1 gran. Jb qoe excedeixen de 12S. Afe- fiança manifesta respecte la decisió reunió de la 42 Divisió.
E l s minaires
Tenedos. 1 Grècia, per la seva part, geix que el Govern belga es limitarà del Govern francès.
El general Gaumaud ha expressat
del R u h r i el R i n
aconsegueix la de Lenmos, Samnos. a adoptar les mesures que es creguin Per la seva part el • Times», cemen- et seu agraïment per l'acollida que
Berlín 10.—Havent acceptat els mi- Rttena i Xio. Samctràcla i Moeria, indispensables per a garantitzar la tant aquestes impressiona del seu cor- se U ha dispensat, i l'emoció que ii
naires del Ruhr l'augment de jornal si bé amb la condició que es pro-seguretat de les tropes i dels viat- responsal, d'u que el vot de la Cam- produeixen les mostres (fe simpatia
que els ha estel proposat, fins a la codelxi a !a desmtWarització de les gers, en te fOrroulB més estricta de bra dels diputats cau*arà gran sa- que és objecte en totes parts, l/ete
justícia i equitat—Havas.
quantitat diària de 37.800 mares, l'As-Illes veïnes a la coaca asiàtica,
tisfacció en tots ais amks de Fran- excelents usaüments qoe «o favor de
soeiació de productors de carbó ha lEl tractat confirma pdenameat eb Beriin. 10—
. La «Gaseta del Woss. ça. El retràs de França en la railfl- França té ocasió da oemproaar consPres l'acum d'augmentar es od 58 dtets dTt&lia sobre el Dodecaxiès 1 dki que segons informesraocftbiaen caciO del ttactat naval baada provo- tentmegW Hnnae.
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OIAIII HACICMAUSTA CATALÀ

L A V E b D E CATALUNYA

D aviso» I MOTIOlKt
Dimecres, 11 de Juliol de 1983
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los. ovgsQttmrf-Jos. salvanMos, femlos fons «mà) larao1toüçosamb el
benestar d'un progrés al qual mal T e m p t a t i v a
d e
b l o q u e i g
pot negar-se ía oaatrs terra, la terra delsranutgen,ía terra de «Ics
motas*. la «em 4el Ona 1 te oab·sEMARCÀVEM ahir el caràcter de violència i hostilitat consa morta, querepresentavaen temps
tra Barcelona que tenen evidentment alguns episodis de les
passat la solució dels conflictes entr*
el treball 1 «i oapltal. com no varen discòrdies socials que pateix la nostra urbs.
tenir els pobles més avançats d'aquell
Incidents com la temptativa de boicot als productes cataüass
temps.
Catalunya, la terra de la llibertat, i la provatura de deixar -Barcelona sense carn, pa i peix indiquen
la terra del Dret. la terra de Casp i que existeix un propòsit de bloquejar la ciutat, capital dc Cade) Consell de Cent, el dia qoe es goveim. no pot ésser srnò creadora talunya.
de llibertats,respectadorade digiiEs clar qne, plantejada la qüestió en aquests termes, ja no
taJts, oberta a tots els vents de la ci- es tracta d'una lluita entre obrers i patrons, sinó d'una temptativa
vilització 1 Ja cultura.
No sé com. no sé quan, però vin- de bloqueig de Barcelona, que tots els ciutadans, sense distinció
drà al dia que l'obrer caaalà reco- d'estaments, han de tenir un interès essencial a impedir.
brarà el seny I es treurà de sobre
Tots els habitants de la urbs, el mateix els obrers que els paa influència forastera que el fa enemic de Catalunya 1 amiHiant-la l'ar- trons, i encara molt més els obrers que els patrons, han detenirun
mina a dl.
POL interès suprem que no manquin els queviures ni sigui dificultad i
la vida mateixa de la població.
Davant una temptativa de bloqueig de la ciutat, tots els barcelonins s'uniran en una manifestació espontània de protesta, car
L e s
I d e e s
el perill amenaça tots els estaments de la mateixa manera. En cai l e s
I m a t g e s sos així .la reacció ciutadana ha fet fracassar sempre totes les maniobres dels enemics de la urbs.
E l que ha passat ja amb els tramvies, els aníòmnibus, els for>LE CAS DE DOK BÜGEMO DORS.
ners i els peixaters és simptomàtic. En una lluita autèntica entre
1 Itf. PITOLLET fil
patrons i obrers, on cada classe defensi lícitament el que cregui
/// f darrer
els seus drets o els sens interessos, la ciutat pot romandre neuEn passar llista de les dt&er&í ac- tral. En una temptativa de bloqueig contra la urbs, la neutralitat
tuacions espirituals de S'Eugeni d'Ors
no és pas possible. Tots els ciutadans tenen el dret i el deure d;
assenyala -V. CamiUe PUoUet. prenent
peu en un article recent de Cesari- defensar la ciutat. I quan aquesta ciutat és la capital de Cataluno Giardíni, la relaeló 'tntre les cam- nya, aquest dret i aquest deure no es limita als habitants de Barpaiyes dassioitsants de Xentu* 1 Vem- celona. Tots els habitants de la nostra terra, tots els catalans,
prasa de la Futufació Bernal Metge.
tenen el mateix dret i el mateix deure a defensar la capital de CaEntenem-nos, entenem-nos, ü Pi- talunya.

O L T E S vegades bem remarcat que l'actitud bostil dels
governa madrilenys envers els ideals i els interessos de
Catalunya ha perjudicat enormement Espanya. Essent el problema català un problema orgànic, un problema cqpstituent, és
clar que a Espanya no podrà ésser endegada eficaçment una funció d'Estat sense la prèvia resolució d'aquell problema.
Per odi a Catalunya, els polítics de Madrid no l'han volgut
resoldre, i ara es troben amb una part del regne, la part més avançada i productora, que se sent sotmesa a un Estat que no és un
Estat nacional, amb totes les conseqüències d'aquesta posició espiritual. I una d'aquestes conseqüències més funestes per a l'Estat que la patdx és el divorci entre els funcionaris i els ciutadans,
divorci més greu encara en el cas de Catalunya, que contribueix
amb una quarta p^rt a les despeses totals d'aquell Estat que no
considera el seu Estat nacional.
Entrebancant la resolució normal del problema català, els
governs de Madridrealitzenensems una tasca injusta i una tasca
suïcida, car neguen a Catalunya els instruments del seu govern
propà, que li garantirien el lliure desenrotllament de la seva personalitat nacional, i priven a Espanya del concurs assenyat i constructiu del nacionalisme català, que és Túnica força de potencialitat patriòtica, apareguda damunt les terres peninsulars de molts
toilet.
anys ençà.
Sí relaeu} vol dir relació.
lentm
vSi Tany 1919, corresponent a l'exaltació patriòtica de Cata- que dv-hi. Bl fet és inrUgable. Es, no
lunya, hi hagués hagut a Madrid un gest de comprensió, Espanya res menys, perfectament natural 1 Ie.
s'hauria estalviat probablement el desastre d'Annual, car les cau- gittm
ses essencials de la catàstrofe meHDenca foren exactament les ma- Però sí relació vol presenlar-se d'uteixes qne impediren la solució harmònica del plet català. Es per na manem implíeUa. com a causa
això qne en tot aqinest afer de lesresponsabilitatsmolta més efi- decisiva i directa, cal negar-ho rodocàcia que el càstig eventual dels culpables tindria la rectificació nament i concretament.
Bis pensadors, els literats, els filòde les causes del desastre, rectificació que no veieín enlloc, i la
legs
catalans hntmanístes que se s&n
prova més palesa de la qual fóra l'adveniment d'un estat d'opinió
acoblats recentment sota els piees, ríi d'esperit que fes possible ia resolució del plet català.
Oíds i graciosas alhora. <tr. Pal-las
Per odi a Catalunya, eJs poütjcs de Madrid contin nen la his- Atenea — Vetemal deessa dels utls
tòria de la decadència d'Espanya. I ara mateix un diari que ha Uuents. — no es desentenen de les sUg
demostrat tantes vegades l'interès i l'afecte a Espanya com el gestions passades ni dels pt'ciints
Tíhmm, de Londres, ha de recordar als polítics de Madrid que mestratges, en aquest sentit, del Xeaquesta incapacitat per a Tananjament dels afers del regne re- rtíus tic la bona època. Convé, però,
de posar les coses vn clar i al lloc
percutirà fatalment en la posició internacional d'Espanya.
que els correspon Sense, negar la posPerò els polítics de Madrid, desconeixedors de l'eixorquia de sible relació CIOKalcista amb l'Bugenl
l'odi, prefereixen ensorrar i desmembrar Espanya abans de sa- d Ors classicítsani d'aleshores, convé
tisfer les justes reivindicacions nacionalistes de Catalunyà. Cal- deixar ben establert que cl. diríem^ne,
dria, doncs, qne els pofcles de les terres d'Espanya que no esti- punt dinémfc pm-clóssic suprem de
guin conformes amb aquest programa, d'un prestigi ja secular i l'hora actual s'obeitm a part. d'uim
histèric, hi intervinguessin abans que no sigui massa tard. Ca- manera directa, remuntont vers les
fonts inicials dels inspiradors o mestalunya va fent la seva via i no pot abemollar el ritme de la seva tres, que ho foren, a llur tom, dd
marxa a la incompneosió malaltissa o ks inspiracions hostils dels propi Eugeni d'Ors
polítics centralistes.
•mmHiiiimiíiimiiiiiiiiimwimiiiiiiiimimnm^^
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La Fundació Bernal Metge pot estar, doncs, indirectament, relacionada
•íritenya, no té sinó dos camins eï amb ct Xentue de les campanyes cUtsque poT*a a la misèria o el que porra sMtzanls, però no is inspirada, m dials Soviets, que són. en definitiva una nctament ni fonamentabnent. per Xemisèria mMerial i una misèria moral nMis.
L'obrer de Catalunya, l'obrer d'En
Cl avé, l'obrer 'federal d'En Pi. l'o- Calia donar a S Eugeni d Ors ço qtíe
brer de les genmandats. l'obrer de les és de W&igeni d'Ors ; raMa donar,
fontodfes 1 les pesqueres, l'obrer que però. també, g/- mecenatge, direcció, i
sabia posar-se unaflorals llavis, retrobarà el seny perdut, sentirà el pes membres tots de la Fundació Bernat
feixuc de la influímcla forastera qu* MeUje, co que de dret i de fat els perl'oMiga a desterrar-se. fem una w- tany. Uur personalitat, lUcr indepenleccW a la inversa, i l'amor a Ca- dència, llur programa propis.

L'obrer de Catalunya
No sé com. no sé quan: pwò arrilidrà cl dia. E
' Q dia que els dbrm catalans es revoltaran contra la influència castellana, contra l'ortentactó flae
a llurs organismes imprimeixen els
directora I la Wfluència ft>ra*era. talunya el portarà, com tols els obrers
L'obrer de fora de «Catóíunya. el
poWes oprimits, a posar-se en Però aquests pregons i cabdals madia que la nostra pàtria, aCuMa pels dels
primerafilera,de l'exèrcit allibe- tisos de la veritat no interessaran potcops seguits que rananjulane II dó- la
ser prou a M. Camille PitOUU. amana, calgui en larnisèslaInduatrial. rador de la Pàtria.
se'n tornarà & Ja ssra •terra, com
tent, tan sols, a lanècdota superficial,
tnfis se nlil han tornat ja, 1 l'optuoaipat. només, del xafardeig fa
brer català en pagarà ell sol les conseqüències. 'Di> la ruïna de Catalunya, Si en tenen, de tasca a fer els nos- dl. obsessionat, exclusivament, per la
— i a la ruïna anem. seguint ia marxa tres wmics <f Acció Catalana i de l'Es- catalogació, graüüta l pro/usa, de
empresa pols governs amb els trac- i tat -CaJaflè-; totes les forces de sentit noms i de dates.
tats efe edmerç. I peis obrers, amb l's ] extremista de Catalunyal Proa serien,
imposicions slndlcafistae — no en so- : aquesta i l'altra. tasques més patrioJOS» M4BIA JUNOY
frirà més que l'obrer català, 1 la be i tlques. més feotmdes, que la d'alar
na que 11 han posat afo ulls.tespro- ; combatem la Lliga, els homes de (1) Viti'i LA VEV DE CATALDNYA iel
pagandes anarquistes diafressades amb llarga història caTaíanista, envellits 6 i del 7 lU iulioL
vestit d© reivindicacions obreres, cau I en la lluita contra els enemics de Carà, i l'obrer català veurà darament talunya!
la causa de la pobresa. I la coerpe- ! L'Esquerra Catalai» de l'any cinc,
lèncra pífl treball, l'abiindtor de la
partit de la U. N. F. R., començà
mà d'obra, el retornarà, per la frfnja el
S a r d a n e s
gran tasca que dutxà per a comde la llet de la vVta. a temps de jor- una
batre
la
Lliga
i
morir
en
él
combat-,
íiate cun? i tasOa llarga. Seguint anta la de catalanitzar les «squerres caavui. dominai. acovarait per la in- talanes SI l'hagués sabut fer. una El Foment Saidsolctx de Sant Martí «fe.
fluència deès forasters, eeoteu d'ona ahra fóra la situació de Calaiunyal bnrt ona hallila de sardanes avui, dimeorganització despòtica, qoe li predica Els
ert». a dos quarts de deu del »<btne a I·eaamics, amics a desgrat Dur creuamenl
dels carrer» Fressa i Manuayn
desamor a la terra 1 porta a Catalu- delsnostres
sectors
extresnistes,
tenen
aquesnya ais temperaments 1 ois criteris ta laaca la de conquerir els obrers Caanp dc l'Asial, a càrrec de la cobla .Bat
dels seus eoHecuCA de U poliuca ma- per la causa de Catalunya, ennoblint- Bo ca» de nul temp». al Casal Naaona
Uua Martínrng, Xiité, 15.
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nud Duran i Bas. per Lluís Bertran i Pijoan; Josep Fdiú i Codina,
P o l í t i q u e s
per Joan Banco, i Joan MaAé i F!aquar, per Eusebi ConMninas.
Cada una d'aquestes biografies
anirà acompanyada ded retrat defi
A LLEYDA
Es celebrà a IJcyda un míting d'Ac- bïografist.
vblum contindrà a més e més
ció Catalana, organitzat per la Jo- lasEl ressenyes
dels Congressos de
ventut Nacionalista «Via Porai.
Premsa celebrats a Santander 1 SeA la sala del PaJaoe Hotel tingué villa
i tota la documantadó dd celloc abans una reunió do retiresena Barcelona per la Federació
tants d'entitats Ueytíataaes addictes lebrat
de la Premsa Catalano-Balear.
a Aocló.
part d'aquests treballs'oTii ban
El míting s'efeduà a la sala «Jove ràA d'altres
de no menys interès
Catalunya*.
sants relacionats amb la vida corParlaren els senyors Roigé, Xam- porativa
mar, Saureít, Bassols J. M . Este- Prqmsa. d^ l'Associació de ta
ve» (Martí), 1 Nicolau d'Olwer. Foren El volum esmentat quedarà enlleslots aplaudits, especialment en les tit probablement a primers dd mes
afirmacions catalanistes.
Es rebé l'adhesió d'En Rufl Pela- entrant.
yo, ex-regidor dc Santander
Després es edeferà un banquet, at
restaurant de l'estació.
L'homenatge
CONSTITUCIÓ DE LA UNIO SOa Mané i Flaquer
CIALISTA DE CATALUNYA.
Diumenge se edebrà al local social
'carrer Alt de Sant Pere. 27) l'assemDirectiva de l'Associacií»
blea de consutució de la Unió Socia- delala Junta
Diària, acdlmt amablflista de Catalunya, en la' qual van ment Premsa
la inictaUiva del senyor Artis
ass'sür-hi prop d'un centenar de raferent
a la celebració dd centenari
slmoatitzants amb d socialisme ca del naixement
de don Joan Maflé i
tdà.
Flaquer, ha pres l'acord de cddbrar
En Manuel Serra í Mord. va llegir aqudla festa amb tota solemnitat I
una ponència, on es comprèn d pro- esplendor
grama immqdiat dc la V. S. de C.
Pe a portar a cap l'esmentada ce
que fou aprovaria psr unenimitat. Jebració
ha nomenat una corrusií·"'
Tot seguit va elegir-se ja Junta Di- composta dels senyors don Joan Barrectiva i els membres de les distin- co. don Manud Rodriguee Codolà,
tes seccions, essent d resultat de l'e- don Jo«ep Artis i don F. Fló i faleoció d següent:
sant. que des d'ara treballarà amV"
Directori; Gabriel Alomar. presi- l'ohjecie que lUromenatge al gran pedent; Manuel Serra Morei. vice-pre- riodista sigui digne de la &cva glonó
sident; Josep Roure, secretari: Anto- sa memòria.
ni Font Laporte. tresorer; Rafel Campalans. vocal.
Secció de Relacions exteriors: Josep
Coroaposada. Cristòfor de Domènec,
Publicacions rebudes
Alfons Maseras.
Secció de Propaganda: Joan PronJusà, Josep Maria Pou i Sabater, Ma- — «El Hosar i la Moda», revista popular
it-tustrada dedicada a !e» modes i lectora
nuel Eecorsa. Vicens Sales.
femenines. Publica nn text selecte i abunSecció de Cultura: Feliu Elías. Car- dant,
amb la circumstància del pren exles Fages, Emili Mira. Cosme Rotes. cessivament petit de 40 cèntims.
—
Butlletí
Secció d'Admdnifitració: Víctor lonya. Númeroden.l'Esbart Falk-Iore de Cau
Mora.
— cNacvo Mundà»,revistail·lustrada. So
mero de la darrera setmana.
— «La ActuaUdad Financera». N&m ifilf— Ibérica., revist» dedicada al progrís àe
Número 485.
Biografies de periodistes les—ciències
«Por la Saludi, revist* de la LÜB" <le
Societats de la Creu Roja- Número 4— «La Notaria», òrgan dels ootaria cataNúmeros
ij
Un llibre de l'Associació de la Prem- lans.
— «Botriin de la Càmara de la Propiedad
sa Diària d» Barcelona
Crbana de Barcelona». Número so.
L'Associació da la Premsa Diària —c Revista de Economia y Badeada- >'*
ero 16.
de Barcelona treballa amb gran ac- m—
«Reviüta de los Tribunales» Núm »
tivitat en la confecció d'un llibre que — «La
Taquisrafia». Número i6j
contindrà ïes biografies dals perio- — «Esiuüa
Econòmica y Financi era». N4
m
e
r
o
1
,
5
7
9
.
distes lUustres ds relrate dds quals
—
«El
Financiero».
revista setmanal. Nnhan estat posats dan^rament a la
ero ijíi
sala d'actes de l'esmentada entíiat. m—
«La «emanafinanciera»Número 5*
- Atracòdn», òrsan de l'ALes biograües que contindrà són: — «Barcelona
de Forasters Número 144. , .
Enric Prat do la Riba. per Uuls Da- tracció
—
«Àmfora»,
bmllcti
dels Fornells, de Joran i Ventosa; Josep ixsxA. fer Al- ventut Número j f
fred Opisso. Francesc Pi i Margall, -.La Dmòn Cafóticofemeruoa. Núm ss
«Kevina de to» Tnbuaales» Nú» :'
p« Josep Roca i Roca; Mtqud dds —
de ta Joveaiut Agrícola CatalaSants Oüvtr. per Agustí Calvot, Ma na—de Anuari
Sant Bsídre.
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Dietari històric
l u t l l e t í

i n t e r n a c i o n a l

U

de juliol de 1599

E l

O

m a l a l t

d e s c o r a t j a d o r

UAN l'Estíviïl va decidir-se d'anar a casa el metge hora pot
E8 TRRSULADA LA IMATGE DE LA
dir que no semblava sinó tma aparició fluctuant. Tenia els
VlIRCE DE MONTSERRAT A LA
i O de j u l i o l de
1923
ulls enfonsats, la veuflunyana,la seva cara havia pres una retirada
NOVA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
Les dncs notes sortints de la informació estrangera
lAUSANA
L'esglésta vella fon consagrada per xinesa.
«T'avui
són
:
la
signatura
del
Tractat
de
pau
de
LauCarquebisbe
Arnau, de Tarraffona.
El metge era un home jove, però enèrgic, amb celles bos10NDRES
sana entre les Potències aliades i Turquia ; el fracàs l'any 1J41. a)>m£tnr a l'acte llnfani coses, espatlles formidables i veu amenaçadora. L'Estivill cailes converses de Londres entre Anglaterra i França Ei cosa cu- Jaumr d Urgell Brg d rsiu romànic,
es noi eneam veure per la porti gué aclofat en una cadira de braços.
^a de constatar que a T insana ha estat revisat el tractat de Sevres, com
que '^s conserva al costat
Després d'un reconeixement minuciós (que calia, però, coma Madània fou revisat l'armistici de Mudros Es a dir, cl darrer principal,
de tes restes del datistre gòtie, i gie
|j tractats qne els vencedors de 1918 obligaren de signar als vençntí fou engrandida l'any 1537, segtunt pletar mitjançant una ampolla que PEstivill enviaria), el metge
estat el primerament revisat. La Potència que sortí de la guerra ee*Ú del claustre erigit tany 1460 va seure, i digué amb una insolència agressiva :
arquitectes barreUmins Jamtf, AlU mís afeblida ha estat la primera qne ha aconseguit una revisió fa- pels
— Es possible que vostè s'hagi equivocat de casa. Vostè és
fonso i Pere Barret.
lible de la pau imposada i l'ha aconseguida com a conseqüència d'una
d'aquells que s'atrotinen mes per mes, any per any, i (només
L'w
Mal
església,
ségtíida
a6f
clausItòna militar. Cal no oblidar mai aquestes paradoxes de la història, tres, als quals posaren La primera pe- quan no es poden tenir se'ls acut de demanar unes certes culleTel judici dels fets i en la previsió possible dels esdeveniments ul- dra els Rels CaJàUcs l'anyl·léd,«5 eobors.
msncà l'any K66. esioní abat el re.vf- rades o uns certs catxets que els faran reflorir en quatre dies.
rend senyor Bartomeu. Garriga, oca- Doncs bé, jo «óc un metge que no en fa, de miracles. Si vd anar
A l'hora mateixa que la pau de Lausana significa la liquidació, al- hant-se durant el de Plàcid de Sal'- a casa un curandero, per mi no estigui. Jo no puc fer smó ajupys provisional, de la guerra de 1914-1915 a l'Orient europeu, el fra- na-, l'any 1592
de les converses de Londres dóna a l'aventura del Ruhr el caràcAprrtfitnnt l'estada a Bancelàna <on dar la naturalesa, m'entén, a-ju-dar la na-tu-ra-le-sa. Estic subsd'iu» nova fase de la lluita a l'Occident, lluita que no acabà amb celebraren Corts al Conveni de Fra crit a les revistes, sí senyor, a les imillors revistes, i sé com
el fu Felip III. la setia mu- s'aconsegueix d'alleujar una malaltia empescant-se'n unes quanIsignatura de l'armistici de l'onze de novembre ni amb la signatura Heruxrs).
ller Margarida, la mfaniessa Isaibel,
famós Tractat de Versalles
el seu marit arxiduc Albert I Carxi- tes més. Però si vostè vol ésser client meu, no faré sinó presEl fracàs d'aquestes converses, qne sembla definitiu, obre un nou diufiessz la seva mare, anaren al mo- criure-li un règim, una vida decent i tranquiUa. Vostè darà una
el % de funy i presenciaren 'el
^•tol en la història contemporània d'Europa El senyor Benes ha anat nestir
de la Verge de l'esglèsta ve- passadeta per aquí dues vegades a la setmana, t veurem si H
París i a Londres i cerca punts de coincidència entre els estadistes trasllat
lla a la neMI. tcon la qvandeza y maqueda o no delit per reaccionar. Jo no li prometo res. Jo no
tiesos i francesos Si no reïx en la seva tasca, evidentment diffdl, jeslad qw arriba se ha referUlO'. es- prometo mai res a ningú. Comprèn, guarir és cosa seva, si s'hi
dus Mr. Stanley Baldwin a la Cambra dels Comuns i Lord Curzon ertu En Béra 1 Posltus
veu amb cor. Al capdavall, vostè paga la pena d'una vida ar|a Cambra dels Lords faran llurs anunciades declaracions que poden
Era atxu el reverend seftyor Joatificial, d'uns estímuls morbosos, d'unes -intoxicacions suïcides.
quim
Bonanant
1
formajjtn
la
Conincar l'acabament de l'Entesa i tenir ressonàncies històriques
munitat en aquell temps setanta mon- Es com un jugador que ha peidut milions en una nit i ara els
Aquests darrers dies ha estat notada a la premsa i als círcols po- jàs residents, quaranta llecs l quinze
ha de refer sou a sou, amb penes i treballs.
Ics i diplomàttcs de París la tendència a contestar la pregunta bri- eivizlants.
Vedifú.l en el segle XVIII es com^ica què. vol França} amb aquesta altra pregunta fraiicesa què
L'Estivill va aixecar un ull envers el doctor, un ull dolorit
coHOcant-se l'any 1755 la prt
Anglaterra} Es clar que aquesta forma de plantejar la qüestió no pleta,
que
semblava implorar mercè des del fons d'un abisme.
mera pedra a l'atrt de l'església. 1
oetia d'iniciar el diàleg, car revelava, sense cap mena de dubte, per l'abat Benet Argerich es comen— Per començar, res d'alcohol.
|mútua desconfiança de les dues Potències cabdals dè l'Entesa.
çà la re edificació del monestir, que
— No en prenc mai, doctor, no n'he pres en ma vida. A
França es prepara a resistir diplomàticament l'eventual interven- es va engrandint cada dia més.
casa
m'havien acostumat així, i només l'odor d'una beguda ja
Vn detall : l'anada de Felip l l i i la
britànica. Comentant Le Temps els discursos recents dels ministres Cort
a Montserrat es féu. per Collba- em regira.
tiesos Mr. Amery i Mr. Neville Chamberlain, recorda qne l'ocupació tó, entrant al monestir ptr la part de
— Res de cafè ni te.
Rnhr foa realitzada amb el beneplàcit, almenys passiu, d'Anglaterra l'ermita de Sant Miguel
— No prec sinó camamiUa o sàlvia.
egons la interpretació que el govern de París dóna a les clàusules
ESPIGOLAIBE
Tractat de Versalles. I sintetitza el seu pensament en els paràgrafs
— Res de tabac.
kls de l'article, que dinen:
— No sé què cosa és fumar.
— Menges sanes, molta verdura.
D'autre part. il n'est nullement demontrt que VocmipaUon de la
E l
14 de
Juliol
— Tot el que menjo és de les meves collites, i sempre be
jhr occasionne à l'Angleterre plus de pertes que de profits. Les statingut
una flaca per tota mena de verdures. Dono un pollastre
|iia« prou-oent. au amtraire, que les bénéfices procurés aux indus—
per
un
plat de cols.
Ti minière et métallurgique de l'Angleterre dépassent de beaucoup les
La festa nacióna] francesa d^l 14
de
juliol
d'enguany
es
celebrarà
als
—
Sopar lleuger.
anques à gagnen de quelques autres indústries britamtiques En
jardins d*! Turó-Park on l'any passat
—
E
l meu sopar és una sopeta de ceba i una taronja o bé
wnant position contre l'oecupation de la Ruhr, le cabinet britannique
obtingué tan íellç èxit
\sauvegarderait donc aucun intérit général et réel de la puissante
una
poma.
El programa dí lei festes és com
Vectnití qu'il gouveme. II servirait-~à son i»su sans doute — des
seguéíx:
— Ficar-se al llit d'hora, llevar-se aviat.
leunes poHtiques qui sont dirigies contre la France et des specuA les cinc de la tarda, festa tn— Em fico al llit a les deu i em llevo a les sis, com una
rwts jmxncières sur les quelles nous aurons à revenir. Ce ne serait íantil
gallineta.
A
les
vuit
del
vespre,
concert
digne de Ini, et ce serait pour le monde un enseignement qui ne
A les nou, banquet presidit pel Còn— Molt d'aiie lliure.
hlierait pas Car, depuis 1914, et surtout depuis 1919, Í€S peuples
sol general d* França.
beaucoup appris à penser.
—• Sóc colomista.
A les deu. ball
A I»?s dotM, foc* artifleiale
— Passeigs : exercici moderat.
El dret d'entradà és d'una pesseta,
— Cada tarda me'n vaig a veure dues o tres cases en consl
el
preu
del
banquet
amb
dret
<
i
enHi ha en aquestes paraales l'amenaça d'un bloc continental, amenaça trada, de 15 pe«s«tes.
trucció
i , de nit, faig dar un tomb aJ gos.
resulta més clara en les ratlles que precedeixen immediatament les
— Deixar estar els desordres amorosos.
piades. Diu Le Temps :
— Mai no les he fetes, aquestes cosotes. Ni sabria per quin
cap
posar-mi'bi.
le gouvernement britannique s'ilevait contre cette applicatkm
E l s atracaments simulats
l'aité, il aurait t'air de poser en príncipc que les traités signés par
— Res d'excessos de treball.
Ingleierte íoní seulement erécutoircs dans la mesure oà le permettent
— D'ençà que va morir la tia, fent-me hereu, qne no tinc
A quúitf de quéf re de l'altra mati- altres mals de cap que ésser vice-president d'una societat choraJ.
I tntírits successifs de l'Angleterre. Ce serait un précidetit dépiorable.
Y autres natictiS de l'Europe n'auraient plus que la ressource de i'eKr nada ips presentà ai dispímsan d'Hos— Fill meu, — va dir el doctor, completament abatut, — mai
tófranchs Lluís de la Caéa Votiani,
^ e entre elles, tant bien que mal.
de M anys, joquei, perquè h curessin nr. havia vist ningú que sTiagués lliurat a una semblant orgia
una ferida i ne í sa 4 l'avantbraç dret d'higiene. E s impossible de fer cap redreç en la seva vida. L a
contusions a la cara. de pronòstic
Però si França, al capdavall, sta d'entendré amf» les altres na- iUeu.
meva opinió és absolutament pessimista. Vostè ha llaurat tan
w d'Europa, sense excloure, com no esclóu Le Timps. l'Alemanya,
D'.gué que, passant pèl carrer de dret que ara no puc adobar-lo. S'ha avesat tan bé que s'ha mal
què no s'ha d'entendre amb l'Anglaterra?
Sans, dos subjeettts. un armat de pisI quant a l'isolament eventual de l'Anglatetra ès possible que la tola i l'altrc de !janni<at, l'havien avesat. Una mort immaculada l'espera. Vull dir tina mort sense
exíglrrt-ll els diners, i com remordiments.
Mitat prengui concrecions contràries a la hipòtesi de Le Temps, car atracat,
-ue féu resistència, el del ganivet
L'Estivill, de mica en mica, va anar estirant un braç en ac[lu s'entendrà probablement amb la Gran Bretanya, i Bèlgica farà q
l'Jiavia ferit,robant-lidespilés vuit
titud implorativa.
«Is esforços imaginables per a evitar la ruptura, però si l'Entesa pc&setes.
Na dissolta, ningú no sap encara quines seran les orientacions futuMés tard la policia posà en clar
Però el doctor, tot al contrari dd que esperava l'Estivíll, va
que no hi havia hagut tal atraca- donar de cop i volta, colpit per una nova idea, un cop de puny
] <W Gabinet de Brussel·les.
sinó que €l joquei havia, arriNo acabarà, doncs, la setmana sense que resti aclarida la posició ment,
bat olcohoUitzat a casa seva, i la damunt la taula. Els ulls li saltaven de les òrbites.
•otes les Potències aliades davant la crisi europea.
.
seva dona 11 havia clavat una gran
Em repenso. Un delicte ha comès, i dels grossos. Ha
pallissa.
Ata com ara, aquesta posició és la següent:
gosat
de
dedicar-se a la higiene sense prescripció facultativa!
Després
va
sortir
amb
una
ampoItàlia creu intímament lligats els afers de les reparacions i dels
lla
per
comprar
més
aiguardent,
i.
lates entre les potències aliades, que cal concedir una moratòria sufi- degut a l'estat en què es trobava, hajosep CARNER
T01 a Alemanya i establir un pla raonable i definitiu de pagaments ; via calgut t un tros de l'ampoflla lï»Pe les garanties, prou eficaces, han d'ésser de caràcter econòmic; i via ferit a l'avanObra^.
BmiinimiiiiuuiimiimmnHiiiiiiiiiiiiiiHiiW
Fou conduït al jutjat i també hi
l\ p"^3 ha
renunciar consegüentment a l'ocupació dels territoris
ta seva dona. la qual
ona modó el residor senyor Er.trrr, in.
^Ruhr. Aquesta posició coincideix essencialment amb la d'Angla- contparegué
confirmà punt per punt el que deitereasaat iroe ea proveciíi les parades de
tramvtr- i antòmnibos, o aqueUrs
de
xem consignat. I, a presència del
M
u
n
i
c
i
p
i
moment sigui possible, d'on tnittó res-ilodor
I Bèlgica coincideix amb França en creure que la cessació de la re- jutge, administrà al sefti home una
d
e
l'ordre
d
e
pujar
ala
esmsa-ats
vehicles
altra pallissa de les que fcfmen
pdblks.
l··earia passiva per part d'Alemanya és una condició prèvia a les ne- època.
JCiacions. Afegeix, però, que si Alemanya renuncia a la resistència
TmBAXTTZACIO
. 1BENEFACTORS
^siva caldrà modificar l'aspecte de l'ocupació.
DE LES COtONIES ESCOLARS
DE LA CARRETERA DE RIBES
S'ha crlebr»! la subhasta per a U urha- • A la Secretaria de la Comissií de Colàaiea
Recomanem 4 lei entitats I alt
i *» anunciades declaracions de Mr. Stanley Baldwin i de Lord CurEscolar»
i
amb destinació al Patronat inniuació
d
e
la
carretera
d
c
Ribes,
e
n
*l
Ira|
partUular» que tenen a Oi tram»ín tmdran, doncs, una importància enome i una transcendència hisjeets compris des del carrrr d·E«p.-oic·.lj a fanul, s'han rebat quanüutí dels aenxo»
tie'nt arttctei o notes supllcadei.
i
entitats
scsik-ata:
Oietai Català de PropieUfcbricaSert, essent adjjndicada a la
la neeetLttat absoluta itense La
Societat Foment d'Obre» i Construccions per tam i Industrials de Gràcia, don Josep Rovira Bmsuesa, Futbol Club Barceloní, dola quantitat de 8j 13: pessetes
çual no em M sossibU rer-n»
Fou presidida pel regidor senyor EïcoU, na» Merc* Camairll Vda de Físuexas, don
d menor eas\ d'avautr degudaJosep M Triat de E<-s. don Octavt DomíJoaquim PELLICENA I CAMACHO
I autoritzada pel notari senyor Ri'ra
ment ets t-rtgtnals aatò mr maeeb, do.i Manuel Morales Esreia i doa En
PER A PCJAR AL TRAMVIA
teU o wm Qrptm £ x «, x *
Davant la Comiasaó Centra! ha formulat dald Cervei»
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Observatori Koteorològrle de la
ünlvarsUat de B*roelona,—Dia 10
de juliol de 1923.
Hores d'observació: A les set, a IfiJ
tretze i a les divuitBaròmetre a 0° 1 al nivell de la mar;
Te&x /ü-i-i ren.

Termòmetre sec 24*4. 257, 22·3.
Termòmetre humit: 20'8I 22*3.2ra
Humitat (ceutèairoes da saturactó).
71, 73.S4.
Direcció del vent: SSE. SE. ENE.
Velocitat del vent en metres per segon: l. 8. 9.
Estat del cel: Quasi aeri. Quasi tapat. Tapat.
Classe de núvols: AIK-, C^C.St.
C.St.Al St.
Temperatures extremes a Tombra:
màxima,^S ^-. mínima, 21 "2;rainimaprop
del sol: 19%.
Oscil·lació termomètrica: 57.
Temperatura mitja: 23 S.
Precipitació aquosa, dee de les aet
del matí del dia anterior a lea set del
dia de la data, 0*0 mm.
Recorregut del vent en igual període: 105 km.
Observacions particulars; Terratrèmol del grau entre 4 i 3 de l'escata de
«Mercalli» a les 5 hores 32ramntsde
la matinada.
E! director, E. Aicotvà

Vanos Cardós SJw."

CASA

SIMÓN

Magatzems de Novetats í Confeccions per a S e n y o r a

28.

PORTAFERRISSA,

2S

Durant e! present mes \ per motiu de
F I
D
E
T
E
M
P
O
R
A
D
A
la Direcció d'aquests Magatzems ha resolt posar a la venda tots els articles
clàssics i de fantasia amb descomptes considerables.
ELS NOSTRES
P
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tic!'., Tcas Rcnríra MOç, BKmt= tefe^
Mtr i MartíftrikHkAmctf— S* santedat Proo ZI ha fet pra«.
tots el» bisbes del màa el aea dads ifc '
lehi»r on cooefli ocuajínic ca el prtiie
«ns de 1914. vtttai-iet al muòx fc2
d'enetre Uar Oïdxud.
Les coaiísuck»» «o«fin»aim ha
bat al V«tic4 són tote» faTOrables.
4
— L'honoraMe Comissió Diocesua
Doctrina CHscana de Girona ha sohc,
l'aprovació del doctor I-lompart el tex:
ella eacrit, del Catecisme qne s'ha i'ttsm
njmr a les Bacoles i Col4c8ïs d·acucU- --II
cesi. el qual no sots ba meresent l'aproTI
06 del Prelat, sinó qoe ba estat d«^!:l
obligateci a Ves dites Bscoles 1 Coi-i^ f-'l
nss en els Catecismes dirjitB pela rtc-iJl
i altre, sacerdot
— A la Secretaria de Cambra ! Goi«.l
d'aire est bisbat fba «bot del de Via, T'l
coorcoBóna per a oposicions a les n-?!
qnies allí vacants, Qne sóa les scfiOcota - I
De terme: Catedral de Vfch, Calaf, •.J.l
resa (K. D. dd Carme), Ripoll i SiCv:, - |
D'sacres : Balsareny, Berga, Besora, còral
Copons, Estany, Gay*, Combreoy, iíuítí,!
Ia, liigaants. Navarcles, Oli, Qrisa, j 11
dd Rea, Bopit, Sampedor, Síria, Toca
Julü da Vilaaru i VoltrcaàO'entrada: Argeasola. Calonge, Ot-.-.- I
llit del Boix, Castcliooa dc Bages,
vell, Eapet, Frcixaaet. Granera, Joanet, iZI
Lhwanis, Malla, Mdsora. Pnigorio t.l
iadeU, Rocafort. Sacalm,fialseUes,ae- •
Sobremunt, Visarà, Vinyoles d'Oris ;
Rurals de primera classe: Bages,
celis, Castelldr, Uorac, Miracles, MccJvl
drassa. Pelat í Sorelles.
^1
Rurals de segona cfeaae: Cabadera, I
tanyadell. Ciaret. Civit, Comet, Montr^l
MoataoU, Pudiaca, Pinós, Santa E--.- I
dd Coogost, Scrrahima, Tallada. Serri^l
voadecavoll». Viladevovear, Vilaramó i al
nyoles de PoctbeUa.
1

són incompatibles.
ELS

NOSTRES

L a festa de S t . Cristòfol

La festa del gloriós màrtir SajJ
Cristòfoí va cèlebrar-se ahir amb grMl
esplendor en diferents esglésies bas|
afavoreixen a tot comprador.
celontnes, havent desfilat per ÜÍVZB
d'aquestee gran nombre d'autorc»!
blls per tal de retao la tradicionij
LA NOSTRA CLÀSSICA
benedicció.
S e c c i ó
d e
g a n g u e s
La vaga, ei bé he aconseguí— Sucre Sastre I Marquès, especíia festa no revestís el caràcter gra&l
conté
els
articles
de
més
bona
qualitat
a
preus
tirats.
fic contra ete cmcs i purga els nens.
diós d'altres anys. no ha pogut ml
possibilitar-ne la celebració, que.conil
deixem dit, en totes les capelles :-l
ITliTDlbl
PORCELLANA
s íba celebrat ha resultat molt lluirij
1 Ú ï m m J. Llorens. RWa. Plors. 3a
S e c c i ó
d e
c o n f e c c i o n s
Com de costum, on ba renestU vaM
Aí carrer de Gcdèfcrie tm noi va domajor esplèndideea 1» estat en la A
50 per 100 de descompte en tots els MODELS DE PARIS
nar, tot jugaot, ona empenta a Dopica capella del carrer del Rego miri
mènec Amar Horta, de «toc anys, el
VESTITS (seda i cotó), ABRICS i JAQUETES
Aqoest carrer eslava bellament ex ori
quai oatgnS, fracmract-«e e3 braç esnat amb mata i amb banderes caiJ
querre. La lesió és gnn.
ianes. La clàwwn capella estava tou
Ei pacient mgmsoà. a l'Hospital ClíiUuminada i engalanada amb barf
nic.
ba bona
S
e
c
c
i
ó
d e
b
r
u
s
e
s
Dec de bon matí no hi fan mana
maifidels.A dos guants de vuit va|
BRUSES SEDA
MODELS
des de 8
ptes.
•JOÍES VILANOVA Unld.e.
començar les misses resades, haw
BRUSES
>
gustos cachemir PERSA
>
22'50 >
estat la darrera a les nou. 1 mut hoal
BRUSES COTO per a platja i camp
»
5
més tand començawa i'oflci soleimul
Neveres i zeladores
oficiant «l vicari de Sant lust í «J
pellà ded pettt temple, mossèn Mana»
Preus sense competència. Llorens GerTorner. La capella de l'esmentadil
mans. Rambla Plora, 30.
parròquia, sota la dirreodó del p*l
pular mestre mossèn Francesc BaJ
El R. Caiv.ol Artístic participa alls
deljó ha Interpretat, amb aijuella i»!
posseïdors de raimeros de la tómbotesa que bo ía sempre, una inspindil
la ocjranttzada por la dita entitat, qne
missa
tote els diea, de set a noo de la nit,
es podran reccfltM les (Ares adjtidlca28, PORTAFERRISSA, 28
.Acabat l'ofici, va començar la tel
des per sorteig.
nedioció d'automòbils, essent, el ps-J
mer que ba desfilat per davant àe I
capella el de! capità general, fenl-lï|
més tard als dels presidents d* '
- A p a r e l l s fotogràfics
Mancom unitat i Diputació 1 el del|
garantltzats i oconòntíos. ela trobagovernador dvll.
reu a la casa CUYA8, Portal de l'AnLa benefllcció la w donar a pnmrt
geí. n.
ra hora, ej «anonge d'aquesta C8*|
del Kiútn. 2 lariía l.a contribució rita Associació Catalana de Beaelt- (Gràcia).—Demà, Torn de la Verge de dral BaslHea, doctor Bruguera,
utilMats les «làximes consideracions cència.
Pilar, a ia mateixa capella.
tard, el capellà ja esmentat. Les í*|
J.Lloreoi, R. Fíafi.» ha estat causa d'anar ajornant contíls senyoretes Rosa i Margarida P-|
sidenablertient i lot «1 que les cir— Les hores passaran ràpides
qué obsequiaven als conductors àà^
— Esglfeia del Bonsnccí». — Atiu, dime- auiomòbils amb un pom d'eepigol 1
Aï dispeosari de l'alcaldia íou ou- cuEwstàiucies ipermeUn els termes par si sap vostè escollir ses lectures. De- cres,
a
dos
oaarU
de
Kt
de
U
tarda,
la
rat, el maíí d>aMr. J<a»tp Velllmitjana a la presentació d« les declaracions maní a la Llibreria Subirana, Porta- ConEregació de Senyores de la Bona Mort una artística medalla del Sant.
Bonaivont, de 43 anys. d"una forta somsponents però reiterat per les ferrisa,14, el Catàleg lliuslrat d ainena practicarà els sens el·lercicls eapirituala ajnb A mig dia passaven de 50 els antol
irrftaio*ó ais nflls. deresuitesdlbaver- Dorls en la ll«i de Juliol de 1922 el lectura.
Exposició de S. D. M.
mòbils que havien desfilat, per davji«|
se engegat casnalmera un rifle en un maadat da fer efectiva la incorporade la capella.
laHer de reparadd d'armes del car- ció «fectnadaa «jv el ^sxl refós Ahir. a quarts de vuit de la tarL'altra nit, a la plaça del R«f>l
de 19 d'totubre de 1920 no permet am- da, un autòmnibus que passava per
rer de Outotana.
mlr van ballar-se saidanes. Hi hs*l
pliar de nou ©1 termini últimanwnt la via Layetana, va atropellar prop
una gran gernació; i la festa i'Mt
establert per & Ja presentació volun- de la plaça de l'Angel un homa d'uns
B i s b a t
popular. va resultar encisadors 01
tària de tes cSetelaracions d'íngreesos 50 anys. d'aspecte de captaire, mandebó.
- S a b ó L a Creu B l a n c a professionals sense que la claredat co i que duia una flauta.
dels textos exigeixin altra disposiEconòmic superior
El
pobre
home
va
morir
als
pocs
ció tregsanufntària llevat la forma— Et lesalta T. Cirera ha estat nomenat
Es ven a tot arreu
íod benorari de la Seial Societat GeogiiA darrer» hora de la tarda w * I
ció del model dels llibres <pie ara moments i no va ésser Identificat.
Éca.
sar-se el Sant Rosari i conMWi "I
no és condició per a la presentació
—
Ha
estat
n
o
m
e
n
a
t
,
a
m
b
caràcter
interi,
devota novena al Patró ds le oa.p6l*|
—MOBLES OFICINA. SAtMERON, 75 de les esmentades declaracions limíencarrecat de la nova fcligresia de Sant assistint-hi
gran nombre de Me»
tade« a la manifestació del cootriAntoni dc Calonge el doctor dos Andreu
Castillon.
A una barraca del carrer de Ma- büent — El saOndo.
— Ha estat nomenat capellà de les 2cr• ••
rina, la nena Maria Tudeda Cantos,
r e l i g i o s a manes vetlladores de malalts de Pioneres
de tres anys, jogant amb rais tos, va En vista d'aquesta contestació s'ha V i d a
Darvant les anormals cirea*"]
el
d
o
c
t
o
r
d
o
n
Franpesc
Perramon.
tenir la desgràcia que se 11 encen- enviat un telegrama al ministre d'IIf— SI bisbe dc Girona, doctor Llompart,
actuals, i tenint en con9*L
conferirà la Sagrada Ordre del Diaconat ris làncies
gués el vdjrit i va sofrir cremades senda demanant pròrroga del termitarotoé la suspensió de la ^ ^ J l l
Avui:
Sants
Pius
I,
papa
i
màrtir;
seminaristes
del
sisi
any
d
e
Teokiaia
q
u
e
ni
senyalat
per
a
presentar
les
declade segon grau a tot el cos.
prenguin part en els eyftmms del present Sant Cristòfol, que estira "^zM
bisbe, i Abundi, màrtir. — Demà: mes.
Va f·As·-·a· auxiliada al dispensari de racions al·ludides. Sens perjudici, des Joan,
ment ei Afonteplo de xofers, ^ r m
Sants
Fèlix
i
Hilarió.
mprtirs,
i
Sant*
d'awii els coU€g|9.1s |podm passar
— A l'etelisia de les FUIes del F. i I, C.ganitzaKlore de l'Aplec AfUtonKtoffl·l
Sant Martí.
Marciana,
verge
i
màrtir.
pal domicili de! Col·legi {Provenia
de Maria d'Olot ba fet 1* «va professií de Montalegre han acordat 4on*l
la n6vicia Na Joaquima Càncvas
Quaranta hores: Avui, a l'església religiosa
279) o per la Sala de Togues de l'AuSoler, essent apadrinada en tan solemne lo per ai diumenge següent dal ^1
diència n se'ls íacllltaran els impre- parroquial de Sant Jaume, a la Tri- iacte
pels
sens germans don Joaquim i donysqne. tingui lloc a Barcelona !a '^H
- E L M I L L O R O B S E Q U I sos per a fer les declaracions jura- nitat. Hores d'exposició: De dos quarts Maria Ddcliis
de Cànovas.
ífional íicnedtccló d'autotn^W^
,
per a les vacances As un aparell fo- des i se'ls donarà, insirucciocs sobre de set del mati e dos quarts de vuit de — En els funerals que en sufragi de l'àni- Es d'esperar que aquest ajorn^^l
m
a
d
e
d
o
n
y
a
Antònia
M
a
r
c
h
i
Vilardell,
togràfic de la caaa 0UYAS, Portal la imori|era d'onsplir-Ies i curar-less, la tarda.—Demà. a la mateixa església. vídua de don Laureà de Peray, se celebra- no mlnvari l'èxit de la xamosa í*5*!
d« l'Angel. 11.
La missa d'avui: Sant Pius I, color ren a la .-arròquia de Sant Francesc, pre- ans bé servirà per completar-W ? |
sidiren el dol el doctor don Pere Guilla- detalls. Sabem que tol pàrfri ps^ïl
vermell. — La de demà: Del dia, color met,
en representació del bisbe; cl provi- rénomenada banda de l'Asil ^ |
Com a contestació del telegrama - P e r a cines de f a m í l i a blanc.
sor
de la diécesi doctor Pianocr i el rector de
que el col·legi d'Adfvocats envià al
Barcelona.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona de Sant Francesc doctor Bentnra.
'ministre (fHisenda s'üa rebut a ia no hi ha com la casa CUYAS, Por- del Patrocini, a la Catedral. — Demà, — El darrer diumenge, a la capella del
Bccretaria la següeat cor.íeefacló:
Falan Episcopal de Vieh foren ordenat* els
ia3 de l'Angel. U.
Nostra Dona del Piiar, a Sant Jaume. seminaristes
dels dos últims anys
Senyor Degà del "GoHegi d'Advocats
Adoració nocturna: Demà, Torn del de Teologia iinterns
Moral, rebent 14 el presbltede BarceJona. — He rebut el seu tele- Ets empleats del Banc de Catalunya Sasrat Cor de Jesús.
rat i 15 cl sots-diaconat. Dels nous prebircs AUTORITZEU LES NOTES Ot ^ l
grama ahir. EJ constant desig per part organitzen pel vine** dia 24 del cor- Vetlles en sufragi de let> ànimes del aónfillsde Vich : Rnd, don Joan Anglada i OU ALS ENS PRECHEN LA P^'ÍJI
oUtU 1 End. don Josep Ferrer i Colomer.
administració de guardar a les proíes- rent una vetllada teatral, el producte Purgatori: Avui, Torn de la Purissima C
Dels aoas sots-diaqaes són també ngatans : CIO. AMB UN SEGELL O W^/níl
alons UÜKrato gravades per epígraf del qual es destinaiÀ a la benemè- Sang, a la 8»va capella. Escorial, 155 Jacint
Costa l Bosch, Jaume Carreta Saba- MA QUE EÜS SIGUI CCJ**1 |
Ha astet, «AagK touMent de la Comissió de festes de VAseociac» de
la Pramsa Ortriatfagaeataahifat ei
zaenúxre de la Jtmte Directiva de la
dtta Associació dem Balel Masó t

G

R

A

N

S

CASA

D

E

S

C

O

M

P

T

E

S

SIMÓN

C U VEÜ D E CATALUNYA

ES T E R R E S
G

I

R

O

N

A

^oafertnctc Ue let fSO de la nll)

P5g. rs-,

A L

jí

de ivSíói 4t 1923

CATALANES

E L NACIONALISME A L PENEDÈS
H O M E N A T G E

Dúnecres,

B A T L L E

D E

T O R R E L L E S

L

L

E

Y

D

A

{Coníeréncta de U i S'M dc ia nU)

El terratrèmol
1 del* MHaU
AntocetíQnto
Penedès mer^s a l'obra de pérelsL'aete
Aquesta matinada pür allà dos
ni\«ndrw tí« Asllsts de la Casa 1e La preparació de les Seccions getència
dels
nostres
homes,
també
guar
Tot seguit, la comitiva es dirigf
de sú s'ha sentit un terrairà^èíUiencl» d* 1* Mancomunitat «e neral», per part da l'encasella; ofi- cap a la Casa da la Vila, al balcó de nyarem els catalans la nostra causa, quarts
•u-'uny» e«tebr*r«n una vetllada cial, agudiuà CW-urosamant ia Hulla la qual es situaren eis oradors i re- quan xopa la terra de l'obra pacient mol bastant fon peri1) sense que íes
fcs'.cal en hor dtí senyor Btóbe doc-al Penedès Hem recorda la Ihitta presentacions dels pabi^s veïns de i catalaniuador, ss&ollrem tots ben cap desgràcia.
l. LKànhart
Homenatge al doctor Salesee
gesres d'En Raventós a la aevs co- Pontons, Sent Mani 1 Pachs cuh'iv aplegats 01 nostra ideal, amb una Cafs«J«cJ« programa tvi4«nel<t
taüunya rica 1 poderosa.
marca nadiua. .-\»pcnen- alcaldes 1- -«ent l'acte
L'emUicnt
canonge Magistral de la
[iarts d© iot ordr* giw sUan in- regidors, fent-vlams dtnepeoció a coGlossà cl significat do la vara que nostra Seu doctor
don Francesc de
iult a !a benèfica casa dea d« que operatives desafectoe al rulueusme.
s ofrénava. dient que, essent ella el B.
En
S,
Montaner
Esteve
Sateses ha estat objecto dMn aloa14 |» Mancomunitat de Catalunya. L'aicnció estava eapeclalmeiu confruit
dei
PlebiscU
del
Penedès,
l'alParla cn nom dels companys na- calde Vallèè Undrta cl més democrà- tuostomefiatgeper part deia, canonFítíicffl las CTmpoearA «B* l'estat en centrada a Torrelles. poNe on sojor- cionalistes
ges i berefteialí de la. ratatrn!; -on
recordant
s «i vivia abuis 1 r«surt la bona na a l'estiu l'ex governador clv.l, res els atropelbidede!yiiafranea.
ajut per a guiatge dels seus paa- la
tants anys que serveix llfcoshw
que fou vfetima in tic
.-j del paraonal al qual 1* Manco- no valgué per a í*r declinar ia fer- comarca en lee paseadeg
soe.
AUudl
l'obra
do
pau
i
equitat,
eleccions, i regnant sempre a Torrelles, ipreveni pilp'licador.
:jíat t* encarregar tenir cura deh mesa d<3 les conviccions del dingne la conducta serena i dígniflcadora
£i canonge doctora) féu un discurs
ja*».
alcalde En Marjan Vallèe; res no pe- de! Sr Vallés menyspreant ela «fo- el veïnat conüa ela elements pertor- d'elogi
del doctor SaLeaes. m nom
guí
arrabassar
la
vcluntat
IHure
i
badoní
que
miren
amb
mals
ulls
la
Kl terratrèmol
lace i les amenaces dels enemics dfe vida patriarcal d'aquell poble.
de la clerecia do la Catedral.
cat&ianesca
d'aquell
poWe:
el
resul| a doa quarts de Ua alia aentit nna
la Pàtria, essent 1 admiració de tot
Partit de Futtel
rta so»»«»d* súmica que no ha tat de l'elecció fou la mà» bella fer- Catalunya (Aplaudiment»)
La conducta d'En Marian Vallès és
mança
de
}és
seves
tradlctor».
Les
xl_dult desgràcia»,
la mateixa d'En Bordaa, de Castelló
Avui e-ha fet al-Camp AlEsporW.el
írea
foren
prou
eloqüents:
Enric
Bàfflidvrav una « segons.
d Empúries, i En Maecort. de Tor- partit de «eseropet entre e^Tàrwg»
En Lluïs Valerl
fols, 281 vots; Josep Zulueta, -19,
de Montgrí: és el gest de la él Reus tampiens de h» camvrqoM
Baralla
Oomença Uegint uns verso- Impro- ruella
Catalunya demociàtlca en front de Ueydatanes 1 tarragonins.
L'n
cop
protftamst
dipntat
a
Corts
visats,
aUueíus
als
pobles
de
PonA una podrtera de la barriada d' pei Penedí* NEnric Bàíole. aplegats
l'opressió. (LUrgs aplaudiments.)
Han asaístrt al partit uaes A 000 per-»
nia Maig«nda 49 PaJaírugell s'han to's ela naeioDaUetes de la" co- tons, Torrelles i Sant Marti. 1 fent
sones, havent vingut niólts atitom>>
N'Enrle Ràfols
ela empleats municipal Ml- mairtà, s'acordi oferir, per subscrip- esment d'esdeveniments històrics en,
de Reus i de Tàrrega.
:«1 Cao« da-lf anys i Gregori Ruiz ció popular, una vara de comandi^ tels pobles, recull 1*filgnlftcadódo En laiclar el seu parlament, és re- biU
guanyat «I Reus per dos a un.
155. engwrant aquest un tret que Jia inent per a tesUmoniar al «enyor Va- l'aote. Explica la situació de Cstu i. but amb grans picaments de mans HiHa
havia molta expectació per a-sa«t a raltr^ a la cohmvH verte- Ufe l'admiració i homenstgo per la nya i n's deures dels patriotes, aproHe
de
complir
—
afirma
—
un
fitant totee les avinenteses per a tre-droro d'agnumfnt pel vostre esforç ber el resultat,
seva conducta.
bafllar per l'engiandlmeni de la Pà- en les eleccions dc diputat^ a Corte, lazuaay.i ep pSoxipjd «1 auueo
pL agreasor ha aatat deüngut.
EI proppassl* diumenge ilugué lloc tria 1 assoWr les serea reivindica- amb
més motiu per les circumstàn- La Cambra de •CBtnei·ç d©'Ueyda,h^
Feala pedagògica
i a^ie de la lanieaa de la tuangala cions. Canta un himne al Penedès i cies greus
en ies quals es desenrotllà enviat un telegramíi al dipniat senyor
J íis dies 21 al 24 «s tari una A»sem- que consU'neix ona veritable obra amb paràgcaítj brillants demana c£. la lluita en aquest poble.
Duadde, «rcarreganUí que faci ob»1
de Mestre* <jficia!8. Entre «Urae d'art, deguda al joier Cn Ramon Su- mcrçai' constaniracm laciivitai per a El« amics 1 companys dei districte trucció
al propòsit del gov6ni-deíprc>
nyer.
El
puny.
d'or
cisrtlat
amb
pelluitar
contra
l'enemu
comu.
(Grgns
hí haurt una Conferència «obr*
m'han honorat amb la comanda dc rogai les autoritzacions arero^làdreria,
porta
esmalts
amb
eis
escuts
aplaudiments.)
Belleses artísüaua». 1 naiurais d 3
fer remesa d'aquest» vana que, el és ríeí, perquè sem nrmo» per a ia
.•ona a càrrec de! ixealre d» l'Esca- de Catalunya i Torrellas de Foix, alai
slmboj d'autoritat, ho és, a renseros, indústria i agrícuírora de ICatalunya.
com
també
la
inscripció,
que
diu:
r don Caseia iCçsiaJ t nna altra «v
^ín Francesc Madrid
de pau 1 de veritable esperit demop» Exposició Ésçolar a càrrec del «Els pobles dei Peoaíés 4 l'exemplar
cràtic
Altres noves
Fa
retret
dol
cactquisme
teiperant
Batlle
de
Tòrralles
de
Foix,
«n
Map'.stn de 1^ Bisbal don Josep Baral Penedès, vestit amb mantell de
Féu hiftbria de les Uulics del PeEI dia U d'·go·t es faran examans
rten Vallès I Badia. •
llibertat., democràcia i República, to» nedèe.remarcant,especialment, els per a les dues plaçeu de peno» que hi
[uí aeeemblelstes faran dlverees txpidolaüt alcaldes ds B. 0. i inspec- darrers anys del regnat caciquts^a l ba vacants al districte íOreatal da
Cap a Torrellas
i aniran a Bell lloc a'posar
cions contra els ajuntaments. La terri oligàrquicfinsa culminar en les elec- Ueyda.
r.i làpida «n honor del pedagog cà- . A Vilafranca, s'organitzà & mitja lliure no ha voíjrm res+stir aquests- cions darreres, omplint la terra lliu-El dia 17 debutarà una compamossèn Baldin Rtsach,
tarda una caravana d'automòbils que tat de coses, i personificant l'obra re del Penedès dctfelegat»governa- nyia
Teatre dels Camp» ïSlsls. proconduïren «Is invitaís a la balla cofc- alliberadora amb N'Enric Ratotó. !'«*• tius i Inspectors d'Ajuntaments, cedentalde!
Teatre Còmic de Madrid
Altre» neves
trada, després de passar per Pachs l legl diputat contra tote» les caaccions gmatoper una geniqued emanavaels
[La OKmntot .Naotonalüta Radica! Sani Maní Sarroca. Ente els expedl- 1 tote.s les males arts del? cacíca. Cal vots del poWe, en nyn de la llibertat
krt tme Teunio demà a des quarts cioparis veièran, cnire alaes: el di- ara treballar tothom per a començar i de la democràcia.
putat a. Corts VEnríc Ràfols, ei di- la nova jpooa do vütla i smb tota -Amb eloqüents paraules, resumi els
dau da la vcOUi.
I—A Olot s'ha calat toc a 1í» casa 'putat de la Mancomunitai En Josep equitat, el primer acte extern ba es- diferents
motius de l'homenalge, símMarí, els senyers Batllv, Carbó, Vi- tat honorar el digne batlle que sinfe 'Joàep Pujol, c i amant so
de fermesa català neitca 1 guiatge S A B A D E L L
dal, Mon1?errat. \rontaner, HUl 1 al- tetitzà la voluntat del .districte 1 dc bol
per valor de 5.000 pessel?».
a lots els pobles do Ja nostra
I -Del 20 al 22 es farà la Fetta Mà- tres, de Vfl&franoa: Valerl. Madrid i Catalunya cn «le moments greus 1 do per
pr d* Palafrogoll. liaveni.<« contrac. Planés de Barcelona; Vallée 1 \ttf.. veritable prova. (Grans aplaudi- terra.
Concurs local d'aprene"ig
Do seguida féu remesa de la magJ, a més de 3a ccbla local 'La Brlri- del Pla del Penedà*: Giró. de PoSg ments.)
nífica vara i en mig d'una gran ova- S'tva publicat la següent intere»
kpBl>, la de Cassà «La. Selvatana». dalba; Mitjans 1 Be», de La Granada,
ció la.rebé En Manian Vallès, a l'en- sant al·locució:
I —L* festa dels» zMera ha rasuliai t altres distlnglt· companys.
En Jotsp Marí
sems que' s'unien ambdós amb afecbo» Uuída.
Distingit senyor:'
En arribar a Torrelíes foren rebuts
El primer acte piibilc—diu—ai qual tuosa abraçada.
Va haver-irt un temps que florien
IShan reunit a ia Rambla miis ds jer tot el poble, al davant del quai assisteixo dü*pr4s de les eleccions úl«mb tanta exuberància a la nosfea
Final.
automòbils guarnits i ban anat * Cj trobava njanvenatjat En Marian times, ponant^ne a la Diputació
missa de campanya que s'ha dit Velléi; eis tineni& d'alcaiae. En Do- i h ia Mancomuníiat. és un acta de
Uhomenstjat endreçà parau.--* da ttrra Jcs més altes manifestacions d»
mènec Alemany i N'Antoni Ros*í 11; ventnUe justícia, honorant l'exempla- gratitud a tots els present*, dient que l'Art, que la consimoctó do la cosa
Deveía.
*
[També s'han celebrat concert a ia regidors, senyors Ferrer. Mateu, Btr- ritat de qui a. l'hora de perill es que l'acte no es dirigia a ell, sinó al més humil era objecte de la cura mé?
exwon-da per pari del treballador
(irabla de la 'Llibertat, banquet » iran. Civil. Getlmany i Raíccas: el moíua com un veritable patriota: poble que representava.
"íotel Peninsular 1 aquosta nit ei. secretari, Ea Uuía Morgadea; L't-m-- aquella lluita indica amb prou clare- Els expedicionaris prengueren co- que havia d'executar-la. Era e! íemps
pleat municipal, Én Didac Foriada 1 da- la .-'tnació de fét de! plet de la miat amb visques a Torrelles, a Ca- giorióa dels Gremis dels pficis, aqu krà un ball al Teatre.
Üa magnifica Institució que am'j
altres dislingides pecsones.
nosrra leira. Sf aleshoir^ irtomíà el taionya i als diputats del Penedès.
amor de íamüia aplegava els metres, els fadrins I éfc> aprencin^ era tamtíé cl temps qu?i la fobro d. '
L a B i s b a l del P e n e d è s
guanyraatetUalno sobrepassava :<'.
sentiment do dignitat do l'ofici. Malla Diputació senyor Guasch, diputat de l'escola, el senyor Pon» llegi una l'escola; 100 ptes. en dot premis de auradament, aqueílLs tomirs 4iassarou ;
BMiyor Folch, el qual ostentava la re- Memòria désirivil» i épaUint l'obre. assiduïtat * re;:coU, i 50 pessetes en
seu darrera vingueren uns segu ;INAUGURACIÓ O'UHES I8C0LC8 nresentació de la Mancomunitat ila Agraí a ia DiptKació l'auxm prestat; do» premis, als des treball;-, que òrt- al
de
decadència quo lrans.rornBiroii o1.
marquès de Camila el seu ptilro. llor tractin de la virtut de l'estalvi. concepte
I les noves escoles de L i Bisbal del Catalunya; cap de la Caixa Comunal al
del rèndímaot lunni fent d^
actiy 1 Vesíorç fet per assistir a £1 re> cicnd Bundó demanà al go- la màxima
r-nedès toran Inaugurades diumen- de la Mancoonmltaf senyor NeHo, ins- cini
producció lafitadels an! t testa, malgrat ad trobar-sc molt vernador la resolució do l'expedient hels, quan en
Y El poMo tol eassoctà amb en- pector denaenysment primari senyar bé
aquíflls dies liaivla p>salut. Ifinalmentla generosl» dei <ros de carretera que manca per tat la major peitfeeció
plasrae a la festa. Is qual Uuïa en- Ltma, arquitecte autor del (Jrojecio tat de
de Tobra endel donant dei terreny.
a tenir la població comunicació di- carregada 00 que estimulava l'toma
fsi més amb els carrera nets i amb senyor Pons. el mestre del Vendrell
senyor
Nadal
i
el
de
Salomó
senyor
recta
amb
Vilafranca.
Despré
parlaren
r.ssociant-«e
a
la
totes lee façanes pintades exper la. ccmpeíència amb el» »eiu
«ssament per » la gran s^lemni- Llabeha; «1 jutge del Vendrell senyor festa el meet»1* senyor Trujols, el rec- El governador féu promesa formal compaaye.
Bravo, el secretari de l'Ajuntament tor Rnd. Soler i l'inspector senyor d'atendre el prec, perquè n'és mereiLuna.
xedor el poble de La Bisbal.
Ara, però, ens hem d'alegrar qu<
Ia las deu del matí, el reejor r?- del Vendrell senyor Joan Pascual
Finaiment. el marquès de Carulla un bell ressorgiment a'ha iniciat en•°WM Uorenç So'.er, rcvestH dèls Í/Ajuníameht estava representat •El senyor Guasch recollí l'espressió
laments sagratò, beneia les .wves per J'alcelde Sr. Joan Esteve, amb el» de gratitud a la Diputació, 1 prome- oferf ajut pecuniari a la subscripció tre nosaltres; les veus que venien
clamant en cl desert comencen a 4s^oles. assistit pel vicari enyor Jaunw regidors senyors Maflé. Oafllr (t), té mil pess&tes de la corporació per iniciada pel «enyor Guasch.
^^e. «1 missioner reverend P ïa- Miró. .Cafllz (i.). Meroé. Cafiiz (V.) a iniciar una subscripció per adquirir Durava encara l'entuslasme perles if. escoltades 1 vetem com un espkt
Jf ' el rector de Les Presses, senyor 1 Batet. També estaven presents el la casa que impedí compldar el pvl promeses fetea quan autoritats l in- frondós d'institut ions arrelen en el
jutge municipal Sr. Juli Sabanés. el de l'escola.
vitato es ^eiecen sorpresos per l'Orfeó nostre pobW» per tomar l'annobliíavii OUt».
metge doctor OlU er ei mostra senyor Ei «enyor Folch príjeictí demanar Bisbalenc, el qual. amb exquisit- gust ment a l'oflei. Ia ciutat de Barcea I Poc despré» comença '. oflei a l'ts- Jaume
1 la mesiressa Na Ca- l'ajut de ia Mancomunitat.
1 admirable conjunt, canta algunes na, capdavantera detotscis nostres
p-»»a paaroqulal, camant-Be la mis- rolinaTrujoiíaltres distingides pereo- El governador CtrB oferí tot» elase ccraposlctone, que foren molt aplau- moviments digniflcams, dóna exeni• «1 Sagraenent. del me*ire Bibe- nahtaís Roig,
plc amb ja feva Escola de Beflte Ofii qaesi tot el poble
de facilitats i nlenfà el poifle a pros- dides.
El capellà de l'Hospital Clmtc do
i is, cl Patronat d'.lprwientatae, l'in*^
isrceiona reverend 6r. Josep Bund", ias noves escole* han citat aixeca- seguir en oi camí dc regeneració.
Poc després, en^fénien la marxa tilul d'Orienlacló Profeíslonal i mol'.3
Tancà
l'acte
«1
maTquèS
de
Carulla
f l de L^ Bisbal, pronuncià un for- des tòta la direcció de l'arquitecte
el maiquès de Carulla i els seus
L^ sermó, ejti^lcani la inftuíncla de senyor Pons. en un solar rectangular, animat el poble i els pares perquè acompanyants, ecomladats amb grau d'altres quo uo cel p»> esmentar,
en
tk
do
l'educació
dels
fills
es
comreligió ea l'eníenyamem 1 procl-»- en la meitat rediflcl·, amb l'altra níeientusiasmo.
T Satoad^ll 110 resta pifis al marge,
pwu que ia veritable civiJUzació fou tat destinada a patis. Té escoles de peneifln amb la tasca dels mestre».
puix la seva Bígola Industrial l
Durant
el
oaml
es
registrà
una
noPUblm» çer Jesucrist.
noies 1 de nois, amb entrada mdç. Tots cl» oradors foren molt aplau- la altament slmpàtloa: el rector de d Arts i onicls 1 ei noveHl servei d'OUcabat l'oacl, «9 formà la Leimitiv,i pendent carta una; un despatx per al dí's.
Preses, amb els nois dc le seva rienlació Protfe·-siona! quo ara s'ínsdirecció a lea nov-es «cote», sltua- professor t un altra per a la -proles- Després fou servit un dinar, al fi- Les
feligreéia,
que no té escola, espera- iaura, fón ja el llovat de l'iBia Nolva;
* 81 coTpr de Sant Josep, en tar- sora; dues avies 'per a 100 «Iumn».s nal del qual es peonunciaren bim- ven a la carretera
el pas del marquès però cal, ponyuO el forment e6d«\'iii^<,*t ^ senyor Masíarrt. Els cada umi; Ufcabos 1 un graà cobert diu estuslastes,^
de
Carulla,
per
a
victorejar
l'apóstoi £ui saborós, que en» ajuivtem tota
t™»"» 1 l«s alumnes de les oscolef. aJ pati pej qual es cirnunlquen amb- El banyor Pons donà compte del disposat a treballar en la construcper a trebaainr-lo.
^"•a d'una orquestrà, precedien dues •-.
pròsper estat de la Caixa d'Estalvis Clo d'ona escola, evitant aue els nois
lLa oomlf««(ó de festes de la Fe»!..i
de Les Preses hegln de caminar nn Major d'enguany, recorda lèiit que
wàorttats i mvitate. - •
La seva cottçtrucció ha durat nianys de la localitat 1 anuncià que dels quilòmetre,
fins a Albinyana, per a en anys anteriors havia assolit 1*
h»»^ (lotze «'aíectuà la MKgtne d'un eny. Corta l'obra uns 16-000 du- seus beneficis s'havien destinat 300
C^**14- Oberta la perm pe) r.-©- ros; i n'ha tmgut curs una corms- pessetes com a premi a les vídues anar a l'escola.
ceWbradó d'un Omcurs local d'A•• Dniveríltal. vnyftr marques íífl esnecial formada .ner don Gabriel pobres qne més es dlsiingesxin en 1>- A la tarda se celebrà a La Bisbal prenents, i feltmuli·jU per Ics consj«^anHIa, pesearen a rUuar l efli Maflé, don Josep Miró 1 don Jaume duoatio de llurs fills, 200 per a le» una eKfraOrdinar'-a vetllada, comple- deracione nibsns f. - >, de brtl noil
tamüles qu^ hagin demostrat ra*;or ment de lee fe«e» tneugurals de 1*6 vol reMeiíir iniuclls certàmens i «!>
r,^!''5 T^aents- govf-medor rIvfl tfe, Batet
l«^tOBa senyor Feltn, president da ) Des d'tma trfturre aixecada davant interès que llurs fills concorrin a noves escoles.
TobJectc dc facilitar el tMbwU per
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de T5 penactra. — Ofert per Por- I acompanyants, anaren a eosplloec·a.- .
VlLASS.Ur DE DALT - Pèr í n t aeri donar a conèixer les aventalges qoestra cobla
La rtiacipal de Bases, a la senyor Rector.
eaatrva <Ms sacerdots fiUs do la vi- que a l'economia ofereix ej paper de miOor
poesia dedicada a la aardaiM.
A l'hostal (sot català de la paiash - I
ona poaència qua és Is. qu* as com la 1 de! senyor Rector, «n els die» pcròtEt amb garantia agrfréta per %
Premi de s» n mitu — Ofert per la casa tel) anotaenal Mcstseny. fen aernt ^ "I
pltadid dinar a les enutiUadt* persoces ? l
plau a dingir-ee & vostè per a soUi- 13. 14. 15 i 16 dels que som se cele- que a I ésser conegudes pugui ésser comercial X,t*<r Poir. • la mlEcr poesia de assisnna
taiaM a!*ns pomeUjstf» i d-Ol
tatat ia seva valuosa, cooperació mo- brarto les festes dels tres cents anys objecte de la^cotidlma 1 preferent ia temal'*sat es
fer-jeats
Premi de 55 pesartea — Oferí per- la casa el1 transetua
. -. — ade
aa
mmferen
^ r.laW
*l m.,t:- I ^ I
ra- tnttneatíam en l'esperit dels de l'adquisició de les venerandes re- dels grans capraiistes. rodejant-lo comercial A Con* i Blasi, al millor caní a #<es
d'amor
la l'a^a.
purifleació
de
aoRra
cua i del triomf de la nostra pàa-j - I
aprenem* que estan sota ei «en pa- líquies dels Sants Màrtirs 1 de l a de tais condicions legals que la seva la terra eatalana
Piemi de jo peaaetea- — Ofert per la casa taltnatronatge, paoquè prenguin part en concessió del seu culte públic. Dia pignoracíó sia pràcticament reairtaa- coac-eial
A dos quarts de c-.nc de la tarda bsm
Fraccesc Sanfebu 1 Companya.
J'esmentat concurs, com lamfbé per a 13. A les deu del matí solemne ofi- ble. i acaba senyalant el procedi- 6.
Uoc la rettlada patriòtica al casal aoc "' I
en C a I» millor prosa litertria.
recaptar el seu ajut material ofre- ci amb sermó que farà mossèn Jau- ment a seguir per a la. immediata
Circo!.
sota la ta»Botaria dTtn Josep »7l
Premi de s» pessetes (r). — Oíctt per un
nant premis, ja sra en metàl·lic o bé Despt A les vmt del'vespre. Sant implantació' de dit «warrant agrí- almirador dels Tocs Florals, al millor -onet. ria Folch i Torres, paint» i acforiUe "I
Premi 4ç j« pesactaa — Ofert per En Sa- Després d'una introdocdS per l'orq^g... I
^ '
en eines de treballi, por tal d'ostimu- Rosari. Novena als Sants Màrtirs i cola».
el jove. En Joan Majó. «ecretan de: r- SI
moa Cnitó. al millor recull fnlk-lòric.
cant dels goigs. Dia 14. Igual que el
els oonoorsants.
A la presidència i junt a l'estrada
Premí de jo pesseta* — Ofert per la casa J. «Cap dret 1 Cor neta, féu na triiw|
dia
anterior,
predicant
mossèn
Pau
Com que no dubtem que voldrà
presidencial, prenguèran seient l'al- comercial «Maqniniria Tcdiatriit ,A 'S'», al parlament de salutació qae li valgné = I
'
millor recull sobre ta Wstria industrial man- ap'iaòdimentaaportar en aquesta obra el gmx en- Galceran, beneficiat de l a parroquial calde de l a localitat En Josep Soler resana.
EI nep Josep Alfaris. del P- de J. «Ve
tostaeme, coneguts com són el seu de Santa Anna d» Barcelona Dia ifi i Somet, regidor En Joan Farret, predel
Paur>
i
la
damisel·la
Josepa
Nssr^?|
Objecte d'art- — Ofert per la casa comeramor a la ciutat i tot ço que fa re- A les set dal matí. missa de Comunió sident del Sindicat Agrícola En Mel- cial Graní i Buaiaela, al millor cant al del «Som germans» recitaren les peò»|
«L'Emigrant» i «Poncella d'amor», rop^. I
ferfeoda a la m** gran digniftcaoSA general amb plàttea qtM farà el-doc- cior Escofet, Junta en ple de dit Sin- treball
de as pessetes dl — Ofert prr- quade refio! aTifií el qual vostè alia sa- tor Eudald Serra prevere, director del dicat, president dels Sindicats Agrí- trePreni.
.es damisel-les dal «Som germans. ,:- I
amics, a la mlllcr rondalla
but ennobhr i pel qual ha arribat a Fomet de Pietat Catalana A les .Ien coles de La Bisbal del Penedès. d'AlPremi de j« pesetes irl- — Ofert pels Po- ren molt bé la sardana «La Missa Ptó^Tl
exccBir de les multituds, 11 avencem solemniafl ofici amb assistència de binyana, de Bonastre, de Masllorens, mells de Joventut de Manresa* al millor treSegui després un vibrant parlament I
la senyoreta Maria' Mirabent, det F c'
totes les autoritats locals, explicant de TorredeÉibano, Cooperativa Agrí- baU sobre la tasca dels Pomell%
mercès
d'una col-leoció escollida de llibres «Tresoreres d'En Rafel de Cigna ia
el Martirologi el doctor Miquel d'Ar- cola de Pobla de Montornès, etc.. i (i).Premi
Sant Bol de Llobregat:
— Al millor treball de tema lliure.
Per la comissió organitzadora: Jau- quer, rector de Premià de Dalt A les
En Salvador Serra, En
E» representà el diàleg «En Patufe—Notes. — Els pre^li aasensfelats amb d)
me: Nteat VaUhonrat, Isidre Cmsa- cinc de la tarda després de la (unció agricidlors
%els nens Martí Tmaàs i Joan t.-'I
Frederic
Soler,
En
Jaume
Palau,
En
queden
reservats»
a
con
cu
mants
l'edat
del»
font Domenedb. Valentí Figueras solemne processó amb les Santes re- Joan Vida! Salvó, En Rafal Fuster, quals no excedeixi .de 16 anys, la qual ser* l'amic»
ridas.
Jordà, Albert Mosdla Comas. Josep líquies portades pels reverends sa- N'Alfred Puig. N'BraUi Lleó, En Jo- ísdispensable que consti a la plica.
La cançoocffc «Tinc -por» feu '-•"fv*i
Totes les composicions ban d'ésser ori fi- nen» de l'esmentat PomaU «Verge del Pal»!
CanUetot Baoh. rsídre Torra Fíguls. cerdots. E l peno està confiat a l'ATun- sep Maria Fontana. En Joan Palau,
nals i mWhes, escrites en lleurua catalaEn Salvador Domènech cantà na b ^..1
Ciutat, Juny, 1923.
na, a mkqaina o amb lletra. fàcilment Ife- patriòtic, obligant el púbUe a repetlMo
tement assistit dels de Vilassar ne En Pere Vidal, étc. '
siblc. i seran trameses si Ce H'c Autonomis- L'orquestra tocà «Aires de la terra», r^I
Mar
i
Cabrils
antigues
afilia!*
d'aSeguMaanedt els reunWs es tras- ta de Dependent» del Comerç i de la Indús- signi que aquesta obra es compon de ^1
L a Filharmònica
questa parròquia, i seran representats
tria de Manresa. Secretaria d«!< Jocs Flode sardanes, cançons populars í ^., I
Han entrat a formar part de la pels respectius batlles En Joan Ba- lladaren ei local del Sindicat Agrí- rals, pci tot cl dia .15 del ptojymt-'ut agow. sos
Segadors, el públic l'aplaudí IlBrgament, ^1
banda «La FiWiarmànica., d'aquesta talla t Ed Josep Caíraé acompanyant cola, procedint a. campitmeatar el< juntament. ajnb un plec dos que continrui tant-K a peu dret qoao es dcsgranai—
nom i cognom dc rautbr i portí escrit» notes del cant tan conegut
ciutat, els professors següents: Fran- com a cordonistes. al Batlle d'aques- tràmits fixats, implantant el «war- el
el nom i lema de la coan posició.
Les poesies «La Negra». «A la bandes
cesc Carbonell, clarinet solista; Martí ta vila En Jaume Nonell Dia 16. A rant agricila» sobre els valors míEs -indispensable l')«Bsií:*iKia de lünteres- (escrita expressament per la festaI
Pàmies, • cometí primer: Teodor Fer- tes nou del matí ofici de Rèquiem en nims del vi dipositat cn dit Sindi- sat. el dia de la Festa, per a tenir dret al pubilleta», forenrecitadesper la seasorn
premi assisnat
Dolors Casadevall, En Manuel Jalmar i
nando, fiscorn solida; Lluís Carreras, sufragi dels difunts connares 1 devots cat
Es comentà, en sentit favorable, el
El «etedicte es far* públic per la 'premsa dímiscl-la Maria Sa nia, respectivament
baix metall, els quals emo els antics dels Sants Màrtirs, fent l'oració in
de
ta
localitat
i
de
la
capital
catalana,
el
Marti Domènech, president del p ...
professors, formen un conjunt molt nebre el doctor Josep Planas; cape- dtetàmen de la Comissió de Duanes dia ;o d'agost, fent-se llavors públic el J*i- J En
«Cap dret i Cor net», digué na vú-a^l
i d'acords comeccials de la Cambra rat QnsliScEdor
notable.
llà del regiment de Jaén.
parlament llargament aplauditfrancesa, que en sa nlUn» sessió preLa'festa tindrà lloc al Teatre OooservatoEls nens del P. dc J. «verge del jv^
Prometatge»
Durant els prediats dies s'exposa- conitzà per a remeiar la crisi de la ri. él dia jo d'agost, a les quatre de la cantaren la cançó otrena «Pomcn de Flon, 1
tarda
.
^
acabada
la qoal. els esmentats nens fr-l
Darrerament s'han efectuat eAs de ran les preades relíquies i baguls vtticultuia francesa, l'organització
donació a En Folch i Torres del ram - I
les beOes senyoretes Na Margarida amb que faren portades desde Cà- del crèdit I la creació de warrants
flors que servf per l'execució dc la cjm|
Llobet 1 Na Isabel Creus, amb els ller (ítàüai) pel benemèrit fill de la * per als productes vitícoles, coinciEl senyor Folch l'ofrcnk a la aeo·.c-·il
Güell, j
'
•
distingits joves En Pere Arderiu 1 En vila En Salvador Riera «n l'any dint en absolut, amb la idea portada
M
A
T
A
R
Ó
L'OrfeS Celoni, fundat ezpresaainect
Joan | Vidal, respectivament.
1623. En l'ofici del dia 15 es repar- a la pràctica a^nb notòria anterioriaquesta
festa,
cantà
algunes
obres i
tiran Dlbres-recordatoris. La part de tat pels Sindicats Agrtortes (Taquí.
prés Ets Segadors- Obtingué moltes Ho
El Concurs de Cartells de la Festa cant n'està encarregat cl 'Olor de
per la justesa' amb que cantàMafor
Diumenge passat, en el nostre Parc
El senyor batlle de Sant Celoni, N^diïtJ
l'Apostolat, de la parròquia, acompaDomènech, féu també un parlament, ui
municipal, tingué lloc una audició formós
Han estat en nombre de deu els nyat amb instruments de corda 1
per cert. de sardanes, organitzades pel 'Grup
treballs presentats, havent obtingut hannònium.
Tot seguit s'aixecà a parlar et senyor ,
Sardanístic,
secció
de
senyoretes.
Us
el primer premi (300 pessetes), el tresep Maria Folch i Torres, essent rebut
Els vefns. maügrat les circumotàn- T A R R A G O N A
quals foren executades per la re no- grans aplandimcnts.
ban que porta per títol •HeraSdS·, dei cies crítiques, també s'han adherit
Contenen saludant els veïns de Sant
menada orquestra-cobla •íluro-. Enqoea és autor 1 artista Rafel Duran entusJàattcament a les festes religió»
i els pomelHítes. Desprès de dooatres ahres. s'executaren «Lineta". Mo- loni
Camps: del premi segon (200 pesse- ses, guarnint els carrers, principalenfaoraboncs.
digué qne dmaat et tro]
(Con/trtneia
de
les
9
de
V
x
nit)
lins: «Rostre dansa*. Gravalosa; «La dus de' la fesia
tes), n'^s guanyador l'artista Fian, ment per allà 00 passi la processó.
el seu cor no havia PLI
fe<ta
oèl
Mas»,
Blanch:
••Pulgcerdà·.
de
gla
tir
amb el seu treball - í , XI XXD»; i L'Orfeó de Sant Josep e la revetlla
Digué
que
amb
la festa havien anseiia
Serrat;
«Vilajuiguenca*.
Blantíh;
«"El
deltarcerpremi. (100 pessetes), el po- del dia 15 donarà un concert davant
Cl terratrèmol
dopat .una netita nvatra del quc_ sóc
cant de la Pastore». Xaxu Aquestes iDomeUs
pular caricaturista En Gusian Vila I església.
'de
Jovenfnt.
Es referi a la taq
A cosa de dos quarts de sis de la foren punte jades per noorns .grups que realitzen els Pomells
(«Grapa»), amb el seu treball «Orla
de Joreatu:
n^itínada
s'ha
sentit
un
fort
Serra
trèd'amadors
de
la
nostra
dansa,
haBarcelona,
«Amics
dels
Vell*» i «Estcli
hianorlstica».
mol que ha durat uns 15 segons vent estat els principals desvetlla- Barcclopaa, visitant ela pobres i de»T?4r,
hospitals, etc., afirmant que aquest, <
1 s'ha rèpaüt al cap d'on minut No dors els gentils j ovlncels del Grup als
Nomenament
una de les coses que porten gravada
hi ha hagut desgràcies.'
Sardanietio. Les formoses organlíza- , cor els Pomells dc Joventut de .Catahunl
L'A)untamenit, a proposi^ de l a
Implantació del warrant agrícola
Als poblés veïns també slha tentlt. dores. ban estat molt felicitades.
Parlant dels que han volgut combat:- - |
Junta Administrativa del Cementiri,
Des d'aquestes-rallles també les feli- PomcIK; dit-o* qnr-no hatr-poBWcn.—.
Oorganitzat £ei Sindicat Agrícola
acaba der nomenar capolà de l'esBaralla
al
nua esperança
citem tor. dien'fc-lo*: Avant sempre, quefcvent
mervtat lloc elr evwend mossèn (la- de? Vendrell, 1 amb la collaboraetó
puítuídela Catalunya,
redempció del nostre petit
Avui a bord de la goleta italiana
Féu algunes manjíestaciona refcrraMe ji|
bri ell Olausedlas, qoí des del primer de les autoritats locals, tingué lloc •Giuseppe Benaduce» s'ban barallat el que així s'engrandeix y,í Pèitria.
| que diuen que els Pomells són massa únf
dei corrent mes s'iia possessionat i ci proppassat diumenge en dita po- pilot i uns njarií»», resultant ferit
cals, i afirmà despsés, parlant de Pitli
—En la Comarcal es eepresentaren ' que
exerceix ej seu càrrec. Encarregat do Uació Tacte le practicar ela tràmits d'un tret el mariner Josep Oonato, el
és' una dc les coses creades per Déu, I
en
un
nou
escenari,
muntat-de
poc.
necessaris
par
a
l'emissió
dei
«waque
de parlar-lo només qnas
ve>Uar perquè s'observi el bon ordre
qual ha estat curat a la farmàcia del tee peoes -La Butifarra de la Lliber- suemnoa hem
casa. com faat molu, sinó ua
rrant
agrícola»
(paper
de
crèdit
com
religiós en efl recinte catòlic i de tot
senyor
Bru
i
conduït
à
TUoepital
cisraem -fera i on calgui.
cl qae es refereix al servei i cultes garantia agrícola, sobre les merca- vil amb l'automòbil del senyor Bonet. tai*. «Les píndoles de Hollowai». d'En quan
En belh mots que foren s-ïv*nf tplaoía
Pitana. I «A cal saba-er», per un parli
de l'Església o capella, rebrà i acom- deries dipositades en l'esmentat Sinde
U «psgèdia de Barcc'on. afima
grup d'afleionate i la swiyoreta Mar- qae Ur ço'que
panyaré ftns e llur darrera esta- dicat, a tenor i amb subjecció als
passa aqtxl no és, culpa •
Manco de plsoe
tínez
de
López.
-la
nostra
gent, sinó dc la got Ien
principis
continguts
en
ei
•rapport»
da els cadàweife:destmaiE
cemenulina
comissió
de
ferrovieris
ha
viParli
duprfs
de
la -asca qne tram i •
que
En
Joan
Miquel
i
Cuscó
elevàri catòlic i acceptarà i apbcarà les
el Poraell' d» Joventut amb r-iae"* «BSi i
al governador per a fer-li avimisses 1 absoltes que la pietat dels fi- en 18 de novembre de IDíZ al - Con- sitat
que
ha
dit
abans
i
acaba •dent ais qoc m
|
Jes dificultats en que es troben
firn rooi·ilt·h-k- que tcoto obliaaeioss
dels envers els difunts, U encarre- sell de govern del Banc d'Espanya, nect
per
apoaerrtar-sej
leqpeoialmeni
ara
front
del
joint
que
bo
és
per a te implantació del crèdit agrígui
que ban vmgtit^ unes dotzenes de fa- E l s F o r n e l l s de Joventut
rna «ran ovació a peu dret err taliUcola o d'empenyorament.
mílies d'empleats de la' nm» estació
cy^aà lè« daners paraiue» del senyo. MlJ
Delegació de l'Hospitalitat de Lour.
1
Torre----.
La celebració d'aquest acte era es- de classificació • Ja abans no hl hades
Amb '. Himne dels Pomells cantat perat amb expectació donada la la- via cap pis disponible a Tarragona. •
FESTA A SAKT CELONI .
molt c: •irtu-ianae pcl.r^blk. es doot
La benemèrita Hospitalitat de Nos-, bor intensa que «Is .Sindicats AgríDE BEKEDICCIO DE LA BANDERA
ncabada la frsta.
Altres neves
tra tïona de Lourdes, té el propòsit coles han vingut realitaànt per a poEs celebrà a Sant Celoni una gran festa
Quan el senyor Folch abandonava .
amb motiu de la benedicció de la bandera cal. fou acomiadat amb jgrans apiaadimcttJ
de ^còrisütiilr en aquesta ciutat ijna sar-se en condicions legals de resolUna parella de la guàrdia civil i dels
Pomells
d'aquella
»ila
Durant llarga estona es. SDccetren ell 1
delegació d'aquella Junta, que tant dre tan vital problema a part el caporal dels guàrdies de nit van
ben falaguers, per oèrt, «eh
mali, a les nou, tingué lloc una mis- mentans,
tftbaUa per a arrelar entre «te cata- que l'actual crisi vitícola, que ame- trobar a un barranc un home portu- saAl' de
Comunió general, que fou celebrada mells de Joventut
naça seriosament nostra primera ri- guès nçmenat Manuel Josep López, el pel reverend
lans.la «íevoció a l a Verge BJance.
A
la
nit
es representà per éKmenta
senyor rector arxiprest, mosdiqa-ts per Bo Salvador Oraèsril
Nrtcal·'dtï· que ei fet dïiaver-hl en- quesa agrfeda. féu doblement inte- qual s'havia sentit malan a la carre- sèn Francesc de F Ftfaeras Durant la nus- llistes,
la
formosa
obra d'En Fofch «La
ta predicà els fervonns mossèn Celestí Castre'nosaltres una delegació de l'HOs- ressant Tacte, puix està en- ?a con- tera de Barcelona
tany, prevere. Conseller dels P. de J de de les nenes d'or»
ciencia
de
tots
els
agricultors
que
prtaiifat farà que sia més nombrós el
—L'Inspèctor de Primera Ensenyan- Sant Celoni Damiscl-tes pomCIUstes caataPer la gran presentació í per la Is
nombre de sabadeQencs que s'inscn- ella té per causa principal la man- ça don Ricard Luna ha estat nome- ren diferents cant, i jaotets eucaristies i es impecable * la reptes ca tacií obtingué í
prengué
comiat
de
la
Verge,
amb
el
Vites
lloances.
ca
de
crèdit
agrícola
1
i«
consegüent
guin als anyals romiatges de Catanat vocal de l^s. opóstcionv al Magis- rolaiCom a detalls beii palesos de l'e«to_
immobilització dels valors de son ca- teri que sTiàp de fer a Granada
lunya a Lounles.
que
havia despertat aqgesta testa, sia i l
A tm quart de deu arriba el senyor En Jopital
meotar el que acudiren a Sant Celoni, al
—A la barriada de Sant Pere s'ba ser Maria Folch i Torres, acompanyat del gran
Pols I escombraries
nombre de pomellistes i llurs fi=-*l
L'acte de la inqflantació d«H ar- constituït im Poroel! de Joventut amb senyor Tosep Serra i üstreU, soeretan del ' de diferents
pobles
/ I
Directori, i d'un redactor d'Ajnfera, porL'estat lamentable en què es tro- ran'- agrícola· fou precedit d'una ta següent íuhta i sota ra*«oca«n6 tantveu
dels
Pomells
de
Joventut
.
btm bona part de rarrers de Sabadell conferència explicativa que pronun- de Sant Peíè Pescador: President. JoMolts pomèUlstes anaren a rebre les esfa presumir un esrat d'apatia moltde cià En Joan Miquel i Cusró, qui, sep Prat Ferrando: secretari. Josep mentades
No res menys s'ha d'esmentar tamíí 4
persones, acomponsaut-lcs a casa
doklre per part de l'Aluníament, Tal- després d'unes- brevísaimes paraules Mestres; comptador. Pere Garcia XI- del senyor baUlc, N'Eduard Domènech Tam- que tots els balcons i carrers estaves e«»l
ferensaludades en nora de l'AJuntgmeat lanats. havent-hi molta profttió de b«*te9l
ment sembla que no hi hegi aigua, de salutació 1 agraïment, entrà en ei mènis i -cònsilian el senyor Rector bé
catalanes.
senyor- secretari
poix -ón molts els carrers que no es fons d» la qüestió estudiant el pro- de la panròquia mossèn Joan Assens. pelrec
després arribà l'esposa del drputaí
reguen, i així s'aixequen en molts blema del ertdit agrícola en ses tres
pel districte senyor bari de Cucll, la qual
indrets núvols de pols que fan «s- forme··i hipotecàries, prendena i peranava acompanyada de la seva gentil filla,
ta senyoreta Adela de t^bell i de Ricart, i A v í s :
fereir. En algun barri, fa dics que sonal, afirmant que el cj*dit d'emde
ta senyora eomtesaa de la Van de Canet.
no hl ha passat cap escombriaire, t penyorament constitiffix èl primer
També assistí a la festa el senyor comte
així es poden veure, en alguns dels ffwtor i Telx a l'entorn del qual gira M A N R E S A
A tots el» nostres sobscripton l |
de la Vall de Canet, diputat de la Mancoc83 leis. apesfantéi munís d'eí'combra- tot el nostre pla * Ei producte agrísnmitat, pel districte
amics advertim que LA VEU DE r"
Tot segnit es fermà la comitjra precedida TALI'NYA agraeix cordialment
rieç que són. una vergonya.
«i és col·locat pe5s Riudi^V Agrícod'una banda de música, dirigint«e a l'evgfe- Indicacions que It pugnin ésser '
va
per a sentir el solemainatm ofici.
SI certs descuits són de doldre sem- les en condicions tals que la senyal
• i-'ii if.. Jocs norak orguiituls pel
Abans de l'ofici tingué lloc la benedicció I les col-laboracion» ospontinla*pre, en aquesta època ho són molt que el representa ofereix al capital Cegttc AfOnoniMi d* Bcpeadente d*l Code la bandera, que fou apadrinada per l'es- podem, perd. nt retornar els ctifl
la màxima- garantia en benefici no merç 1 4e U todàstn», dt Manresa :
més.
Flor Nator»! — Prem) de l'estilat orga- mentada senyoreta Adela de Güell fit qual nals nl mantenir corraapíodW··l
sols -de l'economia qacional. si que nitúdora.
anava cofada amb la catmlTa blanca) i pel
a
ta
millor
poetU
qae
glaui
l'atambé de nostres classes agrícoles, mor.
oanyor comte de la Vall de Canet, eo re- fobre las suggesUons deU no*"l
que podrà així mcKilitzar una riqueEosUstju- — Piomi de l'AjvmUnient, a presentació del seu fill En Ramon de Camp- amics i lectora, encara que vloí3*!
auny, que es trobava absent
inclosos a teb cartes els segsila P*
sa immensa que avui no té més và- la millcr poesia que c^nu la Pàtria
V;ola "J'or — Premi del biabe. de Vidj,
Fou beneïda pel senyorrettor«ncxipre>t les respostes.
BLANES. — £1 periòdic locaj -Bct- lua que ei preu de venda. Però el
I
doctor
Mnfior,
a
la
millor
poesia
que
canDesprès
es
comenci
l'ofici,
durant
el
qual
cuU» ha organitzat uns J- 'CS Florals produrte agrícola ha de reunir per ti ta Pt-, - u .
Tots ells compendran que nDf P I
l'Orfeó
Celoni,
dingit
per
Kn
FraScesc
de Joventut que s'anunctaran aviat. a tenir el caràcter legal de prenda,
Premi òe ioa peatties — Ofert pel dipu- Guasch, i acompanyat dc l'orquestra, cantà pt interès ens obliga a no esmíií·l
Segons sembla seran moll importants les condicions exigides per nostre tat a Cortí En JQHP Creixell, a la millor la missa anomenada d'En JbberaDigué el sermó que lo* d'enlairats tona el temps aino ea el servei d«' PjJ'
Formaran al jurat qualitteador. En Codi de Comerç, i en adaptar-lo al poesia dè tema llibre
djart. — Premi ofert pel batlle de patriòtics, et reverend doctor Joan Tusell, i que ens fóra raateriatanent "d1*!
Joaquim Ruyra, En J. Roig i Raven- contingut, d'aquestes disposicions laObjecte
dotat, N'Ignasi Scttfla, al mjl^- treball prevere.
Eible sostenir correspondència a3il
tós, if.n Pasqual Boada el pare «'-• per tal que pugui ésser objecte de .-•obre nn fet 'aütòríc de la nostra ^ratal
Acabat l'ofici es fermà novament la coac- cada somoriptor sobre apredasKy
bré. Em Joan Valentí i En Joan Ale- pignoració s'encamina tot nostre pla,
Premi de 100 pessetes — Premi extraor- tiva, dirigint-fe a la Can Cnnaistonal per círcomstanolals de pclMea o dl'
ventitat or»anit«ador». al millor a retre homenatge a les antorkala
many.
convwrtinf e l'efecte dits producies dinari de
sobte orgaTiitrariA tocial
H seayor batlle col·locà en ona de l'Aiun- duc».
—Le talla de la teranoaa -esplana- agneoles en valors mercantils m*- treball
Pram de m pesseta- — Of'it pel Consell tament a u formosa Oacada a la ^g^it
Aixo no vol dir, però. qn*
da de pms. de moment s'ï» wispès. tançant. e] dipòsit de la mecaderia O-rectm d»' Centre, a la nullcrr poesia de benoda, meunt l'Orleó caatava el «Cant
fcgraïm totes les tndteedoos qw f
Iture
de Ja Senyera», del mestre Mniet
—«flecid^ periòdic de novdls escrtp- en lloc on ei dipositari ttnga el caPrcac * 1» tfm· Ilii — Ofer* per la -ari A !a pteea Consistorial íri hagüé una audi- pugmn ésser Mes amb asperfl
tors bar començat a pubbcar-ae 961- rheter merrentl Dra que és oeoc*.
' -^teba. S i , a U millor poeai» ció de sardanes
tsanalment.
Akaos de l·Oéo el senyor Folch i Terra
tal rl'Mmmum xai èoat espteodoró·.

Camp de Tarragona

I

La Costa

VA

VEÜ

DE

Pà'g. TJ. —Dítnéei*?, TI;<le jtíliol de ÏÍJ23

CATALUNYA

WlDA MARÍTIMA I

COMERCIAL

MOVIMENT DEL PORT
3
Dimarts', dl» 10.
VAIXEU.S ESTRAT-.:
V«pOr npanyo! «José Varis,, de la mar,
amb pciz.
Vapor «panyol «Mallorca», de Palma, amb
càrrega sraeral i 56 passatgers,
Vípor evpaayol «Ttrso», de Cartagena i
escales, amb càrrega general i TU passatgers.
Vapor oponyoi «Cabo Sacrstif». de Bilbao i ewdes, amb càrrega general
Vapor espoayol «Sagunto», de Cartagena,
amb càrrega general i r8 passatgers.
Vapor espanyol «Capítàn . Segarra», de Ix^s
Palro^, amb càrrega general i to pa«satEers.
Veler Italià cCatalogna», de Bona, amb
carbó.
Vapor italià «Bellapoch», 4e Triene, amb
càrrega general
VAIXELLS DESPATXATS :
Llagut espanyol «Manuela Maitu. ca llast,
cap' a Valencià.
VAIXELLS SORTITS:
Vapor espanyol «Dilluni», Cmb càrrega
general, cap a Longr^s, via Oanacba.
Vapor espanyol «Cabo Sacrabf», amb càrrega grava], cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol «Manael Calvo», amb càrrega general, cap a Vall paradís i escales.
,vapor americà «JomAi». amb càrrega general í trànsit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol <Ceferíae Ballesteros 1, en
llast, cap • <3ijoa.
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INFORMAOIÓ TRlHORiFrOA

TEIXQRAMES O F I C I A L S
Tans»
Mtsrtor

Liverpoo!
I Dtaponlblí. .
Putufg:
Jjiliol. . . .
Ottnbr·. . ,
QMtr . . .
"•re. .
Kllg. . . ,

.
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j ^ i Orlean»
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E
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67*70 «7*60
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DIFERENCIES

Canvi* aatrangara
Paris, xec
Londm. x « c . . .
Berlín, xec . , .
Viena xec
Uoma, xec
. . .
Drussel'le*, xec. .
Zurteh. xec
. .
Nuva ïotk, xec .

AjuntamenlB i Diputacions
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.
.
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Oeutoa Ettat
Interior

A
B
C
D
E

txterlor
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A
11
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E
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»
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Tret. t. Juliol

»
»
»
_»

B
C
D
E
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0 001
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SW
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U9'60
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n'n
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TVÍO
70 20
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85 80
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87 00
96 10
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•96 00
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101 80
•100 60
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T. »
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T. »
T, » IWS A.
8115

i^s A
19i3 B
» t. gener
1934 A.
Í9U li.
» T. febrer 1924 A.
> » octubre i m B
5. de Emíii i ' i
mas.
Estrangera

^«dulea Argectlnes 6 °U I ? - '
•
81s niar» assenyaleu

19|S '. '.
Itous Refonrn . .
Diputació «mliuea
B . . .
•
0 . . .
M.·.i·coBiiinu.·it li·l.',

Juliol.
Nbre.

00.00

oaoo
00.00
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oo.co
00.00

00.00
asges M í s e r a » TAMGA
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23.53
22.07
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00.00

oaoo

28.80
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Fort

oaoo

00.00

00.00

00.00

oaoo
oaoo

oaoo

oaoo
oaoo

00.00

00.00
oo.oo

A• .

A

^

oaoo

01.00

oaoo
oaoo
oaoo
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• 69 76
89-75
00
77 00
• 70 25
70 00
76 65
86 00
100 65
55 75
52 00
62 00
1 37-00
• 62 00
• 86-50
33-75

• 94

99
32
55
0
^
,9
0
L
U
'
93 00

lie-radlua Llevant 6 'I,
lliàp. Amer. d'Eie. 6 "l,
«
»
» Bons.
t'oop. Fluid Elèc. 6 ' l ,
varies
TrausatiHutica 4
. ,
*
6 "lo . .
«« , í,
. •'>lol92ï
Canal Ursell. .
Ç.·G. l'. Filipluos i m
Asland e "i»
»
''h • . . : .
i-omeut d ' O b r e s 5 .
Carbons liersa . . . .
R. C. C. Hesanu Ebre.
(.onstrnocló Naval Bons
•. „
» B
Const. i Paviíiients 6 "j.
Heneral Hoiradiís 6 00|
MocAnica Vell n tera ao|0
A I- oms Andalusiafl
lenerla Muderua ï "u .

W
'75
5
99-7

103-73
• 65'00

9S
-250J
•"1009D
51
• 84 01
• 6S'0J
• 8600

• 98-73
99-SJ
• 92-5»!
• 87 50

•• 9942-7650
• 9775

Accions Banc*
37·5il
Banc Barcoloua ptei. .
Banc d Espanya • • • »=48-0U
Banc de Terrasia . . . • 8-50
Crèdit I Docl.-s . . . . •iro oo
Banc Hispano Coloalul.
•335 75
Vàries

9800
Barcolonosa Elect. 1900.
80-60
»
»
1907.
85-00 Ubjauiiia «as p o "u. -.
»
s
1912.
81'23
64 SC
Nord Espanyal •«
84 00
•
»
1513.
A Electr. ». A. •277-00
6325
»
» t'».
• 94 00 C. HUp.
.
»
'
»
e-io*
•277
00
•
»
s.
II.
61 50 AiRll&s Barcelona 5 " l . • 8650 IIullera Espanvola . . •170 00
Pamplona. . . .
£5 65
Prioritat .
• 99 25 E-ipaoira in'liiacrlnl . . •151 00
63 50
Astürie* L*
73 25
90 M
Teléfonn . .
•62 50 I V j l s a s Om E . >. . . • 72 76 General
>
2.*
85-73'
Tolèluui.
•62-50
»
iO -" > .
91 35 Peuinsnlar
Hotel
Rltz
C
0i„
.
•66-50
L·leyda a Bens . .
89 50 Anònima Cro»
»
»
Bon«
.
.
Viliaü'a a Setfovla" . . •74-50 MallorQUÍuad Elec C*!, •100 00 F. - C. Sord ptea. . , .
•75 00 tnergia Biectrlca 5 ví» • 88 75
LapoclaU
> Alacaut ptos. . . 338-53
Almausa a Valedeia nd. •63 00
"U 93 00
• Audalusoa , , , 338 BO
•48 00
91'25
llom Energia Klèc
•65
• 67-00
Ad. 84-15 l- lecinca Onca t-'U- • • 90'M
Estrangers
Mines Sant Joau . . .
Prod. Force< Motr 6 «I» • 82 00
77-75
Alsasoa i SanV·.lo.ni". '. 101-16 „ •
»»
' l ' U • 86 00
Osca a Frauva. .
Hauc E . Río Platí.
VousttiicclúC^ Elec-G"!,
•243-7!
Nord especial
• aa
amb aitèiisc so kaa tingut cotització. Deixem cottstaut l'últim canvi a guia dd U-gldor.
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DE
PARI
4 per 100 Interior Espanyol
> 100 Exterior
>
Accions Nord d'Espanya
*
Alacant
»
Andalusos
Renda russa 5 per 100
»
4 l|2 per 100
Brasil 4 per 100
Banc Espanyol Rio Plata
Renda francesa 5 1(2 per 100
Accions Rio Tinto

•
» 6 "I,
>» . »>GF.6?|.
. . ..

•
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PREUS DE COMPRA
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000*00
000*00
00*000
000*00
000 00
25*25

000*00
OWUO
OCO'OO
56*75

0.000

nu
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Portugue9ó8,0'23
Alemanys, 0 01
Austríacs, 0*01
Holandesos, 2"e0
Russos, ffOO
Grecs, CO*0
Suecs. TZO
Noiuecg; r02
Dinamarca, l'IO
Romania, 3,50
Torquia. 3'50
Estats-Unlls, Q'85
Canadà. 6'SO
Argentins, 'i'35
üruguais. 5*30
Xilens, O'-O
Brasilers 0*55
Bolivians, 175
Peruans, 24'0O
Paragiiais*0'l0
Venezuela, 00*00
Japonesos, 2'90
Algerins, Sè 3U
Egipte, 3rSD
Filioines. 2* 75

cent

C a n v i a facilitats per la
C a s a Soler i T o r r a ü.«
Francesos, 40'30
Anzteaoe, 31*60
Italians, 2920
Belgues, 33*00
S u ï s s o s , ! 18*50

A Tacant 1.' Llpoteca .
»
2*
>
. .
"•»
3.*
s
. .
>
A
•
U
" •
C . . . . .
•
u
»
E .
»
F
•
O
s França 1S64 . .
»
»
1878 . .
s Dlreetes , . .
Orense A. B." C. . . .
> O. 111. prior. . .
M.CAc. 1 Portagal. 5°|0
M. CAc. I Porlneal. yar.
Ulc:> Girona . . . .
»
» 2.* ülpotecn.
Andalusos 1* 3 "f, . .

Ferrocarrils I tramvies

PREMI
DE L'OR
(Preus de compra)
Al fona
12b*50 per
Isabel
132*00 >
128*00 »
Unces i mitges uncea
128*00 »
Quart d'unça
128*00 >
l|16d'unçn
Francs
iS*oo >
Dòlars
6'65 >
Lliures
32*50 >

Bitllets:
>
«
• »
»

Oficial)

9S

de narcelooa
de .Melilla .
de Sevilla .
Gijón Mesal

TANCA

•tataaaat avat

i 0ded e 1923
iam

EN E L BUTLLETÍ OFICIAL
Grans Molins Bascoa 6 X * a92'00.
Mines de Potassa de Súria 7 "lo, * a QQ'50.
Gran Metropolità 6 o|0, a 97*00.
General Tramvies de Barcelona 6 0|0. a lOO'SO,
Hotel Rit/ 7 V
»i&'VS.
Ajuntament de Sevilla 8 o|0, • a 94*50, •
Productes Pirelli 6 o|0, * a 95*50.
S . A. Colònia Güell ü "u • a 94*00,
1|2 " i , , · a 100 60,

5 "I. . . 96

Obligacions

Canvis facilitats per
B a n c a M a r s a n s , S.

CO.OO

'.
.
.
.
/i
i

Caixa Crèdit Com. !

OOÏXl
OO.CO
03.00
00.0D
Oü.Oü

Jumeí

A

nt oa
78 25
•77-50
77 25
74-50
•74 00
•77 35
•7750
77-50
77-Ï5
•77 50
77 50
97 50
95 00
•83-50
•86 50
srss
•80 15
53-Oi
•79 25
• 54 00
•77 50
50
»
ï.*
77 60
80 50
^'SO. AuX. P. - C. liosaln . . 94'00
74 00. yral. ïramv. f ' u . . .
72 00
.;•».. S c|„ . .
•73'74
3 50
Trami-. "St. Andreu . . •1089
00
F.-i;. Serrin G "lo . . . 9716
t'omp.* F. C. CatAïnnva
00
U. F.-C. Catalans .
•85 ïS WUUMr a Fez n "i „. . . 1 '«Tía
•103 00 Tramvies S«Tilla8'u •
•33 00 Aigua, C a * I Eleotrioitat
•93-25

» 1912 m .
11
99
1113 1» . .
*•• **» 1
9
1
6 IS . ,
»> J
9
1178
1
9
»» USO
1919BBB . .. . ..
„Eixampla
» 118999ÏI .C. «U
,
.

00.00
00.00
co.oo
ÍÜ.OO

Obrlmsnl
•val

N

NO INSCRITS ENCARA

(Reproducció del Butlletí

od-oo

Tl
antatte*

O

MONEDES

COMPTAT. COTITZACIÓ
LírM
7

00.00
00.Ü0
00.00
00.00

0ÇLO0

L

LES OPERACIONS

AL
D E VALORS
Barcelona Tractionand
Power
0|0, «1£2I». «£9*00.
Barcelona Traclion and Light Power 7 "l^ pret., • a 110'Ui,
Barcelonesa de Navegació 4 Il2 0|n, * a 2tí00.
Companyia Espanyola de Colonització 60U. * a 94*50.
Foment d'ubre? i Construccions 6 "lo, a 94'50.
Municipis de l'Exposició 6 per 100, a 96*85 i 97'úa
ferrocarrils de Catalunya QÍU, ' a 99*75.
F . Ç. Cremallera de .Wontserrat Ç ul0, a 99 00.
Obligacions del Tresor Espanyol 4

14.52,
12.97
12.4!
12.1»
12.17

00.00
00.00

E

CANVI I BORSA I

COTITZACIÓ

niíiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliuiiiiiiiiimiNiini

00.60

C

Francs.^roS; s u ï s s o s : I I Q W . belgne», 34 05; lliures, 31*69; lires, 29'dO; dòlars, 6'92; marcs. 0'004, i corones 0'0125

00.00

aí.oo

R

DE
E L MERCAT L L I U R E D E VALORS
Contractaciors del Casino Mercantil, a fi de nies: S'opera de
Nords de WTO a Rí SS i a 07'iSO, Atacants a Sr-W i a 67'75, Orense» a !8·70 i a IS'eo, i Transversal a T K m
A te tarda, a la Casa Llotja. E s fa de Nords de 67'75 a 67'r>5 i a 67*70, Alacants de ffi 'O a 67'65 i a 6770, Andaluso»
a 5a'85, Uran Metropoiitíi a UI'SU i a IAÍ)'50. f Transversal a 153c50 i a ISó'OO.
. ^ • ^ • " · •·wió· 7 ^ Cealno Mercantil, de dos qi.aris de circ a les cinc de la tarda, 0 fi de mes: S'ha fet de Nord»
de
a
i a
Alacants aCT'üO i a 67*85, i Crèdit i Docs a I8'60.
DE
A TERME
De la tanca d ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, es puja 0*25 de Nords, 0*20 d'Alacants i l'25*TrBnsversal.
D» la del mati, a la de les cinc dc la tarda d'avui, es baixa 0*15 de Nords i 010 d'Alacants. ^
DE
ESTRANGERES

00.CO

00.00

A

COTITZACIÓ ÚNICA DEL COL-I.ECI D'AGENTS
valors A terme. — Al matí, • la Sala de

oo.co

Taaa* —Urtor

US™

A

00.00

Agojt

jjovaYork

S

15,Ç1

Sakellaridís

^sembre.

D E L DIA D'AVUI

Obtlmaat
Twro·r ' Quart
t « l 8 M f à t l l M H — tsUgrsSia TAMOA
•val

|Futurí. Afhmouni
*

R

*

Pons. & de Juliol de 1923.
•Pireus q w han regn en el inèrcat
(le Pons del diíi 4 de juliol:
Bla:, a 26 pesaeces'els 55 quilos
Ordi, a 15 pessetes Ja quaMtra de 80
litres.
Cn-ada, de 12 a I3 5u pessetes la
quíit-tera de 80 üirtó.
Woresc. a 32 pesseie; la qu'artera de
80 litres
Fesol-?, a 53 pessetes la çuattera de
80 litres
Veces, a 25 pessetes Ja quarteïa de
80 litres.,
VI. de 30 a 24 pessetes la carga de
122 lites.
Oli, a 7 pessetes el quarm de quatre
Utres. '
Avuram. — Gaauhes. de 15 a 16 pessetes el pareul;'conUk, de 6 à 8 pesseter el parell; poliasires," de 8 a 11
pesseWs e2 .oarèll ^ o\m. . a J"75 pessetes la dotzena v '

c
=

v
?

O

MERCAT DE PONS

i

8

B

iiiiiiminii
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Alfons
. 123*50
Unces
128*00
Isabel
132*00
Quarts
128*00
Pettt
128*00
Dòlars
6*G5
Lliures esterlines 32'50
Francs
128*00
BITLLETS
Francs
40-80
Lires .
29*60
Lliures'esterlines 31'45
Marcs
O'OOT
Corones
O'OOg

D ' e s p e c t a c l e s
GO Y A
Funció en honor i benofioi de la pri
mera actriu Carme Diax d'Artigas

C a n v i s f a c i l i t a t s pel
B a n c de C a t a l u n y a
Barcelona, 10 de juliol de 1923

DIVISES' XECS NO COTITZADES
OFICIALMENT
Portugal.
Argentina
Holanda
Suècia

0*32 ptes. escot
2*39 » pes
2715 » flori
1*83 » corona

Dilluns a Ta vetlla, al Goya, va celebrar-sr. el ben^ici <1« la eminent l
siiinpàliòa actriu senyora Díaz una
de les més afalagattes 1 qlie conta
amb més addictes d« Ics qne ban
actuat aquesta tetaporada a Bero»lona. L a prova d'això és que', a d s »
grat de les circumstàncies «speciate
que afligeixen la ciutat i dd l a calor
d'aquests dies," el teatre «stava ple, a
vessar, d'un públic ' selecte.
L'obra «tec'oUída per l'actriu v a ésser «Malva!oca», dels germana Quin..

LA

H g . 'i/t. ^ - Dimecres. U tte iuhol de T933
tero, que ella Intajvrc'-o amb una diUoil nainralitat plena d'ancfs i gràcfcw
yji se.-.vora Dfaz d'ArUgM, durant
el transcurs de l'obra. 10a objecw
d? sinceres ovftctorw. •
En <1 darrer acte l'escena era plana de poiu^ls i d'eeplSTrdides paneres de flors i . eu finalitzar Sa comèdia, tta tota^els -praecaBia caifueren tn*»ífltns sobre >«* taules mentre «is esclau <l aplaudiments,
pelis i soroHosos. obligaren •» descórrer la cortina innombrables vt^ga«lee, entre adamadons i veus den«a»ant que paiiéi l'horoens·-j·da. Hague

d» < f/Okpkuixt· el desig del pil-

Í3lx- expressat amb vehemència.

Amb sinoH» «moció, qua l'obligava a wcugar-s* ek ulls, 1 amb fo«uillsr tendresa, agraí aquell**» mostres de simpatia, afegint qüe estimava aquesta •terra pw estar-hi unida
amb els llaços d« l'amor — al senyor
Artigas tt. ftmpordan*» — i que no
oblidaria mal aguesta v*Ua. la més
grata da la seva .vida artística.
Difícilment eis admiradors de l'aCtriu. qu» sún molts —1 «os plau aíirw
niar qu* amb raó—.oblidaran tampoc 1 .iic'.aació da ta senyora Diaz al
r ntto Cioyo. la qual, a son talent
d'arfisto, uneix nn atractiu natural
•jue ía peixluror el sau rtfcord.— P. B,
La Lluiu contta·la Mortalitat Ufantll »di
píeza la -maMlí 6r W» «crsom ratlle»:
,Vns diaris frau., c m donis la noticia 4U«

ra éKcr fitaida per (1 eiomaMiAgtt Is

darrtTn novel·la 4e Vlettr Mstsafrln* «ta
Onconce·, la qual fou motiu que «1 t n
autor es veifs nbonat dc! quadra ct Is
Vyv. d'Honor i obligat a donar-se dc baixa di- l'aiíociliçió d'esfripton
A Snfnwt, on'.'el Govern federal permet to*
te* les llibertat» otowatibU} Amb ta d:m.-

tat hQçjona. ra ftr racolUr tot» ela liaMghil

de le* lUbrcnes de ta dita obra «Xa Oarconie. probibint-ae l'anlrada, paix no conviòrra Uibmtt! aquclln qne di'SISÒaB i tu-

St2oai et dits diaris tt firïB do" rJ.
del nim, l'ona enptr fasrecte a la .encara l l'altr-. am>> detall de
lat c « n r « Bits rt-pnfnant- ü- l'Obra Jm
ttnsiia a' rp·tranger.
La Un-ta r.ootrn la Mortalla'. Infantil, ealota deftaaoni de la meralitat l boa* costum™ t*m aur Barcflons tizu! usa 4a les
"adoa- ..a/avorida» amb tes primic·r· dr
egoaa edició I amb oqurua MspiU au
«ccilar el rr] del C&m.·é dc *alut
pe.-qu*, mülor que ! íwr dc dcnniv
•f*» «te» d'ara jcfrfaful. amb Ut
rmns atitior... IVsc&udul.
IA l l u ï u coatra la Mortaliut IitaotU rn«eeii la l.oon vcrtiiaiat del dit Coait» i
jer^aè confia amb l'eScAc a de la .r'a cqnac^uopoe iBan>adc reciiaaa^rl n'emt
vtt ooueat i per exigir cl enxtMmmi dal
Reiciament <le Policia d'Eipertaàct l tantiament de
dMldctt a renda d«
disris que no deixar! d'MMr i li iMUgiil aa>b
deguda estima 1 cunSanea dd pftSUc >
' 4 ....
ÍSOB-
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D g CATALDKYA^

la lantasla cSrnilco-liriea en un pròleg. KirK inauguracions i tres racüofotcaalegwmes. «n pros» i «rars, qriC u l t u r a
gmaí d-Entín G. dal CasMld, mústea
del mestre Alonso: BARCELONA SC
Per a I n cpWnles Eseolan que or- DlVïtRTE™
ganitza l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana s'ftan rebut
donatius dels senyors Lluís Plandlu- T E A T R E
C Ò M I C
ta. ca nom dels s»u» fills Fianclsca,
Carme I Antoni, per les (Uspe-es' à» Per a donar Hoc 02 muntetfe da
tns Infants; 'Amat (Arreras, en nom (Uv«rsee reposicions unereasant», amb
dtls saus tHX» Amat i Josep .Marta, deitlnactó a.l« matin*** populars, «•
per les despeses d« dos infants; lo- suspenen 1*9 funciona fins nou atós.
sep Suflol, Jaume Caraer. Joan Molas (en nom dal seu OU Joan), Jaum* FonoUed» (en nom del seu nebot
Ricard Chacon 1 Ponolleda), FranGran Teatre E«panyol
cí« Uriach i Pera Manen, par U»
CADA X>lA
deapases d'un Infant, i attfws donaTAHDA 1 M l
tius dels sehyor» Tornis Pr*.: Joaquim Olmos, Mai:; Entauy l Uuls
Toms.
E L MISTERI D ' O R I E N T
No cal dir com s^n agralu oqueíií
doiiaUna t com aboratja aqu«st ajut
deia patriotes smaots de l'obra pràcL· A N D Z t U
tica que reallUa laaPrcWúiora
La Comls«tó de auomes prega &
tots «is'ssnyors que bi vuguín co- T o a t r o - P o l i o r a m a
operar que bo facin tan prempu carn
COMPANYIA OS. COMÍDIA del
puguin per a podar orgtniltar-ne
TEATRE INFANTA I5\BEL da MA*
més poasibUs.
DRIO DlrKClò artlatlca: ARTUR
SERRANO.
And, dimecres funcions an honor
La Dire«c;6 de les EícoUs Superior» deU Bell* Oílcls d'Art fa art- i bsnrtta d* IdAfttA IXUSa MOS-Enert als aèus alumnes que. dM d'a* RO. Tarda, « la* <inc. MasuM* «xra podsn passar par Socretafia a traortMn»m. «•po·Jclo i * la comadia
MDofitr les puntuacions obtidgudM •n trsi actss, dal* germans Quin taro,
LA PRIIA
«n Ks r«sp«ctiVA assignatures.
Xit, a les deu. Tencera repreienu— •i.,. i CW^P»
ció de la íonnosa comèdia en tre*
actes, de don Lluís Manzano.
ALOALA DE LOt QANDUbl»
•Demà dateu», a ia ViMa, Matini*
de Moda. ALCALÀ D£ L0« OAXDL'LES NHi LA PAISÀ.
fiL·IlORADO
fis d«>p&txa a Comptaduria.
Ccmoanvi a-cómico-lírica
PRADU-GHICÜTE
Temporada popular.. Vint Unies dia».
T E A T R E
QOYA
Pr*u« econòmics
Companyia DIAZ - ARTIGAS
ALTA COMÈDIA
avui. dimeervi. tanda, a los cinc.
Avui, dtaJ·cws. Nit. a -les dau. PriNit, a les deu. L'·ntre'n» d* don
Aalc«t Porada DA0I2 Y VELARDE. mer; estrína de RLTH LA ISRAELIL» sarsuela eu un t6t* i d-» qua- TA: segon: f i D£ PESTA p*r I»
dro*, de iMiqucJ tchagaray. música TROtPÉ PORTLGAUA. Wt. a t T H
del meetre Vai^ida (fill; LOS TRES LA ISRAELITA i la TROlPE PORúORRIONES. El malodmtna en un TUGAUA.
,
acta, dividit m oinc qaadros. dels
senyotí Moyron i H«rfiàndet, amb
-Uusirscion» musical* tíeis mastras T e a t r e
B a p e e l o n a
Oultíant l Badia £L MACHaCaSTE.
TaUton SU a
— Osini, dijous, tarda i 'nu. LA
COLISEU DE VARIETAT?
DAMA ©£L PALCO. i ESTRENA d» El quadro més bo d'atraccions. Avui.

Espectacles

à

q

u

i

n

a

p e i *

a

diniecra», tarda, a dos quarta de cinc;
nit, a I » deu. Aajeccló de nwtables K U R S A A L - A r i s t o c r à t i c Sjii
Mil tenies. Suco*b de la formosa TEMPLE OE LA CIHEMATO0BAri,|
Mnsarllla MAHY DEflVA. ünmHòs
Saló dc reunió da famílies dii'.l
íxit deU Ctflebr» roroedlant» excàa- gides. — Olquatti-iu» Suflé, - A- *•
tflcs PRANCK PlCïTEl, * SCALES. danecacs, 11. instiperabl* progr-tEU aplaudits artistes musicals CA- BARRERA DE SANO, emoctotjRELLI AND FATIMAS. Exitàs dels drama americà. £xit sorollós Ü Í Ü
iüusionisteB THE OLIWAY'S. Gran- dlvertldisejma cetnèdi» P.·VSSatocÍ
diós •edeveiiroec: de la eminent can* SENSE BITLIíET, magl^ralmmí '
çooetlsla LA COÏA. Nou, selecte 1 terpretada per 0» bdlusim» i &
exclusiu repertori. X petició del pd» nrttata 'Om OsM-aMac. aRCHIVaÍ
bHc. mterpretari ta» tevas crsac'.ons el valerós oCnuea d» brom* . •
LA CRUZ DE MAYO. MALDITO TAN- rinua. Oran ix'A del fomiós cln*.
GO i ALMa DE-MI.'!5EC\. RiquIStU ta» COR D'OR. aseumpts d» s«iwl
ma prenmadó EJtit rcMonant.
mental argumefit.
Div·adn·: Santa d'Onore d* LA
Demà, «jljom, grandiós i eitja^.
OOYA.
nari progTtrna amb cinc magiUflq.'
«síi'·n··. La íormoia coniMU L f j l
OANV OE LA IL-LISIO. M t .\ioJ
Dana-. AGAFAT IXPRAO.OiTl. conA
L A
C E
C I N B J m d* gran argument. (ACTL ,; !
TATS OAUMONT. FLOR DE ÍQrl
Gran galó d* Mcda
A\*Ui, Uwnecrei. tarda i nit. Gran- -«r.ín-ional MAttopte. pel <a»brv i J
Uibaos pro^omn. Tot eatrsma. La *.l»ta .Frank M^yo». DjNaMITA
formosa comèdia EIJ9 IDEALS D£ gin»J cinta dc broma continua '
NORA, £1 oinadtama LA NOVEL·LA
ROJA 1 NEGRA. L'Inter««Saat nim

bxarera de Sang. bxu d* la «en-

sacioncd peUicuia d'actualitat ItitaraaCine
Princesa
sant doouoi<iai dnematogriac ERt P'
Uranvia Layatona. -T«l»fon 1*71
CIO utL VOLCAN ETNA; 1» m«4 im- Tocant » U Plaça de l'Aom ,
portant a tftvé» idalü —tlf». Una EL LOCAL M
. ES FRESC I COMODjl
muntanya de foc avança iníJwrabl?,
Atui.
dlmacrae.
STANLEY a
destruint tot «1 que troba « i passar fflUCA INEJfiPLORADA.
quarta ,.
boMos, vmysi «ases. pobles saacars nari».
JOC PERILLÓS PftR (.ü;<J
són sepultats per una muntanyà im- P! j K V XUJS U
JCa DONA. Í1MMY
ponent de fóv% RepraM da ta gra. Sok,
NICOMEDEi TUIUSTa
cwsa peUlcnla de gran b-dhia CHaR- Oss&è dltous,
cinc «ItNBM. pr; v
LOT AL BaLV***
taitvs» de MaL AUGURI ;Aj«rt»

L·a
l a

m é s
s e v a

RepreexX?u:

a n t i g a

e n

a b s o l u t

p e r

í a t i g a

L a

h i s t ò r i a
V e n a n c i

l a

PABK
P a r c demodi
immentoa Jardií
0

Masrnífiquei
atraccions

M -

Vergara,

"

c e r e b r a l

m é s

l a
G u i l l a m e t

TU1

o a l e u l a i »

« B R U N S V I G A
s u p r i m e i x

F r o u t í P f i í i o i p a l PaUfiíl
Avu-, dtDiKiM. «ad», a un «iu|
d« cine. Do» «fioaüts pàtUt» ïfií, J
un quart d'ecua D » grandiosos ;.J
tll« de pilota a «istelía.

S a l ó
C a t a l u n y a
£1 local ffl*s rre>c de Barctiona
AvuL «ilixiecte?. Programa salact* i
escollit Èstfene*- L'A VENTURA 0 £
MAR1.VNELA. per «Doiothy Oitó».
ELS ESPERITS, còmica. ARLES (Natural,-. i el tr.omf més grandiós del
Reial Prcvgrama Afúrlar L'ADMIRABLE GFSICHTO-N'; r«astr«ns do tan magistral i grandiosa dbra d'art; admirablb craacló de les tres «ítrsUes d*
ta clnomaiogKifla •Jïlorla Swanson».
<LUa Lee* i Thomas Meigan.; luxe,
rtqtiesa 1 preecntatiò -insuparaíÉM.—
Dí-mú. dijous, Juèi ©«renut; CAMI
DE I^A FELICITAT, pw .Mlldrsd
Harry. ex-muller d* ^Charlot». £L
iPlROFÉSSOR DE 0IMKAST1CA, CÒtn'.ç», i i * represa; DIFEREXCIA EiTat LA REALITAT 1 EL OUK Ei
COCrrA, par -Douglj* Fairbar.ks

m o d e r n a

s e v a

p e r

p e r f e c c i ó

1 , i Balme?,

2a

Barcelona

L automòbil m é s econòmic

cost i entretemment
R A M B L A D E C A T A L U N Y A , 90

MAS í ROCA

C a m i s e r i a - Corbateria - G è n e r e s de punt -MHgeria
'é X 4 ~ ' t ò * P O R T A F E R R I S S A - 2 4 - 2 6 - T e l è f o n

1574

A

-

TELÈFON 422

G.

Camises Americanes cQran moda> obertes de dalt a baix amb 2 colls a 12 pts., 3 per 35ptó.
» >
Esport ^Colors novetat» amb zèfir, fi, colls i punys cosits . . a 12 > 3 > 35 *
C O N F E C C I Ó

i

M I D A

E S P E C I A L I T A T

Camises «Tennis noi >. de Panamà-extra amb Blanch Cru. . , a lO'SO ptes., 3 per SO1» ptes.
» «Tennis home>
>
>
>
>
>...al3
> 3per38
>

VSg. Y5. — T5nniecï«, r i de JoEol de 1923

Unió dE
' mpresaris de Pompes Fúnebres, S. A.
p l a ç a de S a n t a A n n a , 24,

i.er

Servei Municipalitzat

uiuitmiranniuniniiinninuiiuuJoiiuuiiiimmiumiiiuHmiiiiinniuiíiiiiimmiíiiHiiiiiiiiiiiiiniiiin

c e n t r a l
Districte

>

i

I

1
VII
VII
VIU

T E L È F O N

Balboa, lletra F , Barcelt.'-Tel. A. 1895.
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras, 236. —
Tel. 238 S.
Poble Sec, Campo Sagrado, núm. 24.
Tel. 3400 A.
Sans, Canonge Pibernat, 10-Tel. 104H
Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez Pelayo, núm. J33. — Tel. 757 G.

2480

A.

SUCURSALS

Districte IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
ro 2 0 1 . - T e l . 264 S. M.
»
IX Horta, Major, 27. — Tel. 99 S.
»
X Sant Martí, Montanya, 37. —
fon 234 S. M.
Hospital Clínic — Tel. 332 G .
Sarrià, Reina Elisenda, 8. —
fon 107 H.

númeM.
TelèTelè-

La Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Barcelona, S. A., mteressa del públic que se serveixi exigir el carnet d'identitat amb ia seva corresponent fotografia, als representants i dependents de la mateixa que es presentin per a concertar
ell preus d'enterraments, a fi d'evitar la intervenció de persones estranyes a l'empresa, que dificulten i encareixen ei servei.
El pdblic pot utilitzar també els telèfons de les Tenències d'Alcaldia I quarierets de la Guàrdia Municipal.

IALNEARI "LA PUDA DE MONTSERRAT"

Bocois j lionilia y!

perretirar-se.Alfons, 57.

Una hora dc Barcelona
15 juny - 1 5 octubre
Termes sulfurado-sòdico-azoades radio-actives

E s

v e n e n

lier a llogar a tot e»tar o sols a •
Viatge. Línia Barcelona-Mactorell-Manresa (Estació Magòria). Tots els trens. Bitllets Baixador L A PtTDA. menjar. C. Ample, 31, 2.on, l." '

Informe». Diagonal, 460, i Balneari (Telèfon 507 Martorell).

Luxosa iiabitació

V e n d e s
EI.E0TROKOTOB8

a tot estar per a matrimoni o
senyoreta. Uambla Santa Mònica, U, últim pis, 1.

l DlSA.Sa.OB

Habitació

és una graó conquesta moderna, peró...

CAIGUDES, CONTUSIONS, FERIDES...

A i g u a Oxigenada V O L C A N
HO E S P E R E U A Q U E S ' I N F E C T I N
DemxneQ-U en líi prlpdpile iumutm
Dipositaris a
J. U R I A C H I C • a r a o b , 49

eipecialltat en les da

amb dret cuina, moblada, 12
duros, a matrimoni, sol, ventilada. Comerç, 21,2.on, 2.*

ELEOTKOQDÍKIOÍ.

AOaOIA.Mlmo»«,Ot«n!BTAJ_Bo·a de Jerlod, AOüalBA
BU.Katlnal.OBZPBE,
BL·E.aiaUnal.OHII'BE, Booiozlor,
KooioJrior, BOBA V ertlgo, OtA
V E U , Ku^uat, VIOLETA, Jaimio.
Sftbó.3.~Polvo·,4.—Locló-l'óO, T'À). 1 20 ptes-, segoui rasc
f
Essència i-ev ai moendor. in pasAutee (raso amb estoig.

OOMT&S Q B R B f A N S - B A S O S U I N A

TOSES, BRONQUITIS

Solución Pautauberge
cujtA.nos

Taller de Calçat
Marca VILARET
L a V e r d a d

rer 1 poc freqüentat, balcó carrer. Eso.: «868. Empresa Ideal
d'Informaclú, Rambla Flors, 16
(anuncis).

MATEfilALB. FABBICACIÜ
1 PREUS NOI'S

Grans gangues per a

Boiiíca Mtaclo

balcó al carrer sols a dormir
per 8 ïenyorota. Escriure 1573.
Empresa Ideal d' InformaeiúRarabla de les Flors, 16 (anuncis).

Aribau, i3

Senyor ptes. parell.
Habitació
'S l a R e i n a d e l e s i s i ^ t t e s d e T a u l a Sefljora ptes. parell. sols a dormir. Aribau. 13. l.r-1.'
de la V A L L D E S A N T D A N I E L
G i r o n a Nena o M Jfes3 pUf

C o m p r e s
Es finiseima i carbimicacom Garantit a mida o d'encirrec
la de A pollinr.ris. Durant l's»
Especialitat per a peua detin resulta deUciosa bebentlicats 1 classes di? Ime
la fresca.
F B B U S ECOHOMICS
de totes classes compro. LlibreEI sea dipositari: J O S E P P A G A N S , oarrer Ponent, nnm. 28
ria Universal. Rambla Santa
Cortes apariats
Mònica, ii.
Vendes ai major i detall
COMl'OSTUBES D E TOTES
CLASSES
BíMoleca Espasa
Compro pagant bon pren. LUT a p i n e r i a ,
2 9 brena Cnivarsal. liambla Santa Mònica, 1J.
MANANT1AL MIRALLES
Bicxrtonatada. c&leicos-nódico-maseaaosa. varlotat Utímca-arsetslcal.

Llibres

jerveis de la Companyai Trasatiàntica

Hispània

U N I E S A ANTILLES. MÈXIC I NOVA TOBB.
amb forca, equip complet amb
El vapor
ANTONIO LÓPEZ
dos jocbs velos últims models.
i «1 d i a » do juliol de Barcelona, el « de València, el 28 de MAlae» I el 30 de Cidi»cap Preu 1.600 ptes. Escriure •1506.
fova Tork, Havana, 1 Veracrua.
Empresa Ideal d' luformacló,
líambla de les Flors, 10 (auun1 El rapot
ALFONSO XIII
a, capa ei*).
t f í ^ • ^ ' · 17 i e J"1'01 i6 BUbao. el 19 de Santander, el 20 de GljiJn 1 el 21 da Coruna
pana i \ eracruz. Admet cirreea 1 passatge cap a Costafiriii· 1 Pacific amb trasbord alarana·
Hi
UNIA DE V E N E i X E L A , COLÒMBIA I PACITXC
El vapor
MANUEL CALVO
propi per a estiuejants, dos joca
llrà el dia lo de juUol de Barcelona, el dia 11 de València, el IB de Míilaga 1 el 15 de Cidle veles. Prou 1.500 pessetes. Raó;
lï.. „p*,,lles· Santa Cru»; de Tenerife, Santa Crur.de la Palma, Puerto Rico, Havana, Ea Via Layetaua, 21, praU A

Balandre

Ganga moto Royal

L·INIÀ DE BCEKOS AIRES
amb sald, 1.500 pessetes
El vapor
REINA VICTORIA EUGÈNIA
«ecse . 1 . 9 »
»
rM^i.dI5í de .,n Mol de Barcelona, el 6 de MiUae* i el 7 de Càdla cap a 8 a a t a £ i mte Tem.- completament »iuipada.
València, 305. uaratgoMonte^-ldao i Buanoe Aires.
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE I I K A I JAPÓ
Wagnlfica gramola
Elvnpor
|«LA DE PANAV
rvíiSSÍ;oraPya «1 ^'a > d» juliol, cap a Vlao, Lioboa i Càdls d'on sortir* el 13 cap • Cartage- de marca, aJib preciós moble,
B n n ï t " "^elona 1 d aquest port el 19 cap a Port-Said, Suet, Colombo, Slngapore,
dialragme» 1 144 discos (2òi)
alsManldiu 2pecíi'.
venc per 110 d». Costà
CD.B· Xa^>t-Hai. X.iffssaki. Kobé i ïosoama, admetent passatg* 1 càrrega pord'escala
prop
2.000 ptes. ValladoUd, Í6,
ladicau,'8* pnills per als 1QiLlB ^
es^b'·ru serveis regulaHdes dels ports
baixos.

Compro discos

de gramòfon per tot el. seu valorl
• l ipasso a domicili, 8r. Targas, Pelayo, 62, pral.

Antiga casa
Itaio-Germànica
constructora de cables metàlics
desitja trobar reprossntant a
Espanya. S'exigeix que tingui
extenses relacions amb clientela de mines, marina, ascensors,
transports aeris í referències
bancàiiess elisfactóries. Escriure a --LA VEU> núm. 184.

H A Z U C A Z M S N T S C

por la

qua procura P U L M O N K S R O B U S T O S y
9o»r e w M d . / . T U B E R C U L O S I S / ^ '
t
"anRGE,

.ICB.So Con

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
Tot el que'» necessita per a fer-les
Antiga Casa T. COSTAS. Palla, 13 I 18, pral

RH0D1NE

2 babltseious s«16 l dormitori,
moblat, baicú carrer, amb dret
a culua. Rossulló 256, Quart, 2.*
D'U a8.

Gran LIQUIDACIÓ inyoreta
.reservada
ü e So matrimoni,
t per
A 'a ^senyora,
ibon
' ' ?carse.

.efií?é?,ía,í li dleata servei». Ia Ccmpanyla Trasatlintlca t* establerts els especlalsdA
niT?1 Mediterrani a Nova Tork i ports del Cantàbric a Nova Tork 1 la Linia de lir-rceiona 50 màq. Underwood
'•''"es, les sortides dels quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada viatge. noves ult- m. 575 ptes., liquidació forçosa. Alfons, 57.
.*''„D*f« vapor? admeten càrr**» en lee condicions mes favorablea-l passatger» alsquala
, ^ ^ 1 ^ ^ aUotjament 1 tracte eunarat, com ha acreditat en son dilatat servei. ToUels Bufet 35, i Neyera 20 is.
> uneo Taleíiraíia nom fil*.
urgeix. Alfons, 57.

CATARROS
antigues y reotentaa

Es lloguen

fiobinats •' Tnstariadons
Separacions
Ka.qtOnüla EUotrloa, 9. A
(Antics Milers UalcetU)
Corta Catalanes, 410. T. U8 H.

primer, segona. Bonica babltacld balcó al carrer dret a culua

LES AFECCIOKS3,
F E T G E . KONYOS
roMAC, IlITEílTISS,
etc. etc

sbkoos

Darrere» oveaoions
Produotea sèrie «IDEAL»

Comtesa Sobradiel

1, jpral., i.' Babilació per a maIrímcol o 2 cmlcs.

FÍSICA

Totei l«* coses, per bone> que siguin, Unca el teu perd

—Po1ïoi,ï-50.

«Q quantitat partides de diaris
vell» de totas menes i grandors.
Dlriíflu-vos per escrit al número 80.(XB de «LA VEU».

Tractament hidro-mineral de l'Artritisme, Reuma, Herpes, Avariosis i malalties de la pell,
Vaporaris naturals, de fama mundial contra la predisposició als catarros (nasal, laringi, D i s p e s e s
^onco-pulmonars), bronquitis, ofec i afeccions post-grip.
Boniques habitacions

L ' E D U C A C I O

;Oue contenia se pondrà FliM
caando ves ml regalo; -, Y coiao me
va a querer! i Ay •
J O V E N T U T
P E R P E T U A
BabOJ'so.—Crema. s'».
— ugaa aaltaia.VsiL
algaa de Colònia, VM,-:. Idl ijptgs. lagoas iraswuialacu
petat oabelli i'fiO.s'Mt i>ias.
frase.

Tubop de £o
Comprimida^ de
CenHgmmos

JAQUÉ CAS
NEURALCI AS
RE-UMATISMOS
INFLUENZAS
Adoptada p a r efeuerpo
mAdicaB de FRAMCIA

Es necessiten

bones oficiales confecció aniclea de pell. Absoluta reserva.
Escriure dijtalladament: 4591,
Empresa Ideal diufoi-macliS,
Rambla Flors, 16 i.nniíncls).
L l o g u e r s
l a i l U S reals preus-Bruch
• 7a entressol. C. IUEUER
V I L A D R A U
Es lloga casa amb baixos
1 dos pisos: ben situada,
tenint aigua, llum i safrelg. Esorlute a Franclsco Pujol. VUaürsn.
T r a s p a s s o s

Grans Masatzeins al fietall
se traspassa amb estanteries 1
aparadors amb existències o
sense, punt més cèntric de Barcelona, Rambla de Catalunya
tocant Plaça Catalunya. Escriure «LA VEü>, nflm. 8911.
A v i s o s

C O P I E S
Circulars
reproduïdes en l'aparell
MUXTIGBAPH

LES MES PERFECTES
Casa Garoia Suares
38, Ramola Catalunya
Telèfon 4S35 A,

Impressors, editors
Màquines de compondre, da
grau lendiment. poaem vendre
a umiiresií editorial que vulgui
multiplicar la seva producció a
preus baratlsaims. N'hi hà tres
en bastant bou estat que cediríem « preus baratlssims adyulrlnt-les totes. Escriure a LA
VEU, núm. 265Ï.

Vilanova i Geltrú
Al passeig de Ribes Roges,
tocant al mar, es construeixen xalet» per a la venda.
Informaran; G. Vivanco»,
carrer del Teatre, núm. 15.

T r a s p a s s o s
D e m a n d e s

Senyora o senyoreta

precisa que estigui molt ben
relacionada amb senyores o senyoretes, o artistes per assumpte molt Interessant. Escriure
4572. Empresa Ideal d Informació. Rambla de les Flora, 16
(anuncis).

Senyora

ben relacionada per a gènere
molt lleuger, bons benencls en
poques nores. Escriure 4570.
Bamblo Flors 18 (anuncis^

Per a anunciar
als periòdics servint-se
de la
EMPRESA I D E A L
D'XNFOBUAOXÓ
estalviareu temps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors, 16, baixos.
Telèfon 4863 A

Pis prop Rambles

per haver de marxar urgent, el
eadeixo per 4,500 ptes, moblat, 6
babiíaciíiDs, menjador, al^ua,
ir.iv electricitat, lloguer 50 pessetes. Esc. 4582, F.mpresa. Ideal
d'Informació, Rambla Flor*, 16
(aiiuncls\
P è r d u e s

Gos Terranova

blanc, amb plaques negres, s ba
trobat. R.: Crgell, 26. ï.er, 1.'

P i g . r 5 . — Dimecres, t r d e yoSri de IÇRJ

DARRERES

l a veü de Catalunya

INFORMACIONS

A les dues i a les dues quaranta de la tarda d'ahir no poguérem celebrar les acostumades conferències telefòniques
amb els nostres corresponsals de Madrid perquè, segons ens deien de Telèlons, hi havia avaria a la línia. Intentàrem
de seguida telefonar a València, Saragossa, Pamplona i Bilbao. Amb aquestes tres darreres poblacions també estàvem
incomunicats. Sembla que l'avaria era conseqüència d'una forta tempestat que havia descarregat als voltants de
Saragossa. Amb València poguérem parlar a les sis de la tarda i ens facilitaren algunes notícies. Durant tota la nit
ha continuat la incomunicació telefònica directa amb Madrid. Això ens ha p r i v a t de tenir les acostumades conferències tetefòniques amb els nostres corresponsals. E h telefonemes han hagat de venk donat una gran volta i això
explica les deficiències de la informació d'avui.

dir als tribunals, 1 el matrimoni G1- i Abans que la causa sis dlscutiíj
let acaba d'ésser condemnat a dos 1 al tribunals de Nlça. el períodis^l
mesos de presó 4 a pagar n?. 000 francs Markoft ha imíonnai el pdhlk «.
bre els motius del llibre i els I
a la reclamant.
Sosté SI seu dret a pul
810 TRÀNSIT GLÒRIA MONDI personatges.
bllcar les memòries i les lletres [
Accident ferroviari
Fa 15 anys de la campanya de ia lexandre II, perquè ha tingut el pel
Albir, a «t quart de deu de la nit,
Zolulàndla que va adquirir ressonàn- mís de la persona a la quai les ' |
XHI comboi del tren elèctric de Sarrià
cia per la mort desastrosa del prfn tres anaven dirigides. Aquesta pa
aKsabawa de sortir de l'ettadò i , quan
cep Napoleó. únic fill de Napoleó HI sona era la princesa Yurtevsld, mw-l
creuava la Etaod» de la Uafrazattat.
i de l'emperadriu Eugènia.
ta l'any passat en una torre d«|
va ésser enaesctt de costat per un
Aleshores, i dte resoltes d'aquesta Niça.
L'aplicació de la «llei se- mort,
a tantes altres trobaLa princesa Yurievski era la **!
r & ^ í S í ? rSrtdent a une dí* La qüestió de Qroelàndia ca» als ports dels Estats des ensemblant
sorpreses i emboscades, en el posa morganàtica d'Alexandre 1
1[
tracció dol conductor del tramrta. d { Owtlania, 10. — EU Startlng ba
j
curs
de
qualsevol
guerra,
els
íoiin
cinquania anys. el tsar senamorà &|
Units
qual tenia jibSgaMdb de panr-se en el . aidtmtat el repport presentat pel Covan obtenir una fama tal, que dir cinquanta anys, el zar s'enamorà d-l
Ooc OB DBron tots, i no cantin oar le anftè coosDtnctooal sotone Ja qüesWashington. 10. - El Departament Zolü era igual que dir ei darrer grau la bella princesa Dolgoruki, •pnul
Spmjxii fins«star -Begur que ta vie del tió de «Greenlend..
del Tresor s'ha mostrat disposat a de salvatgisme. £1 temps ba anat des- rint-la a la legitima tsarina. D'equ».|
ven otòctrie e n IMure
Aqaest rappon proposa que el Go- acceptar les observacions formulades j font aquesta rama i restablint le ve- ta unió en nasqueren Ares fills: Jo
El twsuwria ua topar amb
mig vern noruec üwiu el Govern danès per l'ambaixador de la Gran Breta- ritat, com ba passat igualment amb di. Olga 1 Catarlna. Les relacioal
de! cmabal del tren. i aquest, que a tfstaMef negcfctacians sobre una ba- nya rdatives a dos paquebots an- i «is oaftas.
entre el tsar i la Dolgoruki foral
pesa méa *'4ute més vetoeBat qne el se QÉBre
glesos.
Aleshores, el rei de Zululàndia eia irregulars fins l'any 1880, en qa
«ramviB. a dsstnçer la piataTogna
Afegeix «1 dit document que Dina- (En sa conseqüència, ba decidit que Cettlwayo La Zululàndia és ara una mori la tsarina casant-sln aleshoml
datpwet i va fler-io aaJU- -lels «fils. marca no pot apoiar-ae sobre una de- la quanUtat de begu<!jïs alcohòliques possessió anglesa, i el fill de Cettl- ej tsar morganiUcament i secre^l
Itençant el suliffcluj tr
irl a cer- ciaració dlbleu, tota vegada que permesa a bord dels vaucçíLs estran- wayo, que també havia regnat una La Dolgoruki esdevingué la princesil
ta distànde,
aquesta no compromet per ras a No- gers dintre de le aigües territorials temporada, és a Nova York, i acaba Yurievski, 1 de no morir assassina I
americanes dependrà de les prcescrip- ! de presentar-se a una agència de col- el .tsar Alexandre 11 hauria estat i~\
A tens tot v&ADedar pie de troesos ruega.
de fenn, de vitfie i estelles.
Afegeix 2'esmentat rapport que l'as- crlpcions establertes per les lleis del locacions soUicitant una plaça de gu lament tsartoa.
El tren « poúfir seguir la seva eun^pte peadrà més tarda un altre pals al qaaà pertanyen els viaixells mosso de cafè.
La vídua morganàtica v* compen-l
mana, I * tramvia wa ésser encar- aspede. tota vedada que ela angle- o (per compte del qual facin els transdra
que la nova cort d'Alexandre lii|
rilat per rais cbma de la compan&ia sos ban fat fasereaB «n al sentit qua port*, sense tenir POT a res «D compLA FESTA DE L'ASE
no
hauria
vist de bon grat la sev:
te
la
nacionalitat
deds
seus
respectius
que hi van asuAr lot seguit
la Gran Bretanya heura d'òsser conpresència 1 es refugià a París, .iuiJ
Teínps
passat
hi
va
haver
eleccions
propietaris
lEBs detíte a caDseq06ocla de l'-ac- sdtada, st arribés un iinomani que
els seus filla, 40 milions 11 MKÍ I
a formar part de l Aca- ambrendes
CUSBO. aim d coaduttor i «L cobraei Govern <danèe tunguOfi el pensament
Si els passatgers i la càrrega pro- per a entrar
d'utia Immensa propif.ail
Francesa. Tothom qui coneix iles
dor ttert tramuria dè la Snia aúm. 89. kfBüenar & rfjreenland·.
venen de drveraoe països, es penme- dèmia
i Joies en abundància. Sembla qw!
les
coses
de
França
sap
la
importànH conductor GerraA TShonero. de
n-A
que
aqujests
vapors
portin
una
L'aonargor qoe aquest assumpte ba
junt «anb tea lletres d'Alexandre ll.l
SB anys. «é tSiactuna de la ootaa es- causat a tot Noruega no es deu ex- «erta quantitat de begudes que els cia extraordinària que aül donen a portava també les memòries que ell
aquestes elecciois.
queMB, do pwuuúbflu i&eo. Fou curat dusÀ-ement al perfil que reeültarie permeti atendre a les necessitats
tsar tenia l'habitud d'escriuse al
Una gran porció dels estudiants de cert
a -uns
l iimptoist a l'Hoot- de üeaensió dtel poder danès i d'un la medicina general, ultra les quantiés que els hereus legítims •! A [
París
patrocinava
la
candidatura
del
taa CHnlc E i offtrador. Mertíin Oo- probabie monopoü axereit per aquest tats esifsciftcadies per les lleis dels
lexandre I I no reeixiren a trobar DÍ|
famós
escrqjnor
realista
Caries
MaurHéroea Cssaé. d» 38 anys. té una fe- país. sinó per la manxa de lampren- polsos estrangers.
aquestes memòries, .wl
ras, pert slu va ficar ia política pel aía comprar
rida Uen «1 ÇJBD espuerre.
sto que demostra dels sentiments nados anys. desapareguts tants isasl
Eia passatgers italians de l'en tre- mig.
i
.
essent
Maurras
enemic
del
GoaooBls htstórics noruecs.
pant dels dos vapors anglesos abans vern, va ésser derrotat, resultant ele- i tanteg altres coses, la vella pnl·l
Atropell automobilista
El ítet que altres països tragin pogut esmentats ban reclamat pjel fet de git l'actual ambaixador al Vaticà M. cesa obri e'ls seus arxius privat? ail
Mai peMOa. a les wit^ocaite. pa&- reoonèixw Peatal de coses relatiu al que les taccions de vi especificades Jonnart, que no té altres mèrits lite- periodista esmentat i les memorial
SMB. pel Pasé&g de fMjjades, cnoatal 4«reenlankl> es consWera que com- per les lleis italianes no els haguí raris que una amistat fervent amb d d'Alexandre 11 foren reconstruító!
per ésser publicades.
en ann titeteteta. teE|> MUUÉKIII Hhr- promet per res a Noruega — Havas. estat distribiadas. la qual cosa és Govern.
• I r j ; a que els funcionaris de la
torefi, ofecer iandldot, de 90 anye. i
La princesa Yurievski Ja no era UI
Els estudiants, aleshores, van orgahigiene pública am°rtcana no els han
tou amjpau»t nBram.-aKo. el qual va
riquissima d'altre temps. Els Süq
El Congrés de la classe -concedit
permís més que per a la nitzar una processó «cívica», en la havien
£ugir dc fc^mda. seose dautítree penpensat en procurar-se dinen '
quantitat prevista per la llei ame- qual anaven una ooila d'ells amb El primogènit,
dre el nkanao.
mitja
casat a Alemany*
vestits verds, tal com és verd' l'uniricana
—
Havas
iL'ntropoDKl ton eondOk e ta Casa
Berna 16 —Segons el desig exforme dels acadèmics, i al final de la mori abans de la guerra, decxai:
de Sccas Cte la Ronda de fiant Pans. pressat pela {representants d^funs
comitiva hi anava un ase també amb deutes considerables Les dues S1&
oi' il curaran uneerferidesde pronòs- Estats, i on vtsta que encara ne esroba verda No cal dir que aquest son vives encara: la primera, 01g».l
tic gretiat cap, a'la cala i A les meus tan IwfUtinMnts ^irançats els prepaase simbolitzava el candidat triom- és també alemanya, casaninse :w
i&aoa per al Congrés iotemacionai
un fill natural del duc de Nassau •
fant
Curiositats mundials
de les cVasses ant^pas que s^ia de
ha fat una vida retreta En canvi í»
Caixes de peix
Desprès
de
recórrer
alguns
carrers
a BerOn i a Lausana, atia
ICatarina, ha seguit una n |
A Itiora d'entrar en .màqtdna aques celetoar
en mig de óa gatzara d&ls passants, segona.
acordat qne els dies 19 i 20 deU vida agitada
ta edició, «ntraíwan-al Mercat del Pets nent
van
anar
cap
a
l'Institut
Francès,
se oetebn eu aquesta
EL TRUC DELS TIMBHES
dos camins condaiRK par soldats de capitalsetembre
Davant la imminència de la pu-l
a la porta del qual van trobar el couna gran Coníeròncta de DeMunua. portant, l'un 80 caixes i rajtre legats dels
A Paris, el matrimoni Gilet. volta missari de policia Caubert. qui va blicació de les memòries del i&r
països
que
ban
d
estar
.de $mc Iraec. descarregal de vaa- r^iresentants al Congrés, amb l'ob- vendre un establiment, mig fonda mig pendre els noms dels caps de colla i Alexandre, totes dues s'han concerxríts snconcts al port
tat per a disputar al periodista él
Jecte de sostenir una discussió pre- casa de dispeses. que tenia al carrer els va denunciar al Jutjat.
Un altre camiC n'ba entrat -48 cai- aiminar.
de Denfen Rocbereau Els pènts ai
Ara, el tribunal ha condemnat sis dret d'inrpnmiNles Es tracta d'un
xes gairebé a du mateixa hora
van taxar en 103.000 francs. I, natu- dels denunciants a cinç francs de cas de delicadesa envers unes ooCom a conseqüència d'aquest acord, ralment, els propietaris en demana- multa, no per escàndol ni per inju- mories íamíliars, o bé hi haflxaM
la celebració del Congrés ba estat ren 215.000 i encara deien que hi ries, sinó per usar uniforme sense au- mirada ad valor que puguin lepf*"
Més de la situació de
sentarT El fet és que el periodi»»
aiurnada per e l'any vinent.
perdien diners
torització.
Barcelona
20 000 francs, segons uo cos-1
Fins ara, gairebé tots els països euLa senyora Hugnet es va presentar
El Jutge devia ésser tant de la bro- demana
traoto fat amb la difunta príncesi
ropeus havien expressat llur desig per a fer tractes, i mentre el matri- ma com els estudiants.
i a més a més una indemnitza^*
de concórrer a l'esmentat Congrés. moni h vansava el negoci exceUeit
BLS TRAMVIARIS
.\ra col esperar la sentència que d*
Praga, 10. — El m in lis t re de Co- que era aquell hotel, va sonar un tim-o-«E's tram via os que sbavien adheun ois tribunals en aquffita caus»
rit a la vaga es reuniren afttír a la merç Ba dirigit a la Central de les bre i es presentà un cambrer dient:
per herència, que farà «1 reciam*|
tarda al Pare, eo número d'uns 400. Cambres de Comerç txecoeslovaquea
— E19 el del numero U qi e vol xam- L ' a c t u a l i t a t a n e c d ò t i c a les memòries del tsar.
1 acoAlaren tomar ai treball dea d'a- una carta en la quall anuncia que i pany
en breu es publicarà un reglament I Als dos minuts torna el cambrer 1
vui.
per virtut del qual quedaran molt | remet a l'amo IImport de dues amELS PATRONS FLEQUERS
simplificades les formalitats relacio- polles de xampany
LES MEMÒRIES DEL TSAR
nades amb la concessió de permisos
ALEXANDRE II
Bebem la noia següent:
Continua
la
conversa
amb
la
seper a les mercaderies «s- nyora Hugnet i nova tiucada <K tim
>Asnb motiu de la vaga de forners d'entrada
En
mig
de la general liquidació
iniciada ahir, la DireccU» del Sindicat trangeres.
bre i aparició del cambrer.
de l'antiga Búasta en ia part aipiu
PnjPesaional d'Industrials Flequers
La llibertat d'importació s'amplia— El del número i£ demana ver- màtlca, de tresore i de la vida priÍM» dhsfwsat susjjeud're el repartiment rà iot quant sia possible, i demés es mut. .'.
vada dels personatges reials, ha cride pa a domicili
faran grans reduccions en els drets
Mentre la senyora Hugnet va ésser dat l'atenció rmeidem suscitat amb
iProga també al públic que ne faci d'importació 1 exportació
allí. no va cessar de repicar el thnbre. motiu de l'anunciada publicació de
cues ni s'aianui proveínt-se més dtl
La Comissió política de l'esmenta- Tothom demanava xampany, vermut, les meanóries del 'ser Alexandre I I ,
necessari per a cada íumlliu, iota da (Gentrai de Càmbres de Comerç, conyae. benedictí, etc
que fou assassinat l'any 1881 Un
vepiatlo que no ha de faltar pa en una vegada entarada de la susdita
La senyora Hugnet. meraveíUada. es pertodísaa rua, Marfcoff, n'havia
tapiestn caprlal».
carta, ha proposat que es decreti la va afanyar a comprar l'establiment anunciat la publflcadó. i tot seguit
llibeRat d'exportació per a tots ela
315.000 francs, però un cop mes- dues princeses inaaoo acudiren als
LA QERMAMDAT DE SANT PE«E artrcks. amb excepció dels ehmen- per
tressa, ei timbre va resiar silenciós, tribunals Iranoesos per impedir que
PESCADOR
dcis 1 de 'es matèries primes.
i els hostes no bevien ni aigua de el llibre es pabüqués. Les memòries
1^.Junta de la Geunondat de Sant
No obstant, dita Comissió política la font. Aviat va saber que, tol era at refereixen a esdeveniments de
Pere l^scador ens diu que el perso- ba expressat son desig que la su- una martingala i que ei cambrer era prop de cinquanta i més anys 4 semnal de la mateixa sdlament i exclu- presló de les prohibicions d'entrada qui feia sonar el timbre i represen- blava que d temps trariscorregnt
hauria deixat lliura camí de te r-Ves
siva es dedica a les operacions de no eia conoedida més que als Estams tava la pantomima eamentada
Bspecialitai eu camises a m
càrrega i descàrrega de mercaderies quina moneda tingui un canvi eleAteshoras la senyora Hugnet va acu- conèixer.

BARCELONA

generals, no Inteirenlnt per res en
absolut en les descàrregues 1 càrregues de carbó mineral par no ésser
de la seva Incnmbència

ESTRANGER

vat o estable 1 em 1» mesura que
ells concedeixin a Txecoeslovàqula
el beoefkú de nació més favorescude
o la tartfa mínima de Duanes.
Les restriccions imposades per a
les importacions hauran d'ésser
mantingudes per als altres Estats, a
menys que sels apliquin tarifes d*
Duana de caràcter especial. — Ba
Uvas.

CAMISERIA
SAHS

