Sd

D0ES PB3SBTES
CADA MES

EaÏÏecidc

i n mn- - Min. m

- m m ^ 29 te jmioi de 1923

Edició

del

mati

e t s .

PENÍNSULA:
r»0 PTS. Trimegir»
UNIÓ POSTAL:
IS P1K8. Triro"*"-»

Oicloesl inipremta: Escííellea 10 mi'- reléMMi

ris indlspensaíbles per a l'estació de
A la vegada, s'ha dirigit lamb*4 a fel motiu que ha donat per a comecondícia que la dita corporació pro- tots elí delegats de fora de Barcelona tre el crim ba estai que el susG e n e r a l i t a t
jecta instal·lar.
C u l t u r a
perquè la tinguin al corrent dels ac- dit encarregat no l'ha volgut llogar
dem ídem soUioitada pe l'Ajunta- tes patriodcs que amb motiu "de tan per a fer un jornal com ós el seu
ment d'aquesta ciutat per a adquirir important diada. s'organUzio per oflei de jornaler eventual.
DESPATX DE UB SEÜCIONB- EN UK de
Concepció Paaheco la part part dels Ajuntaments 1 entitats.
Avui tindrà lloc la festa del reparEl ferit ha dedarat qu esl no l'ha
ffflUNIO DEL COSSEIiL PEBAIA de dooya
la finca anomenàda Sant Geroni Aquesta mesura permetrà conèixer llogat ha estat perquè no l'ha vist timent de premis als nens i nenes
MENT DELS DES 26 i 87 DE JU- d» la
Valll de Hebrón, tocant al Parc tot l'abast que tindrà l'U de setem- entre els que bu pres quan ba let matriculats a les escoles del •Foment
IL·IOL DE 1963
Muncipal de la Font Groga, pel preu bre d'enguany.
Martinenc» curs 1922-23, que Hneix
la colla.
de 60.000 pessetes
Carteteres, camins i ponts
El fent ha estat conduït a rHoapI- aquest mes. Serà presidit per les autoritats locals i distingides personatal Clínic «n estat desesperat.
GoitUmiaclú deis trabaUs en les De la Secció de Comptes municipals
amants de la tasca cultural que
obres qu-. es i^ailtafcn per adminis- ha despatxat els següents assumptes:
L'agressor, Josep Moreno, d'uns 36 litats
brillantm·.tu sosté aquesta entitat,
Dictàmens proposant l'aprovació i
tració.
anys, va entrar en el despatx on era tan
Aprovació del pressupost refonnat liniquit dels comptes municipals de L a s i t u a c i ó a Barcelona sol l'encarregat Sales 1 a poc uns que ban estat invitades.
altres obrers que eren allí. sentint A continuació es celebrarà un fesproràtonaí detts treíkaOJfi d'acopí de Calaf, Callús. Castellet i Gornal, Lluscrits van entrar 1 van veure l'en- tival escolar d'eduoació íisico-riínugrava per & la oonservacK) deJ camí sa. OlzineAles, Sant Agustí de Llussaca al grandiós pati d'esbarjo.
carregat a terra i ferit.
de Manlton a U Gleva OMaeies de niés. Sant Joan de Vilassar. Sant Martí de Sasgayoles. Santa Maria de Oló
DETINGUTS
Sant HipMtt).
Van deturar l'agressor i un va sor- Els dies S9 i 30, mati. tarda i nit.
Aprovaci6 del revisat de preus dei i Tiibernoles, corresç>onenis a l'any, Han estat posats a disposició del tir i va avisar una p;i ella de carra- estarà oberta l'exposició de treballs
instal·lada en una aula de
projecte de reconstrucció a l'obra so- 1921-22.
jutjat Ferran Temai i Jaume Puig biners — un caporal i un individu escolars
— que eren a poques passes, però les escoles.
bre la riera dels Salses en el cami
Casas,
que
es
van
insolentar
amb
uns
LES aWJPlANYES DE iLA COMISSIÓ guàrdis de seguretat que els volien aquests es van negar a intervenir en
feïoal d Olesa a ManoreHl
La Comissió que regenta l'Escola
res i aprofitant la confusió, l'agresjtetrucció PúbUca
escorcollar al carrer dels Àngels.
DIBDUOAOK) OENEBA1L
sor Va desaparèixer.
dél Poble Nou. de l'Ateneu DemocràLa
Comissió
dTEducació
General
de
Designació del diputat d« la Man- Mancomunitat de Catalunya ha orMULTES
SUa donat compte a l'autoritat mi- tic Regionalista, convida a tots els
comunlta* En Bioaid de Caipmany I la
el cicle de conferències, d'e- El governador ha imposat multes litar de la conducta d'aquells car- partiogJars i entitats de la barriada
dí Roura per a la recepció definitiva ganitzat
a l'acte de clausura de lExposició de
popular per la Ribera del C16, de 250 pessetes a sis establiments pú- rabiners.
de 1« Obres de l edífici destinat a Es- ducació
Treballs Escolars que tindrà lloc avui
ribera deï Segre. Pallars Jussà 1 Pa- blics dc Badalona i un de Granollers,
cola de Teixts de Punt a Canet de llars
D
ESMENT
IMENT
diumenge, a les cinc de la tarda.
Soibirà. sota el següent ordre: per infracció de les ordres governaMar.
El senyor Portela va desmentir
Disaalbtc.
dia
U
d'agost,
a
les
nou
tives.
Concessió d^un promi iper al Con- de la nit, a Agramunt.
ahir vespre la notícia donada per un La Comissió de Cultura de l'Institut
curs local d aprenents, a Saibadeül.
diari, que haviarecusatel Jutge es- dlAlumnes del Treball, ha orgnitzat
LES CASES DE DORMIR
Diumenge,
dia
12,
al
matí,
a
Artesa
Publicació de textos de l Exlensió del Segre; a la nit. a Tremp
pecial dels afers terroristes senyor per avui, a les deu del mati. una
Ha
estat
al
Govern
civil
una
nomoEnsenyament tècnic
per no creure'l en condi- visita a imstitut d'Estudis Catalans.
Dimarts, dia 14. a la nit, a Salàs j brosa comissió d'amos de cases de Carreras,
AçricvXtufa
Dimecres, dia 15. al mati, a la Po- dormir, e queixar-se de les continues cions per a aquesta tasca.
Punt de reunió: a les deu a la porEI governador va elogiar les dots to de la Diputació (Plaça de Sant
Treballs de les seccions de Viticul- bla de Segur, i a la nit, a Sort
i visites de la policia.
tura i Enologia .Terra Campa. Arbres Diumenge, dia 19, al matí, a Ester- 1 Aquestes cases són catau on s'a- del senyor Carreras
Jaume).
Fruiter». Acció Social Agriria i La- ri d'Aneu.
, ilotgen individus de mala nota que,
VAOA
A l'AKoclacló Protectora de J EnseA cada una d'aquestes poblacions , quan són detinguts, diuen que no
boratori de Patologia vegetal.
Continua la vaga dels obrers de la nyança Catalana, en el darrer Conítou pla d'ensenyament de l'Esco- seran donades dues eonierències, il·lus- tenen domicili
fàbrica
dc
galletes
Solsona,
deguda,
seefll directiu, es reheren les actes de
trades amb projeccions.
la Superior d'Agricultura.
Ei governador els ha dit que abans
noticies, a la negativa dels constitució de les noves comissions
que els interessos dels amos dc les ca- segons
obrers
a
treballar
dues
hores,
fixade Gandesa 1 de Torroella de MontAVAOTPlROaHCliBS DE BIBLIOTEses de dormir, hi ha els de la seQUE3
La mateixa Comissió ha organitzat guretat pública i els de la morali- des per ia molta deroanadissa de ga- grí, i també el canvi de la de Mon
letes
que
hi
ba
en
l'actualitat
tevideo.
Segons es va íer çúWic, i atenint-se ua altre cicle de eonierències. seguint tat.
La de Gandesa ha quedat constituïBil veredicte del jurat designat per a algunes poblacions a la vora ascenUN
MALALT
ALLIBERAT
LES OBRES DEL METROPOLITÀ
da com segueix:
fallar el concurs d avantprojectes de dent del IJabre^at. per Olesa. Sant
eibLtí<e<iiiM Bopuiars. «anciaca el Vicens de Castellet. Gironella, Berga. Ahir tretotkllareu al Metropolità 330 Feüp Díaz Marti, del Sindicat Lliu(President, Tomàs Alcoverro; tresore, el qual sofria arrest subsidiari de rer, Joan B Mani; secretari, SebasConsell la riruposro unànnnc. íonnu- PttlfrTeiig fms a la Pdbla de LtMet
Demós.
la
Comissió
prepara
l'orgamulta
'per
portar
arma
sense
permís,
lada per aiqu(<U, concedint un primer
tià Galiart; vocals: Ramon Uuls Pe1 .S<iíi<in.rldad Obrera^ dóna pei* acapremi de 2.ÜM pessetes al projecte nització d'altres coníertnciee en dife- | bada aquesta vaga amb Is nota se- ha esfaf posat en •llibertat pel seu drola i Manuel Bordi Gil.
rents
itineraris
vers
els
extrems
de
del íbayor Puig i Gairalt. i tres preLa de Torroella ha quedat constigüent dc la Junta del Sindicat del màl estat de salut
mis de 1000 pessetes cada un als Catalunya.
tuïda de la següent manera:
Ram de Construcció:
U
N
RECLAMAT
DES
DE
VALENCIÀ
projectés dels senyors Isidre Puig i
President. Mossèn Francesc Viver
«Habiendo llegado a conoclmlento
CÜR3Err D'HUMANITATS
Boada, E. Porta i Bergós i Bonet,
Puig.
prevere; tresorer. Josep Casde
esRi
Junta
que
la
Empresa
del
MeEl
governador
ha
demanat
autoriV
Conferències del Curset d'Humani- tropolitano concede a los obreros que ] TUCÍÓ per a portar a València el sin- tells Hostenoh;
.'espeçuranient
secretari, Josep Ribas
i Cultura general per a óbrers. soliciian uabajo las bases que esta i clicalista Josep Soler Roura (a) «Se- Masjoan; vocals:
Gabriel Quintana
Tots els projectes qae prengueren tats
tindran lloc durant la vinent set- Junta tenia de ella sollcitada. peru fiorito», pres en aquesta presó 1 « - Alabar i Jaume Rossell
Pou.
t-art en el concurs han estat exposats que
mana,
a
l'Escola
del
Traball:
a Ja Sala de Sant Jondi. del Palau de Dia 31: tAlpinieme*. Conferenciant, ; que se niega a trotar con el Sindicato clamat pel jutjat dei Mar de Valèn1 la Comissió Delegada de Monteli Generalitat.
' por amor propio; y como esta Junta cia, com un dels autors de l'assassi- video ha quedat constituïda de la seEn Josep Estasseu.
- lo que tiene en cuenta. son las me- nat del president i secretari del Sin- güent manera:
Dia
primer
d'agost:
tDos
probleLíEBOOOA D'ESTIU
joras soliciiadas y no la cuestión dicat Lliure d'empleats de Banca i
(President, P. Miquel Noguera; tremes
internacionals.
la
RUhr
i
l'Orient
El resultat de la matricula de l'Esdo amor propio que la Empresa co- Borsa.
sorer, Enric Molins: secretari. Enric
pròxim».
Conferenciant,
N'Antoni
Rocola d'Estiu d'enguany ha estat ooon
;
loca
en
lugar
tan
proferenie,
y
no
Gispert; vocals: Alfred Guier. Ramon
vira i Vnçlli.
ELS FERITS
segueix -.
queriendo por esta razón mantener un
Panedas, Josep Gili Pons i Francesc
Dia
2:
«Les
danses
de
la
mort
com
conflicto
que
nada
aconseja
se
raanCursos generals (Jprimer grau): Ele- a 'onament de l'element dramàtic
Ha estat extreta la bala que tenia Prat.
tenga.
la
Junta
del
Ramo
de
Consment» de Mineralogia, 12. — Botàni- tnedieval-. Conferenciant. NUdrià
allotjada en una cuixa el dependent
trucclón da la huelga del Metropoli- de la casa de banca de Manresa Pa«t general, 4. — Pràctiques de Zoolo- Gual.
gia, 4. — Piéictlques de QuLmcca ele• tano por terminada, pudiendó ir a dró Germans, Francesc Busqueíts, per
meiWal. 12. — Història de Catalunya, Dia 3: «La vida de les plantes». trahajar los liuelguistas que ast lo electe dels dispars fets pels.individus
L'aniversari
Conferenciant,
En
Salvador
Maliu15. — Psloahlgierie escolar, 18. — Geoque intentaren assaltar el dit establi' deseen.»
quer.
gra^ia humana, 8.
ment.
BARCELONA O SEVILLA?
VISITA
Tots ©Is individus que estaven preCursos especialitzats (segon grau):
d ' E n P r a t de l a R i b a
Mierosoòpla vegetal, 3. — Pràctiques Una oomtàsló del Centre de Repòr- Amb la signatura d'Angei Pestafia sos en virtut de l'esmentat assalt,
ters
ha
estat
a
visitar
el
senyor
Vaillès
publicà divendres cSolidaridad Obre- ba nestat posats en llibertat per no
de Plsica i Química, aplicades a l'Esresultar cap càrrec en contra d'ells. L'agrupació nacionalista «Els Montcola Primària, 19. — Realitzacions. i Pujals per a demanar-li un dbjec- ra» el següent:
serratins». amb motiu de l'aniversate
d'art
dedicat
a
un
festival
que
or21. — Curs superior de català (adme«En
un
ple
celebrat
a
València
per
ri de la mort del primer President
ganitza aquesta novella entitat.
sos i oíenle). Í6.
la Confedoració Nacional, s ha pres,
de la Mancomunitat db Catalunya,
sense
abans
consultar
tota
l'organitCursos de tanda: Ensenyament do- BL SEkNYOR PUIG I CADAFALCIH
N'Enric
Prat de la Rlha (A. C. S), voEls
metges
forenses
doctors
VUarzació
d'Espanya,
l'acord
de
trasllaDiístic, M. — Estudi de la iRítmica Passa uns dies a Argentona el Prelent
honrar
la seva memòria celàbrarasa
i
Martínez
han
reconegut
novadar
el
Comitè
de
la
Confederació
Naaplicada a l'Escola, 21. — Curs de Fo- sident de la Mancomunitat, aenyox
rà
una
missa
el dia primer d'agost,
ment
al
lletrul
don
Josep
M.
Seeeras,
cional
a
Sevilla.
Com
que
aquest
'-•^ralia. 23.
a dos quarts de vuit del matí, «
Puig 1 Cadafaldh.
acord és irregular a tol sar-lw, l el qual íou objecte d'una agressió.
exercint el meu dret de sindicat, Està fora de perill suposant-ae que ralüai.
COMISSIÓ POVUJCIAL
proposo que celebri una reunió de dintre de pocs dies serà donat d'alta.
La Comissió Provincial ha despatjuntes 1 delegats la Federació Local L'estat de l'altre ferit, Frederic Muxat els següents assumptes:
L ' O n z e de setembre
de Barcelona per a tractar d'aquest solas el qual per casualitat resultà
Recurs d'alçada interposat per doassumpte.
lessiónat a conseqüència de la dita C o n t r a l e s r o a c e s
nya Justina Llueflles contra un acord
d'enguany
és un xic delicat. S'ha tracLa importància del cas 1 la serietat agressió,
úv l'Ajuntament d'aquesta ciutat, pel
d'exlreure-li el projectil que tè
de l'organització requereix que tots tat
qual es nega 'la seva reposició en el
de l a m a r
aülotiiai en un ull, i no pogué aconens interessem en aquesta qüestió.»
cos de llavadores municipals.
seguir-se, havent d'ésser ajornada l'oLa Secció Permanent de Propagan- I ahir deia el següent:
Autorització) sol-licitada per l'.Vjun•Hemos recibldo un articulo flnna- peració.
Un confrare locai ha rebut aquest
••arnent d« Martorell iper aèienar un da Autonomista del Centre Autonotelegramareferenta la Comissió que
terreny proper al. rtu LI abnegat, mista de Dependents del Comerç 1 do por E. Santiago, tratando de la
ESTADÍSTICA
ha anat a Vigo a estudiar les caude propietat d'aqrcUa corporació mu de la Indústria, per tal de cooperar cuestión que plantes ba ayer referenal millor èxit dels acnes d'homenat- te al Pleno nuestro compafiero Pee- El magistral del Suprem i inspec- ses de la minva de la pesca i la connicipai.
por la forma en que viene tor senyor Avallón, ha demanat a les veniència de netejar de roaces lu mar.
Exetnpclo de subhasta i concurs sol- ge als defensors de les llibertats de tana, y la
Redacción ha acordado no secretaries dels deu jutjats d'aquesta Diu el telegrama:
Ucitad» per 1 Ajuntament d'aquesta Caftalunyia. síinboilïtafets) ptfl conse- escrito.
però se darà lectura al Andiència, que li trametin aviat esciutat per a adquirir de don F. Carre- ller Rafel Casanova, ha pres l'acord publicarlo,
«vïgo, 28.— La Comissió tècnica que
eii el Pleno Regionàl del tats, en els quals constin el nombre i vingué
rs Caiwi part d'una finca de la se- de celebrar una veulada patriòtica, mismo
a estudiex les causes de la
próximo
domingo.»
la
vigília
del
dia
onze
de
setembre.
classe de sumaris de caràcter socletari desaparició de la pesca en aquestes
*a propietat, juntament amb la casa.
A
l'efecte
ba
cóovviat
ja
prestigioque hagin incoat des de l'any 1918 costes informarà al ministre de MaJWna d'aigua i altres acoeseons, per
AGRESSIÓ
sos oradors perquè hi prenguin part.
fins avui.
« quaatrtat de S.729'* pessetes.
rina declarant que això obeeix a l'ea»
Ahir a 4a tarda os cometé una En el dit estat ha ndefigurarels pleu de mitjans UUcits per a la pe»
La mateixa Secció Permanent de
<*€m ídem sol·licitada pe !'AjuntaI agressió de la qual ha estat vlctàna noms dels morts i ferits i processats ca 1 a l'abundància de cetacis qu»
ment d'aquesta ciutat per a adquiíír Propaganda es dirigirà als represen<*e don Francesc Clapés una parcel·la tants del Centre a la Comissió Mixta Joan Sales Closes, de 31 anys, enoar- que per tals delictes hi hagi hagut, la deetroeixen
oe terreny resultant del canvi d'alí- perquè es concedeixi a tota la de- •regatdel Dipòeit <ie Ciment .Asland, amb ela antecedents d'aquests últims,
Proposa la dita comissió qDe s'tnt
fJació de l'actual carrer de Malats. pendència de Barcelona una hora de I que la Companyia te al moll de^ si els tinguessin
ipulsi la pesca de cetacis, amprant-lo»
per la quantitat de 6.773XB pessetes, llicència el dia 11, que li permeti as- ; Re baix
El senyor Avellón continua rebentper afinsindustrials i extraient d'eto
a l'homenatge que se celebrarà I Un subjecte, anomenat «E2 Moreno» visites de persones ique exposen quei- la grassa, co mes fa e lee costef
dem idem sotticitada pe l'Ajunta- sistir
peu de i estàtua, d'Em Rafal Casa- ' li ha donat algunes gaoiveuides al xesrespectea la tramitació d assump- franceses, i con&dmt premis als qM
fnent d'aquesta ciutat per a l'aidquisi- elnií»
es dediouen a aquesta mena de pe^oi.
I ventre, deixanl-to en estan moí* meu. tes judicials
ric de jaotrvúmTií i atwdU? sanita-
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V E U D E CATJfiXDWYA
ministraren prèviament una pallissa se'n Joies que valien unes 300 pesregular 1 després «1 lliuraren a mans setes.
d'uns guàrdies de seguretat.
Es dln Daniel Fernàndez Oorado, —
CECIL HOTEL-PARIS
de 43 anys. 1 habita una barraca d'a7,
Rue
du Oensarvatoire, 7
quelte «i con toms.
Al centre de negocis I grans bulevards, aigua calenta 1 freda, ca".en,,
i telèfon privat a totes les can;,
- A p a r e l l s f o t o g r à f i c s dó
bres. i quarto de bany. cuina aouragarantltzats J econòmic*, els troba- da. Pensió des de 35 frawa. (Camreu a la casa CUYA8. Portal de l'An- bres des de 12). Es parla català.
gei. 11.
Un tnatrhnonl que viu al carrer ;«
La policia del port deturà doe mi- la Palma de Sant Just, 6, primer, va
nyons, Josep •Muocuflana. de 19 anys, haver d é·'ser auxiliat per un metge,
i Aureli .Arranz, de SO. els quals per presentar senyal d'intoxicació,
duien set trossos de neumàtlc. i com atribuïda a haver menjat peix què
no van saber explicar la procedència, hauria d'estar en males condiolons.
Be'n va passar denúncia al jutjat.
van éseer conduïts a la delegació.

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

— RUM BELLESA (a base de no.
•JOIES VILANOVA i n I d, e. guera). Treu la blancor al cabell, tornant-U el seu color primitiu, amb tx(El C. D . del Grup Excursionista traordinària perfecció. Es inofensiu
Director del Banc Central, Sucursal de Barcelona
Barcelonetl. secció de la Joventut Ka- Es l'IdeaL Venda a les perfumeries
cionalista de la Barceloneta, ha acorha mort el dia 28 del corrent, ab 42 anys d'edat
Al passeig d'e Colomb, un auto qu»
dat celebrar el seu 11 Aplec, en commemoració del IV any de la «eva va fugir, va atropellar a Eudalt Cafundació i tindrt lloc el vinent die 16 sanovas Moragues, de SO anys, I u
confortat
amb els Sants
Sagraments
de setembre d'enguany, al pintoresc ve causar contusions al costat dm
poble de Montnegre.
(A. 0. S.)
Aviat ea publicarà el programa
detallat de la festa 1 podem avençar que el componen un concurs
La seva desconsolada esposa D.' Anastàssia Jiménez, filles Carme, Teresa 1 Mafotogrtflc. Joca populars, concurs de
salts de corda (prova per a senyoreria, pares, germans, família tota f el B a n c C e n t r a l , participen a les seves
tes) i • una cursa de marxa excuramistats tan sensible pèrdua, pregant-los que el tinguin present en llurs orasionista (individual parelles mixtes
1 per equips). També hi haurà parcions i se serveixin assistir avui, diumenge, dia 29, a les onze del matf, a la
lament».
casa mortuòria, Ronda de Sant Pere, 34, per acompanyar el cadàver al cemenLa comissió organitzadora ha rebut
tiri del SO., per qual atenció els quedaran agraïts
Importants premis per al concurs
fotogràfic, per les curses i salts a
la corda, els reglaments dels «juals
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
es publicaran en el programa per a
coneixement dels que desitgin tnacrlure-s'hi.
M A R E S
tindreu
-EL
MILLOR OBSEQUI
L L E T
N o n e l l
G e r m a n s per a les vacances *í un aparell fo- M O L T A
togràfic de la casa CUYAS, Portal
prenent
OANVt — VALORS — CUPOM»
de l'Angel, 1L
Rambla dei Centre. 11
RéJacló dels objectes trobat» 1 dipo- R o b - V i d a
Miret
sitats a la Majordomla Municipal:
Un clu i un clauer amb dues claus. No és més que una orxata del suc
Una brusa de civpé per a senyora. de plantes lleteres que pasturen ir.:
Una cartera de peU contenint fotogra- tinilvament els mamífers quan teneo
L O C A L S
Domicili sooUl:
fies 1 notes amb el nom de Josep necessitat d'alletar.
Durant l'embarU:flob-Vídan.» I
Pradera. Una maleta molt deterioraralbumínúria. dolors i molès
Rambla dels Estudis, 10. - Barcelona
Observatori Mateorológlo de la da, contenint saquet». segons sembla, combat
propis de l'estat, desenrotlla I forDolTaraitat de Barcelona.—Dia '2S de borat de sosa Una clau. Un pas- ties
saport a favor de Madame Jaubert. tifica el nou ésser, tonifica la mar»!
de juliol de 1923.
Telèfons 561 i 562 i . - - ànartat ile Correns 568
Un cadeneu 1 una medalla, segons predisposa per a un part feliç 1 Uv.
Hores d'observació: A les set, a les < sembla,
d'or. Un tapa eixos de llau- abundant.
Direcció telegràfica i telefònica: C A T A L O N I A B A N K Q tretze I a les divuit.
tó
per
automòbil.
paquet amb
En fa lactància; Rob-Vida núm i
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar: graelles, sosteoedorsUn
i perxes de fil- augmenta la quantitat de llet, l'enriComptes Corrents — Comptes de Valors — Caixa d'Estalvis [) 760'4. /Sg'a. 75S'3.
ferro. Una cartera de pell contenint queix en casseina 1 mantega, nià la
Termòmetre sec 28'4, 2S'0, 26'8.
Banca — Borsa — Cupons — Girs — Canvi de monedes Q
mocador blanc, un abonament per mare de la desnutrició causada per
Termòmetre humit: 22'B, XfO, 2*3. aun pendre
1 cèntims. Un escut l'alletament.
Delegació del Banc Hipotecari d'Espanya
Humitat Ccentèsimes dt saturació). o insígniabanys
de metaill daurat. Un cln- En farmàcies. Autor, doctor Miret,
70.
63,
72.
Subscripcions a Emprèstits
tiim de cuiro per a senyor. Un paDirecció del vent: OSO.,
SO., SO. •quet contenint quaderns tjtulats «Ar- plaça Comercial. S, Barcelona
Velocitat del vent en metres per se- le de leer escrlblendo. Un tros de
gon: 1,7.4.
C A M B R A
C U I R A S S A D A
corda. Quinze llengots de lerro.
Estat del cel: Quasi serè.
Classe de mívols: C.K.N.. C.St.K.N
B i s b a t
DIMENSIONS I PREUS DE LLOGUER
C.St.
Temperatnres extremes a l'ombra: - P e r
a cines de f a m í l i a
màxima,287; mínima, 21'ò; mínima prop no hi ha com la casa OUYAS, Por— El Jurat qualificador dri cectamea litrrmn orsa^itzat amb molio de la C,-Alçada Amplada Fona Capacitat PREU ANUAL.—PESSETES
del sol: SO's.
nació
de Nostra Searora de la Gleva, h»
tal de l'Angel, 11.
MODEL en cuit en cmta.
Oscil'lació termoraètrice: 5U
concedit el premi donat per tes Conaretfaen cmt. endm.cüb. i titular Stitnlan Btitulan
cions
ariane» de la PuriCcatSó i de 1»
Temperaturaraitia:'^5 2.
Es celebrarà una vetllaida literàrla- ImmacM
u-ada de Vich, a la composició u ^
Precipitació aquosa, dea de les set muskal
a benefici del temple en cons- port* per lema •Camemi.
15
25
53
A
19,875 30,108,
del matí del dia anterior a lea set del trucció de
Com recordaran ela no·tre» Uesidors, I*
Nostra Penyora de Mont- Consregacii
B
25
25
53
33,125 50,— 114,— 180,dia de la data, O'O mm.
de Mana Immaculada i Bas'
serrat,
organitzada
per
l'Associació
C
Lloí» Conçafa. d'aqueftta ciutat, ofert ua
25
51
53
87.575 80,— 210.— 345,.
Recorregut del vent en igual perío- (Montserratlna de la parròquia, amb p
r
e
m
i
c
o
n
s
i
s
tent en 300 pcatete* a la taiUor
D
50
51
53 135,150 120,— 380,- 650,
de: 100 km.
com posició musical que pogués aplicara
la
cooperació
dels
Pomells
de
Jovenl
a
p
o
e
a
i
a
p
r
e
m
iada, 1 qne ba dta·er tranrObservacions particulars: No-cap.
tut «Flora de Puresa» i «Escolanets de ta per tot d dia » d'agost a l'eeatgc -'El
director,
E.
Alcobé
las
C
o
n
s
r
e
g
a
c
i
o
ns Marianes, de Vich
Els impostos són a càrrec del Banc
la Moreneta» i altres valuosos ele—
Avui,
l
'
A
p
o
stolat Social efectuarà "=«
ments,
que
tinidrà
lloc
a
l'estatge
de
HORES DE SERVEI: De 9 a 1 I de 3*30 a 7
a lermita de Sant Muç. situada
l'Associació de Propietaris 1 Veïns del alexcursió
V
a
n
o
s
C
a
r
d
ú
s
SÍafS:
t
e
r
m
e
d
e
Kubl
.
AGENCIA num. li Carrer Creu Coberta, 8
Guinardó, galantment cedit per la La sortida serà a les set del mati, per
Telèfon H. 687
l'estació
d
e
Sarrià,
per as«lstir a la mifa
AGENCIA mim. 2:
» Sant Andreu, 146
»
S. M. 871
Trobant-se a casa seva, carrer de seva junta, avui, a les quatre en punt qne, a dos quarts d
e nou, ae celebrar» »
AGENCIA num. 3:
» Salmeron. 111
»
Q. 184
Sardenya, 197, una noia anomenada de la tarda.
la ctatda ermita.
HI
pendrà
part
el
celebrat
gnltarris—
Han
estat
n
o
m
e
nats : ecAnom de Saal
Lluïsa
Berenguer
Collado,
de
18
anys.
SUCÜHSALS A O I B O S A X L L E Y D A
oan de Tarragona el Rnd Dr. doo JoKP
va beure sal fi untin, no se sap si per ta Alfred Romea. i pronunciarà el J
Garriga;
c
o
a
d
j
u
t
o
r
d
la Purlssima Saní.
discurs final lex-regidor En Narcís de Reus, el Rnd doseUuls
equivocació.
Boronat, i coadjutor
d
e
la
parròqui
a
d
e Cambrils, «1
Fuster
.
Va ésser assistida al dispensari.
nrend
Li
c
.
d
ou
J
o
s
e
p
M
i
r
ó
Ollé.
—Per si 11 havia donat tres pessetes
falses, en tornar-li el canvi de cinc.
a primera hora de la tarda bar ar- Crlililleríes Uorau. R. Floíf.a·
mat un escàndol la venedora del MerA l'Associació de la Premsa diària
cat da la Boqueria Maria Vives Bros
M u s i c a l s
i la compradora Isabel Enrlquez Agui- slia rebut un telegrama dels reprelar, havent d'intervenir-lu els guàrdies sentants de la Premsa donostriarra
per a calmar-les.
amb ocasió d'estar reunits en fraterAvui al mati visitarà 4a nostra
—Al migdia d'ahir fou auxiliat al nal banquet amb els representants ciuta tia íllorejada societat ohoral
dispensari de Gràcia el noi de nou de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, als «Art Bredenc». de Breda, essent reAquest B a n c , a la seva casa C e n t r a l i a la
anys Josep Hernàndez Tomàs, habi- companys barcelonins 1 lent vots per buda a l'estació de França per l'antitant al carrer de Samsó, 10, el qual la prosperitat de Barcelona 1 la seva ga Agrupació Choral Euterpense. del
S u c u r s a l n ú m e r o l , continua realitzant les
tenia unes erosions als colzes 1 agi- Fira de Mostres.
Centre Cooperatiu de Pescadors d*
tació nerviosa. Va dir que 11 havien
operacions de C o m p r a i Venda de Valors,
Barcelona.
pegat al carrer de Voltalre uns sub- —Per als aristòcrates: cafè La Qarza. (La dita societat, que ve a tornar
jectes anomenats Àngel Borràs FerRenovacions, Conversions, C a n v i s , A g r e g a c i ó
visita amb excursió artística. «
nàndez, de 20 anys i Francesc ib&- Un carro que passava pe! carrer lal'efectuada
(any per ia sede fulles de cupons, Subscripcions, C o b r a fíez.
•tels Jocs Florals, va atropellar el gona, donaràaquest
un
escollit
dí
noi Joan oomas Florentí, de 7 anys. caràcter InUra en i'estatgeconcert
social
d
ment i N e g o c i a c i ó de cupons i R e v i s i ó de
el qual va resultar amb la clavIcuU ITEuterpense, a les onze de la nit- e
7flÍTPllpÇ . PORCELLANA
esquerra fracturada. Desprès d'auxlllistes d'amortitzacions. — Admet en d i p ò s i t
La tomada a Breda dels excursioF aUGllCò J. Llorens. Rbla. Plors. SL llat al dispensari d'Hostafrandbs, va nistes
tindrà lloc düluns a la tarJa
tota mena de valors
A darrera hora de la nit, «1 via- ingressar a l'Hospital Clínic.
ducte d« VaJlcarca, un subjecte va
arrebossar el moneder a una noia de
De Tiana diuen que la minyona de AUTORITZEU l £ S NOTES OF. V-f
20 anys. 1 va fugir.
la Torre Meyol, vafiorpemdredina de UUALS ENS PREGUEN LA PL-BLIÇAper a bodes i bateigs. Amiga Casa
Als crits de la noia acudiren uns la casa un desconegut que regirava ClO. AMB UN SEGELL O UNA HHa p s e s
de
l u x e BARQUES, carrar ò» Saat (Pau. 38. transeünts, agafaren el raler. u ad- als
mobl^e 1 que va fugir, emportant- MA QUE ENS SIGUI CONEOUO*

Banc de Catalunya

Banc de Barcelona

C

L A VEU DE CATALUNYA

P5g 3: — Diumenge, 39 de jabol de 1923

N O T Í C I E S DE LA P E N Í N S U L A
(Telefframe*

i

e o n f e r ò n o l e s

d m

L A

V E U )

MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT sent contesta» des del valíeu ale- ta procedència d'aquests individus.
—Serà vostè el qui patM més — li nacional leta s'adxdcà per anunciar
many amb burres a Alemanya, slgnl- limitaot-se a dir que ho ignorava.' ha dit un periodbAa.
Madrid, 28, 2 tardi. Acam-se
qoe l'obstruoció continua.
alguns passatgera anglesos i Els tres estrangers han *tai detin—No ho sé. perquè com que toia
E3 o&P del Govern ha rebui avui alguns espanyols.
Ea vista d'això no sba despatxa'
guts 1 seran portats a Màlaga, a iSs- els Consells no tenen ordre del dia. oap
]ts vlaltes del duc del Infantado i
L'Incident és molt comentat.
posicló de llurs raapectlus cànsols.
fel ministre del Treball ha dit que EL assumpte.
d nua comissió de l'Ajuniament de EI
CAPITÀ GENERAL OE OATAsuccés arriba a nosallres CIMU a
portava al Consell un iateressaiii pro- LUNVA
,\U(trld, que bun anat a purlar-U del nunur,
PRESA OE POSSESSIÓ
I EL GOVERNADOR MILIimpossible couiprovarJeoW d'eetkuuJ· a la producció naI/roUema de l'ebasünteírt d'aigües. lo. peressent
TAR
OE
TARRAGONA
haver
marxat
ambdós
valAquest
mati
s'ha
possasqionat
de
cional.
d'auxíU
a
les
Indústries,
d'exHÓ dit el preslileni que havia rebutxeüs..
Madrid 28, S'SO rut.
la
secció
d'artlUaria
del
ministeri
de
portatio
1
de
crèdit
a
llarg
termini,
la visita del comissari regí de l'Exla Guerra el general de brigada dun per al coiuarç exterior, d'acord amb
£1 capità general de Catalunya
•JJSÍCÍÒ d» Baroeloaa, Mayor Pioh, I tL CAPITÀ GENERAL
Alfred Correa
ço que el Govern oferí «n «I Congrés tornarà a Baroeàona al duueoK·,
^ue as proposava donar oompt* al
OE OATALUNVA
dia primer d'agost
del Comerç d'Ultramar.
Consell d'aquesta tarda de les propos
DEL
COMPLICTE
BANCARI
Madrid 28. 4'15 laida.
FJ mateix dia marxarà a Tarra
MM al Govern pel comissari.
Bi
cap
del
Govern
na
mauilestat
Saragossa. - La Cambra de oonv
Aquest
mati
ha
arribat
a
Madrid
gona
el governador mlllt·ar daqoe
qoe
es
ckepauariaa
expedients
l
es
tia afegit que el senyor Picti l'hacapità general de Cataltmya, se- penoaaó ba restitaat l*& operacions tractari- del Marroc 1 da questloua Ua plaça, generaí don Em«I Bor rera
,-.a instat per a la maogurciò de el
amb tots «es Bancs, inclòs aiob els
nyor
marquès
d'EsieUa
acompanyat dels seus ajudants et
1 Exposició del MoWe, el IS de se A les dotze ha estat al ministeri de boiootejats, amb absoKrUí normalitat. d'Hisenda.
irfnbre. El presltíent es proposa asets- la Guerra, per a fer la seva presenHa afegit qu» 00 s^bavia rebut en- tirant coronel senyor Reina 1 el coEU Sindicat Utnre d'empUvatis de
ajumdant d'engtnyers senyor Femànai a aiquest acte, ponant la represen- tació al general Alzpuru.
Banca i Borsa ba (aoiUtift un» nota cara la memòria da l'Alt Comiasarí.
tació del Rel 1 la del Govern.
El tninlstxe d« la Guarra portava dez Lúpea.
Parlant amb els periodistes, al ge- a la premsa que diu:
-Serà laboriós el Consell d'aquesta neral Primo de Rlvera ha dit que
«Considerant aquest Sindicat que dos o tres asoeueos per mèrtta de
CL REGLAMENT O'ALOOHOL
tarda? — 11 ha preguntat un perio- dimecres pròxim tomarà a Barce- el boicot exercit fins a la daia per- guerra 1 expedients per obres au ona
La
«Uaoeta' d'avui publica un
casernu
de
Màlaga.
dista.
lona.
Indicava no sols els Bancs boieotaHelal dacrat del Ministeri d'HUenjats, sinó queresultavademés en En arribar al Consell «1 ministre da,
-Ho: no ierà laboriós — he conLA QÜESTIÓ
«n al qual «E> disposa el saperjudici d'altres Banos ddlctes a d'Estat ba manifestat que s'havia gttaafa
i^lat «i president
' OE LES RESPONSABILITATS
rubricat el projecte de tractat comerHa acabat maniíestaat que el dia Ha esta: oi mi ais tari de la Guerra, nosaltres, ha acordat, en benefici dels cial
amb Bèlgica i que abans de alg- ArtM* pUmar. — Ei oae tercer de
jr demà el passarà al camp, i que conferenciant amb el general AUpu- dltims, deixar-lo suspès i reduïda llur nar-se
passarà a informe de la Jun- 1 artxjM 155, el oas quan de l'artidilluns rebrà al seu «tespatx una ru. el president de la Comissió parla- actuació a boicotejar les operacions ta d'Aranzels
i Valoracions i de la cle 16» i l'article 175 tel RegUwxnt
directes,
que
emanin
o
vagin
dirigicuoxissló de svüaltems
mentària de responsabilitats, senyor des als nostres enemics, exercitant Comissió Protectora de la Producció de la Renda d'Adcubals de 10 d« deSagasta.
Nacional de conformitat ama l'ofert sembre de 19ÜB, senseudran rodaoDEL TREBALL
•i boicot amb totrigor»
pei Govern en les Cambres en dlsco- laie en els següentfe teames:
—El diputat socialista senyor BesEJ nrfnistre del TrebaJl ha rebut telro
ta·-ió la llei d'auturiUadona aranze- Art. US6 — Cas tencar Efe que ela
ha dtt aii periodistes que la
ELS SUBALTERNS
avui els parlacueniarlg de Càriiz. ela declaració
prestada aquest maü da.juaií U han demanat treball per als vant la oomtssló
bortn aigusaatanHi» o alpnhnto cteuMadrid, «, Sit tarda. làries
responsaWHtats
En ia proposta dels delegats s'han tres, atcobola deanoturalitzate o aiobrers dels astíllere de Matagorda. pel general Gómezde
Ona.
nombrosa
conuaaió
de
subalJordana no havia terns ha estat a^ul a la Presidència salvat (es dificultats que s'havien aa- guardents compostos l licors sense
També ban soüicltat que el Govern
cap interès.
a parlar amb el marquès d'AJ- senyalat en les Cambres, sobretot en autonizaoó de i'oífccirta oçanpeteot,
murvlagui prop del de l'ArgenUua tingut
Tots els informes que s'anuncien par
bucemas
iotre les uiUlores que els relació amb oerUds indústries blacai- o un cop expiraX €tf termini conceperquè sigui anuUat el nou dret de com
sensacionals — ha afegit el di- tai nan estat
dit a l'efecte.
i que per nes i catalanes.
ctnc pesos or imposat a les sals. la putatasocialista
— desprès resulten «Iscertes àiítcuitawconcedides
no
acaben
Se dur-se CONDEMNES PER L'ENFONSAMENT Art- 169. — Cas quart: Bla fabriqual oosa arruïnaria «Is salineis del menys interessants,
notant-cn
Sud d'Espanya
cants i iMgnilTrf-mltïtPff que 00 preDEL «BARAOALDO»
tots ells una marcada tendència a a cap
El cap <jel Govern no ba pogut re- Càdiz. • El capità general <le l'A- imiitn iTiTr»nrii«)t»pT|pnt «la quaderns
salvar
les persones <iue puguin apaLA COMISSIÓ
rèixer com a responsables davant dB bre els subalterns: peró ela ba citat postader ha fet ferma la sentència •Calouarie de guies o vendes, o ela
OC RE8PONSABIUTAT8 la comissió.
per al aUluns a des quarts de dotze per l'enfansameut del vapor «Bara- llibres da compteUtttat de la TSbridtfl mati.
Des de les dea del mstt fins a la
ca o magatzem a l'ésser requerits
caldo-.
una de la tarda ha estat reunida aval
EXPEDICIÓ DE PERITS
La sentència encara•„:•ò'ba fet pú- par això pels inspeotors de la
SIGNATURA
DE
GUERRA
la Comissió d» teeponsabütíats.
però extraoficialment se sap que Banda
Procedent d» Melilla ha
minïsMti d» la Guerra ban fa- blica;
Davant seu be Informat solament (Màlaga«1—
Art, 175, — Incorreran en faftea
Hermida és coodamnat a IS anys de
vapor «La Roda», portant ciAl
lltat
avui
la
següent
signatura
el general Gómex Jordana, al qual arribat
ferits dels oonïbals de 31 de Destipant ei general de brigada don presó l » SQQ0.0O pesseta» dlndemn-.V regilaiBBBtàrlee, qae es correígiraa,
-wompanyava el general Buryuete. legionaris
em*» mulnoa de SO a 200 pess^es:
i 6 de juny Oïttm, 1 personal sa- Francesc Sànebez Ortega al ooman- zació.
Despre? ha comparegue d. coronel maig
Primer — Bts detalllsKis 1 els tnAl aupuà se li imposen dues connitari
encarregat
del
senvel
dament
de
la
segona
brigada
de
la
ftUjuelme, però com que no estavaEls ferits són els segtlenta;
demnes dirr. any 1 vuit mesos 1 als dustriade que es refereix l'erficle
sisena
divisió
{AOmeriai},
preparat per a informar, ha dit que Caporals; Anloni Blanco .\im*gro,
la pena demanada pel quart qoe no portin la llibreta per
Ascendint a general de brigada ei comerciants
no tarta un dels pròxims dies
a la' oomptatoSMes dels productes
Fiscal.
ferit a respetilla esquerra; AdrlA, Bo- coronel
d'Infanteria don Damià Ga- Els dos oficials han estat absolts. alcohòlics,
degudament autoritzada
driguez SQva, pèrdua del braç es- barrón Oespo
•LS ESPANYOLS A PARIS
par
l'Administració,
querre,
i
Antoni
Fernaredez
Pérez,
feSL PLET OE L'ALOALOIA
ES pnssidaot de l'Assotíacio de ia
LA fCàAOETA»
Segon, — Els fabricants d'ateoboto
DE BILBAO
Premsa, senyor Prancos Rodríguez, rit al braç earoerre i oama dreta •
neutra* o cteanatunaUSaala, compos(Lesionsris:
Acnoree
Gaspar,
ferit
a
LA «Gaeeta» publica:
na rebut dels espanyols residents a
.Madrid.
28,
615
tarda.
la cuixa dreta; AgusQ PJauelies. fe- De la secretaria del Senat — Anun- La designació d'alj»Ide de Bilbao, tos i boors, i d'essènoios, l ete maParis el segdent telegrama:
a la cuixa dreta; iosep Mora ciant qoe «Is aspirants u oficials d'a- de BeM Ordr-. ha produït rebom- gatzemlstee de productes alcafaólics
«EqpanyolE reunits eo fraternal ban- rtt
Rueda,
de Itfll dret; Enric quest cos co legislador aprovats en bori en aquella ciutat protesiant del per la infracció de preceptes reglequet, per a commemorar la fundació RosfiOo, pèrdua
ferit
al
cap. paràlisi i mut, 1897 que desitgin conservar llur dret nomenament diversos elements poll- meotaris. qoe no estan compreses en
d» la Casa d Espanya, acc-ronren dl- Josep Garcia Guerra,
els anades 180 ad 164
ferit a Paivam- e ríngTèa en l'escala, hauran de pre- tfçs.
rigir afectuosa salutació a la premsa brac dret. 1 Josep Tomàs
Mtuioz.
sesentar
instància
dirigida
a
la
Cauissegon. — Be deaioga l'arüuspanyola. — La Directiva.»
El ministre de la Governació a'es- cieArticle
rit a l'espatUa dreta
sió de Govern interiói- ael Senat, teut iranyWfa
segon dal B. D. de 6t; de març
avui,
parlant
amb
els
peNOTES OE FIKAMCSS
Tembé ha arribat íert ta l'espaílla constar llur desig 1 expressant llur riodlsles, qoe S'hagués produït dis- de 1919, 1 es restableix en tot son
vigor ei text dels arüclea 189 1 191 de
Al mlnisten de Flnanc&s íwan tacl- esquerra el soklat Amadeu Yraada, domicili actual.
per aquest nomenament, tota ve- l'esmentat
Reglament; 1
dad regiment dAodaltisla
Oe Flnancea. — Declarant deserta Ja gust
üt&t la segOent nota:
gada
que
ha
estat
fet
d'acord
amb
la
Arttole tercer. — Es deroga igual«1 resum i liquidació dels resul- (Bn el correu de Madrid ban sortit subahasta celebrada. per a l'adquisi- Lüga Monàrquica l d'un diputat maua* obtinguts en el servei de cade5- tots els ferits per a hospitalitzar-«e a ció i amortització dél Deute perpetu rista de grau significació i d'indubta- roent Tartlole tercer dei R, D, de 8
al queies per cant Intarior.
d'abril de 1919, 1 s^entorUza al mi:r« urbà el tnes da juny úitfen són CaraWaaclhei, 1 curer-eTU.
ble influencia en aquella ciutat.
D'Instrucció pública. — IHctant re- Ha negat el ministre que el dipu- nistre d'Hisenda per a condemnar
veritablement satisíactorls, iper tots
L'ACTITUD
OE
ABO-^-ORIM
gles a l'objeote que als aspirants a
ets expedients de defraudactó art
conceptes, car el servei S e w a ç
socialista senyor Prieto hagués en
els d'alcohols fing les dues terceres
cadastral te atès We68 «njues Un periòdic poiiíisa ei a^üetu tinln oposicions s l'higr&i al magisteri, tat
tingut
cap
intervenció
en
aquest
nopresentin soiüclfiids no contravenint
parts da la muíta carreeponent a
I ha produït un augment en el líquid grama de MeiSa:
L'única Intervenoló del partí
ceps quan. s'apreclin circumsimponlble de 606.710 pessetes, que su- «Es dia «qui que Atodei-Krtin Instíe- les disposicions cinquena 1 octava de menament
senyor
Prieto
fou
soülcitar
del
Goposa una recaptació per al Tresor, tefcs en la seva aotitnd insolent, per- la convocatòria inserida a la «Gacfi- vern que cessés l'estat anormal en tàncies qoe ho Justifiquin,
amb els recàrrecs legals vigents, de sistint en la gosadia de posar com a ta, del dia 8 del mes actua;,
condició íonameníeï el reoonetxement De fa Reial Acadèmia de Balles Aris que es trobava l'Ajuntament bllbaL
MANIFEST
127^78 pessetes.
la rapúliUca del BUS, 1 a^eginUd ds Sa^t Ferran, — Disposant que es La protesta dels socialistes d'aquella
OEL
PARTIT
SOCIAL POPULAR
^ El servat derevisiós'ha produït en de
ara la pretensió que els sous emis- roveeiH per oposició, sola el títol població prova que el senyor Prieto
« . 9-16 nit
•••86 Anques produint un augment saris
tractm aaab els (i'iEspanya. pre- a pensió Piquer, una placa de pen- no té res qoe veure amb l'assumpte. 0^ Partit SocialMaxlrid.
Poputar, ha dirigit
«' el líquid ImponlWe de 2-6W.523 pes-'cisament
a
Tànger
o
a
una
ciutat
de
Ignorava el ministre si era exacte al pmte ol següent mairilfeat:
sionat per a escultura a l'estranger,
•«ts», 0 ela una recaptació total , de la zona francesa.»
d'acord amb les condicions que es que el senyor Balperdatinguiel pro- •Reunint les seves forces tots eús
K5.217 pessetes».
pòsit dp separar-se de la majoria
publiquen.
mtoerals de la WMiajqiíla 1 altres reNOTES DE MELILLA
També ha fasOttat el sote-eecretarl
Bilbao. — L'assumpte de l'Alcaldia cent incorporades a eUa. oanentuiren
le Finances la nota següent-.
E
N
ENTRAR
AL
CONSELL
Melilla, — S ha efectuat comboi de
està donant molta feina.
l'actual Govern en el mes de desem
les manifestacions que els vaig queviures a Tizzi A»sa. L'eoamlc no
Madrid, H, 415 tarda
Hi ha gran descontent entre els bre de 1922. £3 capítol de promeses
íer ais últims dtes i que foren re- tiostilittà, però observaren al lluny A tres quarts de sis de la tarda han elements
mauristes
de
la
Lliga
M
o
VegMeCrvas era ten ampée, que re«*lMes au éa premsa ataa. oamèe un
quedat reunits els ministres a la Pre- nàrquica.
en actitud espectant
queria no res menys qoe una felor*m* 4a reíenènoía. que és oonws- grups
sidència, per a celebrar el Constí! S'assegura que el senyor Balparda ma constitucional.
En
tomar
ei
comboi
va
caure
del
nient sudsaner per a e^iiar confusió. cavall el soldat d'Intendència, Secun- anunciat.
escrit al president del Consell de Diversos mesos foren inverifta en
£1 dit error oonsistelx a suposar di Rodríguez, resultant amb lesions El ministre de Gràcia l Justícia ba ba
ministre donant-se de baixa de la maatfaasejar
unes eleoclone vorgomio1^ el eolar qu« es prengué com menys
greus.
manifestat que portava indults i que concentració lliberal i mantenint el see, per a crear
una majoria stounisempk de ctoc mil peus de auperil- Des de
tal
vegada
el
Consell
determinaria
les
sén
caràcter
de
lliberal
monàrquic
Kador
ha
marxat
a
Dar
dant que servís d'instrument per a
s'e i preu 15 pessetes al peu, estava Quebdaní el grup deregularsde •províncies» a les quals serà aptloeda independent.
governar. Uns altres tres ban estat
situat a la Porta del Sofl.. Aiaó és Aihucamas, manat pel tinent coronel la Uel sobre tinença lUegiUma d'arDemés, se ü atribueix el propòsit Obertes les Corts I a la n La taaoa legran error, Ja que l'exemple que Pozajj.
mes.
m
deredactarun manifest dirigit a lo gislativa ha quedat limitada a ona
posar no ara ami) referència is
El ministre de la Governació ha dK plnió.
autorització per a concertar tmetata
la situació, sinó ai preu, car el walor Aquests lateis reforçaran aquelles
També s'assegura que a conseqüèn- de comerç 1 a una modeSdealma meen venda del peu quadrat dels solars Uniesrepartíntoeentre diverses po- qoe portava diversos expedients.
El de Foment portava expedients.
cia d'aquesta actitud de protesta per sura de policia sobre ds d'azanee da
«tuats a la Porta del Sol és molt sicions.
Aquest mati ha sortit • Dàr Queb- , —fel demés — ha afegit el «enyor la forma en que ha procedit el Di- toc.
al de 15 pessetes peu..
danl una oolnmna, que ha fet sense Gesset «Iguns periòdica assenyalen rectori, els senyors Gandarias i Bar- Kn reeMat, «4 oobninant en aquesta
novetat ona ampla exploralfó en ter- qoe es tractarà del Marroc i alftes guta, creient-se desautoritzats havien •tapa de Coets, ban estat unes «tferee
UN INCIDENT
diuto cft coautrl. De ma-teta que dimitit, peró que abir vespre es va dues ooses: respectacte de la mà»
«A 8 O publica el segOerrt lele- ritori de la eab9a de Beat Sald.
reunir ta Junta Directiva de la Lli- elavaUa Cunotó de la Justtela mftüer,
grama,En la posició d'Atrau s'està mun- f.stic desorientat. Vostès diran
—Es vostè el que ba de dir-bo. En- ga Monàrquica i s'acordà no admetre amenaçant a k» Cantines amb la dic«Santantíer—Es tenen noüclas <runa tant ona mNicló radlotelegràflca.
Es construeix una pista per a unir cara que el president ha anunciat la dimissió al seu president.
tadura, aense qoe al Govern s'atrewtemperànaj^ francesa amb motiu
avui qoe «1 Consell DO seria ni la- Igual acord tia adoptat la Joventut Vífcri a aanciorwr tan atrevida pravoAfrau
amb TVpiennin.
de romandre en aquest port el transeacló. i l'episodi de doa sexaganarta.
Ha ancorat un vaixell de benditm boriós.
Monàrquica.
" ° M « Í C alemany «Toledo».
—Així — ba dit «1 senyor Gas- L'Ajuntament es reuní en sessió, president dél ConseOl Suprem de GuerQuan aquest waixoll sortU «fkb alemanya, pTOcodentfieUòrna.
™a a Hamburg, passà prop' del La policia ha registrat el vaixell, set — tindré temps de donar compte no asalstlút-hl l'eJcalde dimitit, ee- ra 1 Marina l'un, i ex-president del
nyor Arancadi, ni al que sindica per OonseOl de ministres 1 «ap dea partit
ininsauanUc trancès Kiiha. els tri- tiobaat nmagaiti a la bodega doa d'aquests expedients.
Puianis i passatgera del qual dooa- subjectes, 1 un italià i laJlre aus- H ministre de Finances ignorava substituir-lo senyor Aroategm.fiarre- govern amentad més oadergS i ctr^ crita ofensius par Alfgnanyii. es- triíf E I «^ttà QO ba pogut tapUoarde què ea taartnalc en «I Oonseb aUktt «DttaemalcaMt i ve nsktor
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SaSior, també constructor de vereos Sn Ramon de Gironella i Boqi^tr
1rocUoiipeí terra com * fossin bor- ooincidit en manifeatar que ei Can- i Mort de Nostre Senyor Jesucríst, a escaients,
1 tot seguit- començà- la
En Sebastià Femàpdez i GorwlUs
(kBassos impetuoses an sortir de l'es- seu bavia dedicat a l'estudi i examen la mateixa capella.
lecwra.
Ha mort a l edat de 48 anys.
dels expedients que assenyala la nota
cola.
— DLajncnge X dnprts de Pcntpcosté».— Epigrames, entre ells els d'agost i
IMe/urestani hm estat al)an4onats oficiosa.
Evangeli. — (S^at MM»U. XVIU, 9—14J. novembre, ens porten el coneixedor
en els arxius de Me Corts ajuaUs pro- — Ens tiem ocupat del Marroc, i tor- En
qucU icmne: Diaué Jestu per ola-jns
de la que
pòsits de ntftTtma ungènda, en el sen- narem a parlar d'aquest mateix as- qiü a
presumien de si OMàxoa com si fos- de la vida i camperola,
diu en pocs mots les
tit del quail cotoctdeísen totes las sumpte dimecres vinent.
sin jusiM. i iaen>sptt«ïiai els altres, «jue»- n'arreplega
Ut (MTàBola: «Dos BOOMS pujaren al tem- més belles coses.
M u n i c i p i
oposicions polítiques; representació La nota oficiosa diu alxl:
ple a orar: l'ns Farlacu i l'altre Publicà Bona prova encara et poema
«El Covern exainú diverses comu- H
proporcionafl, retfcnn» de liedrolnlsI
fariseu,
d
r
e
t
,
o
r
a
v
a
i
m
t
e
r
i
o
n
n
e
n
t
d
'
a
q
u
e
s
trar!* local, colonització Interior, hu- nicecipns de l'Alt Comissari, i. en es- ta manera ; O Déu I Jo us dooo gràcies pdei
er- PR.
uè 00 aòc cosí fls aluw bomes, lladres, Llegí les composicions de caiem DIMECRES, DARRER DIA DE LES CJ
icanttzaciú del contracte d'arrende- pera de la Memòria anunciada, ajor- q
i
n
i
u
s
t
o
A
,
a
d
&
l
t
n
s
,
ni
t
a
m
p
o
c
c
o
m
a
q
u
e
s
t
p
u
ment, Estamt de Catalunya, reformes nà el seguir ocupant-se dels assump- blicà. Dejubo dues vegades a la setmana, personalíssim: Tres cançons. Bodes DULES SENSE RECÀRREC
tes del Marrocfinsel pròxim Conseil, pago ddme de lots mas btes El publicà, de plata, calla d'amor en la vellú- L'Alcaldia fa. avinent que dimecres vi
jiNllctals, ordenació ferrwlàrlanent, dia primer d'agost, quedari defis.u.
stant a distància, no gosava ni alçar els
üne vegada més els polítics que j>re- S'aprovà un projecte de Reial de- e
ulls al cel, ànó que es donava cops al pit, rfa, vora la llar casolana, ben des- vament tancat el període voluntari del desvaleixen íran deinosrrat que estan re- cret assenyalant les «províncies, de dient : O Déu I tingueu pietat de mi que crit 1 sentit profundament.
tatx de cèdules personal». ImmcdiataniRi
SC/HB a no -posar en pràctíoa cap me- Barcelona, Vaièncio, Saragossa 1 Bil- sdc un pecador I Jo us dic : aquest se'n tor- L'Elegia de la plaça del Pi. on seran tramesos ets expedients de morosos a
l
'agent executiu per a l'exacció per la na
nà
a
c
a
a
a
s
e
v
a
Justificat,
al
revés
"
d
e
l'altre;
sura de Justícia, d adecentíínent per bao perquè, en elles regeixi la Jlei so- perquè aquell qui s'ezaHa serà humiliat, i tota paraula gira a l'entom de l'ar- d
'aprioni.
elevació, m encaua en aqudlles que bre tinença d'armes.
bre del bosc que fa migradesa de
cl que s'humilia • serà exaltat'.
U
NA COBLA A TOLOSA — CONTRA LA
Es despatxaren expedients:
semblen estar conformes.
sa
vida
a
l'ombra
de
i
església
gò(De la •fulla Dominical, del bisbat de tica ciutadana.
PROHIBICIÓ D'ENTRA» A FRANCA
•D'Estat, sobre l'obtenció <Je foto- Vich,
edici6 catalana).
(El partit Social (Popular, el qual no grames
L'OKFEO DE FIGUERES
des
de
l'aire
per
aeronautes
—
Sani|
i
ari
d
e
la
V
e
r
g
e
del
C
a
r
m
e
(
P
a
r
e
s
ha volgut éseer en les Coiis tesUiíwrü
Elegia d'un mati de maig. defenia La important agrupació choral cDcodad de
Carmelites). Gran via Diagonal, xamfrà U6- reaiiitot,
d) le bur^a, impotent per a rameliT-estrangers.
Oda als braços, La Palme- Severac» de Tolosa que tant treballa per s
ria.
Gràcia
i
Justícia.
—
Concessió
de
dil'aml^tat entre d Llenguadoc i Ca
la, acut una vegada més a l'epinió
ra, Elogi de l'Empordà 1 altres i «íl- estrènyer
Avi»:
D
u
r
a
n
t
els
me*»
d
'
a
g
o
s
t
i
s
e
t
e
m
alonya. ba tramès a l'Alcaldia ona efnsift
bre' es suprimirà la celebració de la missa trres, totes de mot Just 1 concepte tcominucncíò
püWica, dieiaWl qoe F -yanya no me- versos indults.
int a l'Ajuntament de Sa:
d
e
la
u
n
a
d
e
la
tarda.
reix at pot seguir condemnada a la Guerra.—Ascensos per mèrits de
anaren interessant l'auditurl edana l'haveargra
fet anar a la dita ciutat, amb
celebraat-sc les altres misses de subtil,
m
o
t
i
u
d
e
les
f
e
s
t
es populars del 14 de Juliol,
pamltsi mentrereftwQtebcmen ella mil guerra, del general senyor Marzo, do6egn!ra«
selecte
fins
al
moment
en
que
les
s quarts de set à les dotze, es els dies
la c«bla cPep de Figueres., accedint ï.
focus de rebel·hó i de desesperació; i coronel senyor Hulz del Portal, tinent fesbos, i ea la aiàaa de les doae contimans s'ajuntaren per a donar al d
e
s
i
g
s
d
e
la
dita
rupació de dur la nfisxa
uaran les plàtiques sobre el Sant Evangeli,poeta ct premi d'un fort aplaudi- de Catalunya al corAg
que va essent urgent preparar, no coronel senyor Sàncbez Ocafla i ca- n
del poble ocdtA.
per M R. P Prior
u ne dfetedura ariritràrla, sinó un po- pità don Ricard Rada.
ment.
•
A la dita comunicació es lamenta d sucAvui, últim diumenge de mes, tindrà
derós oorent de volwtíals que Ha- Finances. — Fixació de capKals pels H—
ceft a la frontera francesa amb l'orfeó «Ce?
oc, a dos quarts dé cinc de la tarda, l'acte
manor Empordanesa» i la cobla «Pereledij
polsin iroarrtirkguinaquelles apre- quaJs han tributar diverses societats principal del retir nrglamentari de l'AssoStntiat qne això impedís donar al fes::--.,
de l'Ttnmaculat Cor de Maria per a
miente raformes amb el Parlament estrangeres, i Reglament per e l'exac- ciació
de música catalana la projectada externa
la preservació de les noies, a la capella prò
ció
de
l'impost
d'axioòria.
> merescuda importància.
tüa de l'Hostalatge (Travessera baixa, 34,
0 sense «IV.
M
a
t
i
l
d
e
,
8.
Gràcia).
Governació. — Adquisició de . caO
b
í
t
u
a
r
i
DELEGACIONS
LA COMISSIÓ
Es recomana l'asàistéscia.
miqoa-aiitomòbUa. de centrals telefò- —
L'Alcaldia ba delegat la seva reiacser.':
Festa
v
o
u
v
a
d
e
la
ciotat
d
e
B
a
r
c
e
l
o
n
a
có
e
n
el
tinentd'alcalde fum>of Cararacb
, DE RE&PONSABTUTATS niques i de material de telègrafs.
a la Santíssima Verge de la Meteè. — El
per a les festes dels Jocs Florals que e
Foment.
—
Adquisició
de
material
dia.
a
d
'
a
g
o
s
t
,
d
e
si.
»
a
d
o
t
i
e
,
c
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ENTERRAMENTS
lebraran dem.! a la barriada de Santa EuContra el que s'ha dit aquest migfestius. IvisMi cada mitja bora; a les vuit, laUn Joan Sardú i Forat. A·vut, a un cbrU
ia de Vilapisrfnn; en el regidor senyor
dia, aquesta tarvia na comperaitrut da- del port d'Alacant..
matinal, cantafln per l'escolania; a les
B
r
on per al campionat de Barcçloaia que
vant la Comissió de Responsabilitat;
deu, 06ci solemne, msb assistència de l'A- quart de deu. Casa mortuòria, tírwíh. laem
Federacií, Catalana de Natació Amateor
juntament, Càntant la capeila de música d'a-rtttmero U.
el coronel Rlquelme.
celebrarà
tombí a la tarda a la piscina del
questa Basílica, dirigida pel Mtre. Millet.
Clob Natació Barcelona i i en el regidor-seAquest slba limitat a exposar aquest
Farà el sermó monsenyor doctor Pere LisboFUNERALS
n
y
o
r
Escolà
per al tcpartàneot de pre«:«
matí a la Ctrml.sisió que no tenint
sa, prevere.
als alumnes que ascisteixeo a les eseolei
preparades les dades, millor dit, or- V i d a
r e l i g i o s a
A les sis de la tarda, després de la «fun- .Va Maria Liuisp Herrera i Hrmàn- pauocinades pel Foment Martinene, que v
ció diària», es cantarà el Tnsagi Marià, ser- (Lrz. MOrt el 20 del corrent. Demà-, a celebrarà demà, a la tarda.
denades, agrairia que se li tes un
mó per l'esmentat doctor Usbona; finalitformulari de preguntes per a unir a
nt tan solemnes cultes amb el cast de lales deu. funerals al temple del Roser
EN MAYNES, ALCALDE
aquest el «u informe.
Avui: Sants felix II. papa; Lupo, z«a
Salve Mercedària.. Coigs i besamans a l'Er-(Auzies Marc, M.)
Havent d'absentar-íe per vuit dies de Ba:
celsa
P
a
t
r
o
n
a
d
e
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
bisbe,
i
Santa
Marta,
verge.
—
Demà:
Se 11 ban redactat. 1 aquesta ma- Sants Abdó i Senén, màrtirs, i Santa
edona l'alcalde seuyoi marquès d'Alt;I!i.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ c
aquest migdia, amb Icsformalitat*de rtteixa tanda ba acudit de nou a la Màxima,
En
Ferran
de
Castellamau
i
de
verge
brica,
féu remesa de la rara al prt^et bComissió per a contestar-les.
. nent d'alcalde senyor Maynès.
Miró.
Quaranta hores: Avui, a l'església
Persona significada de la Comissió,
Na Rita Sararols i Cirera, vídua de
ATIS ALS SONYONS
Vetllada a la Schola
deia aquesta tanda que aquesta es irroquial de Sant Francesc de Paula,
N'Agvsti Corria Enterrada albir al mati.1 La Secció de reclutament del Disttktr I1J
trefcava en un període d'ïttfonmació ores «Texposició: De dos qnafts de
f
a
p
r
e
s
e
n
t
als minyons de l'actual recmP'^v.
Na Marta de los Beyes Ara/Ió i acollits al capítol
del matí a dos quarts de vuit de
» de la llei de Racluu
1 no tenia encara formulat un judi- set
Pratniarfó.
Enterrada
aihir
a
ki
tarda.
*
m
e
n
t
la
conveniència
de presentar dintre el
la
tarda.—Demà,
a
la
mateixa
església.
C
a
n
t
o
r
u
m
de
S
a
n
t
J
u
s
t
ci concret.
t
e
r
m
i
n
i
r
e
g
l
a
m
e
n
t
a
ri, al Govern militar d'a
Na Antònia VUadontiu, Sanmarti,
La missa d'avui: Dominica X desq
u
e
s
t
a
plata,
el
certifical
d'aMitud coero
No tenen fonament determinades in prés
vídua d'En Joan Cantallops
de Pentecostès, color morat. — La
ponent a l'arma o cos en que desitgen «o
formacions que s'han propalat supo- de demà:
En
Santiago
Folch
i
Forn.
Enterrat
vir,
p
u
i
x
del
c
o
n
t
r
a
r
i
c
a
v
euran' privats de
Sisè
dia
de
la
infrapetava,
Malgrat el temps avançat, la Scbosant que resultaren cArrecs de l'ac- color vermell.
tal benefici.
la CaiïtoruiT. de Sant Just, en ple aiúi a la laixla.
tuació de. la Comissió contra un exCort de Maria: Avui, Nostra Dona juliol, tingut per a sos amics mm
miniínre català.
Maig, a Santa Anna, — Demà, Mos-vetllada, la danvra dtí curs iSaa-SS.
Són informacions tendencioses — de
dèia — sobre laflnaHtatde les quals tra Dona de ta Saleta, a Sant Jaume. N Esperança Llur i En Josep MaAdoració Nocturna: Demà, Torn de ria Casas de Mullar foren eie enno vull pratunòitiar.
Sant Ramon Nonat, a l'església parro- carregate de ler-Sa agiodosa^
EL COMSEU. OC MINISTRES
quial de Santa Maria del Poble Nou.
Comtnçà la senyoreta Llor execuMadrt, 28, 10'30 nit Vetlles en sufragi de le* ànimes del tant all plano composícioiie de Mo£J ConscU ba aeaibai a les deu de Purgatori: Avui, Tom del Mont Cal- zart, CbopiJi, Meodiíelscm i Scíiula nit
vari, a la seva capella, Escorial, 155 bert.
A la sortidatoteeis ministres ban (Gràda), — Demà, Torn de la Passió Düi·.·Jint-iii. eu diriam l'elogi. Posant les seves mans tAanques damunt riwoní tM tedat, en descsJxiéUer els temes diversos, adquirien
com un deix de la seva persona díslïogxkí i amb execució d'escoia impecable anatfa Infiltrant el sentaneDi
L a
S o c i e t a t
M ú t u a
d e
ais J J . - gustos» i'eacoltairwi
La bona votunta-t u oferí flors,
aptaudimema, motí» afdaucümeuts,
diriem que tot era migrat per e ferS e g u r s c o n t r a
I n c e n d i s
ne ofrena a te gentil senyoreta Uor.
Farà un any que En Josep Maria
Casas de Muller ens oferia el seu
llibre de versos amb dibuixos del
D E
B A R C E L O N A
maila*ruanyat Fontartillas; ara ba
voigut d» bell nou fer-oos captius
de ses rimas en te, lectora Intima
HA T R A S L L A D A T E L SEU DOMICILI SOCIAL A L
de «aie de la Scbola antònim de
Sant Just, *^)ta curaila d'oients, entre els quals s'bi comptaven gant^s
faninitats.
Q miüor consell que com a metge puc óanar-li.ès que prèngui
P a s s e i g de G r à c i a , n ú m . 8 6 ,
pral,
Féu on elogi d<4 poeta .VOctavl
P i r a m i d ó n « MeïsterLuciuS"
íveurd que avia! se li'n van el mal de cap i el mai de ccçixal
Si voleu menjar fresc i bé
essent les hores d ' o t i c í n a
També s'aikugereixen desseguit les
aneu al
dolors neuTaigiques i reumàtiques.
Malpl's de Ics Imitacions 1 demani an les farmàcies • «cpressoirwní
Restaurant del P a r c
d e dos q u a r t s de 10 a 1 i de 4 a 7
_.
- "
Pirçjmidón - Mcister Lucius al voltant de la
ÇJseçen moviJespeaal deia casa.fit fermança üelaneçitimiKu
del producte
P i s t a de
gel

S

I
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hi ha la del «mtmcnhzm mQltum» o triaren de l'Orde de Predicadors, sió dei Papa Cllaint VTII, 'als 28 de
dei cavaller al qual hem fet ja al- mentre que la Mare de Déu corona setembre de 1568. En una de les 'and' flors un laic, agenoUat als SPUS ques ht te pintada una representadó
D
E
L
R
O
S
A
R
I lusió.
Aquest míraole, del qual ha donat peus. Ela àngels formen a l'entorn de te Verge emb d'Nen, als qimls veun text ben intereseant don Marian de la. sacra representació una aurèo- neren uns devots seus, que presenten
Agtriló. exposa l'esdevingut a un ca- la de flors.
el rosari a les mans 1 el (aueU (ic?valler de Colunya, a qui un seu ene- En el Museu Episcopal de Vich hi cobert. Aquesta darrera pia flguraVi6
Article I I I i últim
mic observava, esperant aesassinar-Io ba un retaule complot, de la setzena és un pas més envers el tipus Icoquan sortís de l'església, on resava centnirta, que en el aeu compar- nogràfic tradicional que. reproV·ntant
el psaltiri de la Verge Maria I a qui timent principal fa rerfenèm-la a la Verge del Roser, va vuig-.irlizar-se
Ella coronà de roses. El trobem fi- la maitelxa contalla. La Verge 1 el a l'època de la gran extensió del culgurant en multitud de representa- Jesuset ressalten «obre un camper fi- te marià, que s'originà de la pran
cions primitives de la Verge del Ro- gurant un roser carregat de flors; victòria dé Lepant del 7 d'octubre
ser. Així no falta en un gravat va- Maria honora amb la corona el ca- de 1571, la qüal Va fer que cl Papa
>ènció. de l'any 1490, que wa acom- valler postrat als seus peus. mentre Sant Plus V ordenés una festa d'acpanyaní 1» h orní Ha Ma pel venera- que el Nen té a les mans un brot ció de gràcies, que dos anys iaH
ble mossèn Antoni Fuster, expositrt de foses. La composició queda com- tard. Gregori XIII permeté que fos
el satai «De próftalís. planxa xüo- pletada amb un home d'arines dret. celebrada en totes les esglésies o calogràíiea, en la qual es veuen la que deu ésser el perseguidor del de- pelles on hi hagués una Imatge de
Mare de Déu rodejada de llum l vot colunyès. Al cim del retawle. de- la Mare de Déu del Ro^er.
aurioiada de roses, tenint als serua més, sThi va posar la referència
Així va anar desenrotnant-se la depeus al Papa Iimooenoi Viu i el oa- a altra llegenda roaartana: la d'un voció
la Mare de Déu de la Roía,
vailler. ambdós portant el psaltiri « mercader qui, temptat pel dimoni, de la aqual
menció el missal berles mans 1 el segon a qui corona dubtà de lafldèltfatde la serva mu- celonl, de 15fa
61 (foll 66 XXXIV. a la
de flors la celastial senyora. Uo al- ller, a la qual volia precipitar dalta- qual consagrà
algunsftennons,(Fen
tre gravat que porta l'edició de la baix d'un cingle, essent, lliurada per tro els seus dedicats
la Mare de
VMa de Crist de* Sant Bonarventura, la Mare de Déu, qui ocupà son lloc Déu, el Superior delsa dominirs
de
estampada al Montserrat envera sobre el cavall que havia de portar- Tortosa, Baptista Soria. predica»Mr>ns
l'any 1418. posa també el cavaller la a l'estlmbameni i a la mort, men- que s'estamparen l'any 1638 (foli 66.
agenollat als p*us de Maria I rebent tre que !a bona eapopa restava en
la garlanda qne élla li posà al cap. l'esgtósía,resantel psaltiri. EJ diroor LXIII).
ni coneix la sUbstitut-ió I (fuig, re- No voMriem deixar oblidat, dimre
'Es de creure que tal representació velant-se al gelós mercader la virtut els materials qtie tenen relació aml>
el punt que tractem, l'existència, enno faltaria en aAtree estampes de la i innocència de la dons exemplar.
tre lesrelíquiesguardades a la cateMare de Déu. oom una de què parla Itm-entari del canonge vigatà A Oirona en l'antiga Col·legiata de dral de Vich, do ço que f^anomena
Joan de Campairoar. en 1506, quan Sant Feliu, ihi ha una pintura srtbre «Rosartum Sanet* Joannis eleemo«1-Iudeix a «un paper en que es la If.ula, que anys endarrera poguérem slnarils eplscopi et confessoris». paVerge Maria vdel Roser». En l'esglé- veure on una exposició organitzada triarca d'Alexandria, que visqué a
sia de la Rodona, en 1508, e» paria per Ha Societat «AHhenea» Srtbre un principis del segle vn.
d'harver-hi -I drap de pinzell amb florit roeer apareix la Verge, airib
Es tracta d'un enfilall d una trenVerge Maria del Roser i altres his- e^ seu fill alstoraçosacompanyada de tena de grans de fusta, qne fan
tòries» (C. F. «Inventaris» dels no- dos àngels. A sona hi he un agrupa- poc més d'un centímetre de diàmetre,
taris Guillem de Prat i Joan Fran- ment representant un Papa, un catde- els| quals van acompanyats Id'una
cesc Franc).
nal, un *»isbe, un rel i un cavaUlier, creu que amb son mànec i tot oeu fer
I amt> ei (Rosari a les mans, uns onze centimerrtes de llargada per
lina pintura sobre taula del Mu- postrat
qual surten cinc roses de U boca, vuit d'amplada, esculpidta també en
seu de Barcelona, que té un cert de!
amb estupor d'un armat baró. al fusta i de gran caràcter oriental. En
aire de procedir de terra aragonesa qual
acompanya un escuder, porta- la part anterior de la creu hi va
i datada de la primera meitat del dor d'una
gran partesana. Es tracta tosoamerrt esculpit en relleu un cmsegle XVI. deixa veure la Mare de d'una «ruriosa
1 deu ésser, cifte sota els braços de| <iirales veuen
Déu rodejada de glèaria 1 presentada de la segona figuració,
meitat de la setzena cincfiguretes.que seran les Maties
sobre camper de Qors, dirigint ei centúria.
i Sani Joan, trobant-se nobre el cap
seu es^naid envers el c^rvalliw. al
nlmbat del Retítempt—- ia llegenda
qual
prasenta
un
àngel,
mentre
que
"En
iotes
aquestes
representacions
La Mare de Déu del Roser i el Cavaller de Colunya
«ill s'esíà agenollat 'i ^vorta el rosari primitives de la Verge del Roser, hi grega Indicadora del nom de Jesnen les seves mais juntes. Aqudl ha ha la dlara aHosió a la tradició del crist. No direm que aquest psaltiri
(Museu de Barcelona)
deixat les ami és a terra, 1 hauria' de cavaller de Colunya. Altres n'hi ha i creu datin de l'època en que visDespcte de les denominacions de de Colunya. que tant servi per 8 correspondre a là .figura que hi hau- del mateix segle yvi. en les quals es qué el Ja citat Patriarca d'Alexandria;
però sí que íarem notar que aquesta
psaltiii i patemoster es vuigaritzà el la propagació del Rosari, un segle ria a l'altra pàrt de la Mare de Déu, prescindeix d aquéll tòpic.
mot «ïtoearí·. per indicar l'úttl o «ui- més ençà dels temps en els qu^ls vi- que és de creure que rèp resen ària /- A Tarragona, en l'església parro- interessant relíquia era venerada en
fllall de nomtoe determinat de grans, via el Sant predicador. Aquest par- l'agressor. Don Marian Aguiló, en el quial do Sant Joan del Port. hi ha la càtedra de Vich ja en la segona
que servia per a comptar les oracions. lava d'un mercader devot, a qui la seu HGançoneret d'obres vulgars», una Verge del Roser, obra de finals meitat del segle XV, sahent-se que
No fou cosa planera 1 acceptació d'a- Verge Santíssima coronà de roses, dóna a conèixer altre gravat, en el dél primer trentenari de la setzena a IS de juny de 1446, un tal Giegori,
quella paraula. iEl mateix be al Alà de •qui deia certes avemaries ai matí, qual es nota la Verge sostentat el centúria, que va per altres vi as a pro- arquebisbe de Cotiptaiiliínoble doníi
la 8oca. mort en. 1475. qui tant tre- ans que s'ocupés en negocis tempo- Nen a la seva dreta, qui ofereix pagar el culte marià. En tal pmtura t'aurènttea de les reliqnies de Kant
ballà per la devoció del Santíssim rals». Tals salutacions eren dotze, en l'enfilall de grans de rosari ai Pre- es reconeix la Verge asseguda en ric Joan Atmoyner. amb un document
cadtrat. tenint «1 Nen sobre el ge- guardat en l'Andu episcopal vigatà.
osari. no acceptava aqueDla paraula reverència de dotze gràcies amb què
ncúl esquerre. La Mare i «11 Fill pre- en el qual va unit al segell de
!a trobas-a vulgar. 4 d'un cert regust el Senyor havia enriquit a la seva
senten un psaltiri o rosari a un agru- plom. queresulUauna bella mostrn
secular: «vulgarra sunt sapiunque Mare, segons dotze parts que té el
pament de Sanis i Santes. Nostra de l'art grec d'aquell temps. Les recos humà. (Roch Chabàs: «Estudio
soeCuli Vanitatesn».
Senyora l'ofereix als primers, essent líquies foren adquirides aleshores p*!
los sermones de San Vicente FerLa Mare de Déu fou considerada de
Sant Acacl qui rep el do, seguint-lo qui fou bisbe de Vich (1460-1473) Coaïnp
rer,
pàgs.
205,
90
1
58.)
1
!
durant l'Edat MiDjana com a Rosa.
set «-omlpsnj-h, .vestits de cavalíers, 1 de Montserrat, confessor l datarl del
ja que aquesta flor era com la regina L'aplicació de la dignitat de la romostrant corona d'espines al cap i Papa Calixt m. El culte d'aquestes
de totes les plantes del verger. En sa a la Mare de Déu ve indicada grànusos als ipeus, que, igual que les relíquies prengué importància després
la Sagrada Escriptura es trobava cl ficament des de mitjan segle Xiv.
mans.
apareixen traspassades pels de l'any 1524.
fonament per considerar a Maria com Un frontal pintat sobre una taula,
claus
amb
què foren clavats en creu
I. GUDIOL Pv.
una rosa la més formosa i oient existent del nostre Museu Bpasooels
deu
mH
màrtirs de Mitllene. als
d« l'hort joliu plantat per Déu. Tam- pal, preeentà Maria tenint l'Inquals venerà amb especial predlleoció
bé era consideTada com a roser, del fant Jesús a la seva falda, qui prela religió dominicana. La Santa, a la
qual eixí la millor rosa. Crist Je- senta un brot de tres roses. Els artisqual el Jesuset dona el Rosari, menL a t e o r i a de l'art
6úe. D'agui que el psaltiri. de lloan- tes alemanys, difèrents vegades, en ei
tre ella està agenollada, serà Santa
ces a Maria fou tingut també com segle XV, feren aparèixer l'agrupaUrsula,
la
qua3
va
acompanyada
d'-iltrn roaer. les flors del qual eren els ment de Maria 1 el seu diví Fidl sota
Ires verges, que potser siguin les onze
i els a r t i s t e s
quinze misteris, i cada un d'aquests un emparrat de roses. En produir-se
mil, 1 de Santa Catarina d'Alexanportava un parenostre i deu caluia- la imatge pròpia de la Confraria de
dria.
clons angelicals itílisalbèttques.D'a- Colònia, en U74, l'artlslia figurà sobre
qní que iprovaigués 3 poc a póc el la testa de la Medona dos àngels
INGRES
En l'esmentat (Museu de Vkfc. hi
nom de Rosari, no sols per a indicar aguantant tres corones d'aquelles
ha
dos
tríptics
d'escultura
finament
vn
l'oració, sinó l'iitil per « menar-la. flors.
obrats. que a la fuOla central, en dos
L'aprovació que féu cl legat pontifioompartimenfs.
Sèel
Crucifix
eni"! de la Confraria Colunyesa en març En signar, en 1488. Fra Francesc
El dibuix és la probitat de l'art.
tre Sant Domènec de iGuaman i Sande 1476. anomenava la »Fratemitas Domènech, la seva importantísslma
ts
Catarina
de
Se
na.
i
més
aivall
la
estampa
de
Nostra
Senyora
del
Rode Rosario, i prescriu el «Rosarhím
• • •
Verge voltada per un Rosari, i un
Beatae Virgtnis Mariae». En la but- ser. Déu aparèixer l'agrupament del
florit
roser,
posada
entre
Sant
Antoni
Fill
i
la
seva
Mare
dintre
una
aurèolla del Papa Slxt IV, en U78. parla
Abat I Sant Joan Evangelista, En les Dibuixar no vol dir pes reproduir
de 'Psalterium Virgínis Mariae vulga- la «meillada. composta de cinquanta
fulles
laterals del tríptic, Ití ha deu tan sols els contorns; el dibuix no
flors
de
rosa,
i
les
llegendes
que
rite nuncupatuTO'.
figures crucificaries, al·ludint sens dub-consisteix pas solament en la ratlla-,
acompanyen les diverses històries dei
tí als Ja esmentats màrtirs de Mi- el dibuix és rexpraeaió, la forma infamós gravat deixen entendre diverterior, el pla. el modelat
Sant Vicens Ferrer no sembla pas ses
tüene.
salutacions
llatines,
en
les
quals
que parlés del Rosari ni de la forma és anoimenada aquella flor «Ave roDigueu-me ara el què resta forar
•
de resar-lo. En un dels seus sermons sa spetiosa aive rosa spinea carens,
En el <tfa/t Museu de Vich hl ha dos daixól
parla del judici Final, explicant les ave Javans mundl rosa, ave rosa coetríptics d'escultura finament obrats
El dibuix comprèn, doncs, els tres
grans sorpreses que hi haurà a la Vall lormn, coronem us nos rosis.» En
en la fulla central dels quals, eh dos quarts I mig de ço que constitueix la
de Josafat. amb la gent hipòcrita i aquest intereasantissim gravat, en un
compartiments, hi ha el Crucifix entre pmtura.
que semblava que en vida era una co- agrupament que en primer te rm et té
Sant Domingo de Guzmàn i • Santa SI hagués de posar un rètol damunt
sa, quan en el sentencíacnent en re- Sant Vicens Ferrer, hen coneixedor
Catarina de Se na, i més avall la Ver- la meva porta, hi escriuria: «Escola
«ultarà una altra. Reiferlnt-se a cer- per Jafllecteria.en la qual es llegeix
ge rodejada per un. Rosari i un florit de Dibuix».
tes dones, diu: «Eno és aquella que
roser, posada entre Sant Antoni Abat ... I estic segur que en ella hi fai«limete Deum et date illi», es diPortava tan gran ras de patern ostres.* el
i Sant Joan Evangelista. En les fu- soneria Jo moMs de pintorel
buixa
el
Papa
Juvenci
VIII.
que
fou
En una altra prèdica feia referència
Oes latefals del tríptic hi ha deu
al 13 d'octubre de 14gi, a (petició
a la vanitat de certes fembres. re qui.
figures crucificaries, al·ludint sens dubdel
Mestre
General
de
l'Orde
de
PreUeient aquell «ras de parternostres dicadors i del Capítol Dominicà, inte als ja citats màrtirs de MitUeoe.
ían gran ques posan en l'esquena dulgenclà
De molt afinalsdel segle XVI deu El dibuix ho comprèn tot. llowat rala
Confraria
del
Rosari
í
Per vana glòria». També en un sermó els que rebessin el psaltiri <!« la Varésser altre triple del mateix Museu nilma.
d« la dominica XXV despnés de Pen- ge
Santíssima cada seamana Fent pa- Psaltiri de Sant Joan Almoiner (et per a guardar la Butlla d'erecció
^•çostès, donà una versió molt espe- rella
de la Confraria del Roser en una deamb l'esmentada fprrneruaotó
«•1 del conegut miracle del Cavaller
(Catedral d* Vich) terminada parròquia, segons concesCal «Ubuixar sempre. DOaitayamb
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al« ulls qiian no
pocsible íeV-ho
amb el Òtvpis. DÜmixar sempre, observan; ; piacacani.

com també de la fundació
ia F«
deracló Catalana, quals ^ I M M U
estan acahantae.

El pjm/y <Tie «6fiadel sen oompAs
« baaa en on fantasma.

Piauteis vetnada^-A base do la v
vatQa Saricho-vaiar. s'està pwparam
una WtertBsant vetllada all Llm.,
Park, en la qual pendraa par. Retc
Fàbregas. C&laia, Brown. Paes 1 5:

•••
Qat born no passi on sol dia tens*
traçar «na línia, aconsellav» Apel·les.
Bil volia dir amb aaò el que }o us
znatetxo constantment
La línia és al diboiz. «s ei tot

Y A C C O
L

'

O

U

Q

U

E

D

O

N

A

C A V A L L S

fdbue al fum dea expre&sar-ae Unlalmfnt.

•*•

Ea traçar unafigura,"uldeu, sebrede determinair 1 de oaracterUzar- 1
ne el movüneot.
Una vol'a enoara bo repeteixo
El moviment és la vida.

S e t m a n a
d c

S a n t

Com mée simples són les línies 1
les formes, mós bellesa 1 més lortltud
contenen. Com més dividireu las tor
mes més (as enfeblircu Pasea amb
això el mateix que amb 4 fracclcnv
ment de ies coses.

GRAN

S e b a s t i à

PREMI

TURISME

Categoria superior a 4.50o litre»
D u b o n n e t
sobre
H i s p a n o - S u i z a
Vencedor de la volta nu's ràpida, 113 quil. per hora

Er la ccn.struotnrt d'unsfigurano
h: iot alhora Dtbubceu el conjunt.
opi-AU mal fragmentàriaDMtit. Feu-

Les beQas ronoes sóo aquelles que
contenen fenoeaa i plenitud Aquelles
e; les quals le 6grsn« masses no q>areixen compromeses per l'aspecte
dels petits treballa.

A u t o m o b i l i s t a

S.0'

G a r n i e r

sobre

3 . "

Boirivey

H i s p a n o - S u i z a

sobre

H i s p a n o - S u i z a

O R A N PREMI D E CYCLECARS
Ban entès que no havem de nywl'V
orar «rrfli la mstelma matèria dels
iecultors. però Swem de procurar
de fer. sempre en als límit* del possJbia, mu pÉotuzs «aculturaL
Dibuixen amb puresa, però amb
eropUtud.
Vast i pur.
Heiis «el ai vwMable dibuix.- heu'»
ari l'att.

• •• •

DOmlxen Uarg 1 segntt. absne de
posar-vns a pintar. Quan born adifics
sobra fonaments sòlida, hom dorm
molt més tzanqaO.
Cal etopgnr niat % is forma.
Comp. 1 írod «te J. - IC J.

JOIES
E S M A L T S
D'ART
R. S U N Y E R
Oran via, 643, enl.
Telifon 818 •.V,

L a

Pinacoteca

Marcs i Gravats
Corts. R44 (ent. P. Oràdt I Claris)
fíeeamantm a IM ettfUau i au
f.nrttrutart gtu tnttn a M trnma·
tre'n* aruelet o noU$ tupiiraaet.
«tiol no « M Ai oostibU ler-M

U tucMciítu oCiofuM (MnM ta
ei menor r*» í acoxar de^tda•MBI eü crtfltnaJí aaU vn M *MB • MM flIW • • 1. V •

•
1#8T

P a l a z ó n

B u e n o
S / "

Caí<,K)ria 170 c. c.

Benoist

sobre

sobre
sobre

•

S e n e c h a l
Categoria 1100 e- c

S a l m s o n
S a l m s o n

Campi ona* d» Catalunya d'atletia .
ma. — El dia de Sant Jaume se celebraren a Tarragona les primera
eliminatòries entre «is atletee 4e ^
i «pmrrtaQB, per tad de formar l'equtp
1 que haurà de representar-la als casi
• pi ona te de Catalunya que ss celebrs> ran el pròxim dia R al camp antir
| dei F. C Barcelona, quedant classificats els senyora iBecàsens, Llorens
Bru, Forcadell 1 Mn. E) pròxim diiv
menge continuaren les proves 1 »,
comple'arà definitivament l'eqiiip
'irragonl.
Entre eb atletes de Barcelona «xls
(eix gran revol davant la tmfpottèo
da de les marques obtingudes a Tar
ragona 1 tots esperen
dia S d'n.
gost per a desxifrar la Incògnita
A Girona i a Ueyda, celebraran
avm proves eliminatòries per tal ie
formar l'equip representant de 1?
i • província,.
' MOTOB
PavorahUment informat pertaDirecció General de Correus i Telègre!.d'exipedlenT, d'instal-laeió d'una «ete
cló telegràfica a l'AmAdrom ba estet
efectuant estadi sobre el tenreny el
cap de línies d'aquella dreumacripeb,
per a formular et traçat de les Unit:,
aèries necessàries
j LAWN-TENNIS
Deauvllle, 83. — La primera Jorna
da an al matcb de tennis Frença-FA
panya matcb que va] per al pari '
final europeu de la copa Devís,
estàt destoibat per la pluja
El partit simple de favaller» antrp
M. Lacosle l e^ oomte de Gomar ha
tingut d'éseer suspès a causa del m-i'.
temps. Continuarà demà
El senyor Lacostf. guanyà als drvprimers Jocs per 6 a 8 i 6 a •. — Ha
vag.
S a r d a n e s
BAULADES
Armi. ilumens*

Mati. — loveutol Jamnin» de SUÍ, «Sim
Fernàndex Duro, JJ. Cobla. CitluütaUSafl» Aadrea- Agruvció Saitlanl»»» df
Bsicakna. e r m de fEMicié Cobla. VAr
huejenca, d'ArMc»
Tardo — Grup Sardaoúta Escoli de Treball, carrer Drgell, iS;. Cobla. Bam'ona
Turó Park Cobla. Barrino
Centre Bxcnisioniata «Rafel CaMnovai,
AGENT EXCLUSIU:
Placa Diamant. Cobla. OHhalftaia- .
Grup Sardaolatíc «Xoo Eaclat,, .carrer» Urgell i Tamarií Bar Amis* Cobla, Oitalonya.
San* Carrer- Galilte. Orfeó KesairemesF R A N C E S C
Q U I N T A N A
Cc^la Cathal.NnU.
.vtí — Arropac-e Sardanisía -le Baredona
FaraMel . Cafè Comtal. Cobla, L'Ari*.
deses
Sarrü CnlA Sardasiata Placa Prat de la
L l ú r i a ,
1 2 5 - 1 2 7
•
B a r c e l o n a
Riba. Cott*. Barcelona.
Carter CaMnora i Kooda de Sani Antoni
Foment de la Sardana de Barcelona Cobla.
Catalunya.
Poble Koo Rambla de! Tricerf. JJ. <Vnfrt
Moral. Cobla, Bareino
Alella A VenwUf Cobla, te Principal
Barcelonina.
BO
Dimarts. sr, "•'
Aerupad* Saidaninla de Bareelana Ceatre líarionaliMa Marqate del Dtjere. t»
d« Sodeísts de Bem i qrjfhaB d* <M Club. Sardenya, tS9, baixos, can- Cobla, Caulunya
Placa Panicnlar Cabia. Ca
PTvlr « m a s d'eliminatòries p«r a tonada VaSèncta. al nombre aproxi- Mvallwlrera
wfHnl»
Els
e s p o r t s
iooldir ete aquif» qne. hauran de re- mat d'alumne* que as proposen maCarrer Sal»* Foment de U Sardana
presentar Eepenya en «i* propers tricular per a reamanlat etíï».
Campionat» d'&nvTia que han de ce- La matricula éa absol uiament graDlmtem. t^m" l'tsott, mit
sropacifl Sardanirta de Barrelona Plac»
i^brar-es a Como (Itúia) fi vinent iuita l els escolars matriculats po- PaA
EXCURSIONISME
lau Cobla, Catalunya.
dran quedar aoia la ímmadlata vamw de setembre.
omes tde la Sardana de Barcelona CarEnguany aques'.? Cemplrmale d'Es- lència personal ds llars respectiu» reP
Amb tm íixtt «adataot, <iymi« ps*
r Caaaapra i Ronda dc Sant Antoni Ce
professors
0
de
qui
de
representi,
bla.
La Princ.ya! Barcelonina.
panya
revestiran
un
intertg
extraorMl va tenir llar la primera de 1»
Sani Andreu Centre Popular Catalaniati.
remdons fntime» setmanalí, organit dinarl. esr velen (Ueputertos ws duran» totea le» eeacdoQE d'exercicis carrer
Sant Andreu, i«6 Cobla. CathaJía-J
z«des pej Comifí d'Exciuwlonlsme els millors valor? de! rem espanyol físics.
Caalallar del Valltt Jardins i de l'Ataan
«Ml Centre AiWonomlsta de Dopen- qi»a a l'efsetf han vdnga* «tanfíentSamn siímeso^ per a aquest ooreet Caitellarenc Cobla. La Principal de Terrat»
destte deJ Com^rr ) de K TndiW.ria r-e « una seriosa prepaeclé.
alumnes de les escoUs del distriota.
Ht*»". » d'asar»
El» irg«niiradoi>. avançada ooro finí el major nombre poeeiMe 1 sem- Calella, a 1t lardè. * paws» Cobla U
En aquesta neiailA s'acordi constlSar •e'.mlna
tulr-se « penj-es o grups. Hs aocta està l'estaciò i per ^al de fomentar pre tenint en coropse la priontat del» Princia!
.vit - Foment de la Sardana de íareeto
«f» orfltiwBn els d'ffrents Iriatlsos dç 1 afldA a 1» aosss de mar, han «cor CoUegi» que primerament comuni- aa.
C
a
r
r
e
r
* de Salvè I Bla- Cobla, ''atha
rMODuraiontame per a major afinitat óa» no «anoar, com de costum, l'sx- quin la inaempcJO.
Wmia.
tnem del moll d« Barrelona, «j qual,
Acmpccid Sardanista da Barcelona Caít
1 4eseDroiillam«nt.
Comtal. Cobla. Barrina
per tant. rsetUr* Ulure nombrós
Com honrKwiaige p-Vítiim al q»^ fuo pi
Campionat»
de
Oatalunys
de
boxa
iMW qu' Induira>!*mont vOídrà per • afloionatt. — Entn els afioloOtvenSraf. |. i·i
mestre de Vexouraionisme. el mala- presenasr
«quefc"^ irrteresaantlflsi- nats que ht ban pres pwrt han de Pobla Sec. Centre Nacional;»» FatalM
guanyat Cèssar A Tornis ÇA. C 6.), meg ragates.
Cobla, Catalunya
fnu proj·etads una formosa coBèoei*
vetllada que per al dijaus. «Ba t, pre- Ui-Valhidrer»
Flac» Mn**n floto i?oM», r»
d« d»pf>slt)u« d* l'Aptee ai Pla d«
para la FaderadA amh fina!» ^«1» •••<••.• •
Is Carga, lilíim acw aJ qual assistí. ATLÈTIQUES
oanmlonats, en qual veeUad^ seran Hom- Foment Sardanl·be- CobU. l·icia»
prorfama» art campions de CeitaJtaiEls • emeurren*» premlamo amb
grans aplamllmerets l'ertraordinarl
Qurm pràoilo de Oultur» Mslaa.- nj* de boxa einnteur
mfcrit artíKlc deW esmantate dlaposU El filub Dnponsu -Iberia». «1 gual
Per a Ja dlia veillaria. eL^ aflclotlus. deguts al soci senyor Graupera inaugurarà aviat un eunset pràctic nat» que hi bar pree pat ban d«
D e
S o c i e t a t
de oiitoira Ffsloa * camp%tf. r. C- pua^ar per la Federació per a tecoPobla Nou, somorts, an defansaíela llir Ibur mviSaolA abans de dl)on».
MARÍTIMES
R» estat demsnad* la mà de ts
raça, la cooperació artiva d* tots eís
senynreta
Maria d'J Camv» Magn.
Els eamplonatu «TUponya * B U - mestra» à nMistresses «mh eocefla
Dn i* Msraeld. — Demà, díllm». filla del conegut industrial d'aqne»«*
trigfw 1 skift. — DecWld«m«nt. el '•V·srta en 'A dletmcte desè, d'aquas a Isa deu del vespre, es reunirà ep r iutat En Joan Magri- p« ai'joFe ose
més «fl loeal de la Fedemet-V '] 9*u Cop pltà d<. I*: mar na tnetrant {TAntont
* d'afccl •todroa 11 eo *n *; nostre ta ciutat. pregt&Uos que
port «la nempleaaia d'Espanya d'ou- aviat ratllar I s·opr· abans dai dla5 eell Olreoíiu. per a trencar dels Çam Puebol Casares, nebot d« dor> Carl*?
rrlgger • «idff aTwuiKraíA sota ^s d«i prwvtQSRl OMS, B* serveixin plens*» dsta^abinyai 3e la rafor- Oarqul de SavUl*.
auapsejs d» U Folsr««té Espenv^a mMUfiwar per esertt a la Secretaria tns >t,ae«8tats de la Pederactó. alxl
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N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
Declaracions de Maginot
Paris. 23.—El ministre de la Guerra
B u t l l e t í
i n t e r n a c i o n a l íranoès
E
L
'
O
R
I
E
N
T
senyor Maginot. qui, com «s D
sabut, arribà ahir a Parts procedent
del Ruhr, as mostra molt satisfet dal
resultat del seu viatge, tretent impres28 d e j u l i o l d e
1923
sions altament optimistes sobra l'esL a Conferència de L à u s a n a i el p r ò x i m O r i e n t
Sembla coufirmar-se que Mr. Stanley Baldwin ha dema- tat actual da la conoa ocupada. Ha
LA CRISI
L a r e u n i ó de Sinaia.
fet grans elogis de la moralitat da
nat a les Potències aliades que contestin el memoràndum què
EUROPEA
són animades les tropes d'ocupa- Si la transhumància és una virtut Tant l'una com l'ahra eren còpia d»
britànic abans del 3 d'agost, datafixadaper a la suspen- cíó, tant íranceses com belgues.
I una qualitat dels polítics en actln, les convenci oïts concloses entro Txesió de sessions del Parlament de Londres.
Féu ressaltar espacialment que la pocs polítics en actiu hauran avan- coeslovàquia i lugoesflàivla.
Aqueata actitud de Mr. Stanley Baldwin obeeix a la impaciència notò- població del Ruhr demotta haver ex- çat en perfecció professional la
El traertat que entremig signaren
lia de l'opiaió pública anglesa, molt alarmada per la situació polític» i perimentat un canvi molt favorable, gent da las noves i renovellades po- aquesta última nació i Romania teessent en l'actualitat la seva actitud tències da la petita entesa i de la nia ja un caire diferent: el que feia
ónanciera d'Alemanya, més que critica, caòtica. Les manifestacions que molt
paciftoa i moH deferent amb resta dels paísos balcànics. Aquests referència a una fntima unió contra
anunciaven per a demà, diumenge, els comunistes, i ha prohibit el go- les tropes d'ocupació. Continua viatges,
si més no, haurien tingut la possible agressió per part d'Honvern, agreugen encara més la situació. La catàstrofe del marc i el cost dient el ministre da la Guerra que efectiva atracció d'atencions i acon- gria 0 d« Bulgària, i a la garanúa
ha
notat
el
mateix
canvi
en
els
inseguit que as parlés, en els periòdics dels tractats de Trlanon 1 Neullly.
creixent de la vida expliquen tots els pessimismes.
dividus que componen la policia alemón, tant 0 més d'un d'aquails que els obligava a une perfecte comA Anglaterra tem tothom un col-lapse de l'Estat alemany, que en- manya els quals anteriorment as del
països que no pas d'Espanya, posem penetració en llur compommerrt
mostraven
an
actitud
arrogant
amb
fonsés en l'anarquia l'Europa Central i deixés els aliats sense una enper cas.
amb ells vetns.
les tropes, mentre que ara les tracten Tot seguit d'acabada la guerra, on- La conveniència d"assegurar-?e mütitat constituïda i responsable a la qnal reclamar les reparacions.
amb tota mena de consideracions, teren el record de les excursions po- tu ament contra l'amenaça que "ot
Es per això que l'opinió pública anglesa demana una intervenció rà- arribant fins a l'anrem de saludar
el difunt ministre romanès temps planava damunt la frontera
pida en la crisi europea, abans que no sigui massa tard. Fins ara els militarment, amb una gran correcció, lítiques
Take Jonescu i l'encara avui minis- amb Rússia, portà a Polònla 1 Roanglesos deien que eren propòsits incompatible» voler la ruïna d'Ale- als oficials íranoo-belgues.—Hawas.
tre txec Benes. Tots dos eren molt mania a establir una adla-a convenmanya i cobrar les reparacions. Segons els anglesos, la primera cosa
considerats dintre llurs països 1 els ció militar, signada a les darreries
que calia per tal que Alemanya pagués era que pogués pagar. Ara co- U n s financiers alemanys estrangers, 1 l'iUtim pot vantar-se de 1921. en virtut de la qual es doencara un determinat influx naven a conèixer les anteriors Conmencen de creure que la primera cosa que cal per tal que Alemanya visiten diputats anglesos d'exercir
a les Corts de la gran entesa, que vencions militars amb attree potènpagui és que Alemanya existeixi.
d'arranjar foren les
Londres. 28. — Algunes pereonalltaM II pennet atrevir-se a intentar l'acos- cies. Molt difícil
entre Polònia 1 Txecoalemanyes, actnahnam a Londres, en- tament decisiu, tan refredat per mor desanrlnenoes
eslovàquia. Par fl, convitngueren tota
A través de la distància i el laconisme de les infor- tre elles al direotor del Banc de l'Im- de la qüestió germànica.
LA SITUACIÓ
dos Governs quereepeotarienl'un »
peri,
senyor
Havenstein,
1
al
oap
del
L'obra
cabdal
d'aquests
dos
grans
macions telegràfiques, ens arriben noves moit inte- artlt popular, visitaren aitór els mam- homes fou la creació de la peüta en- l'altre la integritat territorial, tal
A FILIPINES
ressants de la situació creada a Filipines per la di- res de la Cambra dels Comuns en- tesa, formada a contracor de sa ger- com l'establien al» tractats çue la detaiantnaren darrerament Demés, es
missió del gabinet. Diuen de Washington que aquesta crisi i la peti- carregats de las qüestions econòmi- mana occidental, a la qual aconse- promeiian
una favorable neutralitat,
guiren
per
fl
inquietar
si
no
conques
1
industrials.
—
Havas.
ció qne el governador general Leonard Wood sigui destituït, baldament
ca» d'ésser injuasamen* atacats. L'ovèncer.
molt desagradables, no són considerades perilloses als Estats Units. El
més apassionada provenia de
Aquesta entesa s'originà en la con- poslcló
Flamenquització
las organitzacions nacional i ales de
President Harding no creu amenaçada l'estabilitat del règim autonòmic
venció política signada el U d'agost cada
que, per una part. vindide la Universitat de Gant de 1920. entre Txecoeslovàquia 1 lug» cavenpals.
establert a Filipines.
l'Esloívà*7ula
i de l'aSitra la
EniBseHes. 28.-^A la Cambra de Di- eslàvla. a la qual seguí com a ul- Galïtzla. Tota la tAotioa de Bénes
Sembla que el President Harding no es mostra gens favorable a la
fou rebutjada per 106 vots con-terior complement una convenció mi- hagué d'ésser emprada per a an ullar
petició d'independència immediata que han formulat les Cambres filipi- putats
tra 5Í la proposició de referèndum litar signada onze mesos més tard. La influència d'aquestes organiuanes, i que està decidit a donar tot el seu ajut al governador geneiai. Es presentada per quatre províncies fla- La convenció política obligava els olons.
evident, però, qne, segons les clàusules de la llei orgànica de Fi'ipiues, menques sobre les qüestions relativesdos Estats contractants a una aliança defensiva contra Hongria. 1 els On altre dia acabarem d'historiar
el governador general no podrà actuar eficaçment si no compta amb la a la Universitat da Gant.
tractar, sense prèvia manide la Contfaderac46 orienPer 87 vots contra 75 fou aprovat impedia
cooperació de la majoria de les Cambres.
de propòsits, avinences p.v l'evolooló
europea, tan interessant en l'acel projecte deflamenquitzacióde la festació
Iltlqws amb una Wrcera potència. tat}
El Manila Times, diari nord-americà que es publica a la capità: de dita Universitat.
lual moment polític qúe ba motivat
Tot' seguit de conclosa aquesta evi- la
pau da Lausana. Conse<|íiòocia de
l'arxipèlag, expressa l'opinió dels nord-americans residents a Filipines, La Cambra ha ajornat les sessions nença.
s'entaularen
negociacions
amb
reunió Internacional ba estat la
favorable al governador general. Diu que de la resposta del President •sine die..—Havas.
Romania. El» intents de Take Jones- ta
d'nna reunió de la Pecu eren d'ajuntar s Txecoeslovàquia. oonvooatòria
Harding depèn el prestigi dels Estats Units i llur govern a l'Extrem
üta Entesa, que haurà d'efectuar-se
lugoeslàvia
i
Romania
el
reialme
Els
armenis
i
la
pau
Orient. La premsa filipina, en canvi, defensa i secunda l'actiturl del
29 't'aquest mes, a Slneia. mnnSembla que l'oposició mé» for- el
tanyenea 1 estiuenoa vila de RomaConsiantinoble. 28.— Els armenis grec.
gabinet i les Cambres, que han demanat la destitució de! governador geta
a
l'admissió
la
féu
Bones,
que
hom
«i aniran com a delegats els
resideixen an aquesta capital han
neral Wood i el nomenament d'un governador general filipí, mentre no que
somiava èn una aliança pura- nia,
ministres de Negocis aatrangers de
dirigit un telegrama de felicitació a creu
ment
eslava,
en
la
qual
hauria
fet
sigui reconeguda la independència al país. Augmenta l'agitació polí- Mustatà Kama] baixà i al president
Txecaealovàqula 1 lugoeslloc de més bona gana a Bulgària Romania.
làvia, 1 ate ambainoaidore a Buccarest
tica a Luron i ai totes les illes i hom no veu una solució immediata de del Consell Reouf bel. amb motiu de que
no
als
heHens;
hagué,
però,
d*
la signatura do la pau recentment conformar-se amb la, fusió dels es- de Grècia 1 Polònia. Els ponts prinla crisi.
cipal» a tractar són le» relacions amb
tats de ItEuropa central.
En aquesta lluita. En Manuel Quezon, el President del Senat, re- portada a cap. — Havas.
Riissia 1 Bulgària; la situació del Pròdaapré» de la Conferènpresenta els drets polítics del poble filipí, i Mr. Leonard WoxJ, el goLa discrepància entre el* directors ximdeOrient,
Dels c o m e n ç o s
Lausana, i. probablement, l'invernador general, representa els drets del poble sobirà, que no is pas un
del moviment féu que s^aUarguesein cia
grés a la Confederació da Grècia i
de la guerra
molt els tríwníts de la incíusió de Polònia.
poble opressor com diuen alguns diaris de Madrid amb llur caracterísEls dos primers punts re»
Romania,
donant-se
eí
primer
pes
Belfort.
28.
—
En
cl
pobla
de
Suaroe
tica ignorància del que passa pel món.
perfectament all fl de la Pettia
s'acalba de dionar sapultiiTa a un indi- real amb un compromís signat a Úl- ponen
La solució definitiva d'aquesta crisi, gens fàcil ara com ara, demos- vidu anomena* Francesc Vartlie, el tims de 1920. Fins a l'abril de l'altre Entesa. Quant als aRree, no pot contrarà segurament alhora l'aptitud delsfilipinsper a llur govern propi i qual el dia 2 d'agost de 1914. formava any no fou signada la primera con- siderar-s'hi melosa Polòrua
part d un comboi de proveïment que venoló política entre Rómania 1 Txela sinceritat política dels Estats Units.
es dirigia a Balfort, I al qual un des- coeslovàquia, a la qual segui, efl 2
J. M. CASAS
tacament del 22 Regiment de Dragons, da juliol, una convenció militar.
IOAQUIM PELLICENA I CAMACHO
aJemany. 8éu prestar sobre territori
francès, trenta hores abans de da larar-se la guerra.
L'encaix de divises estrangeres ha El difunt, així oom uns altres quaAls clrcols polítics s'acusa violenL a resposta belga
augmentat an 228 miü milions.
E l vaixell de Harding ras- i tement al Govern del Reich de fer un
tre
coropatrtotas
seus,
als
quals
foren
Brussel-les, 28 — Els ministres re- Par a l'adquisició de les dites dipresoners, iha passat molts mesos ca u n contra torpediner negoci de la resistència passiva a les
units «n Consell han examinat aquest vises a l'esmentat Banc. no ba estat ïats
detingut
presons alemanyes da Paris. 28. — Comuniquen de Nova autoritats d'ocupació i de provocar
mati d projecte de contesta a la noia necessari procedir a realitzar cap VàlHngan,enalas
la «debacle» del marc-Havas.
Wurtemburg.-Have».
anglesa d«l dia 20.
York que el vaixell mercant cHenderaugment en la circulació fiduciària.
son-, a brd de4 qual viatja el presi- Berlín 28.—Els comerciants l detaAquesta «ml esta sortirà cap a LonHa bastat, senzillament, per una
han celebrat una reunió.
dres probablement dilluns. — Hevas. part l'augment en als dipòsits (265 L a C o m i s s i ó de Mandats dent Harding. ha pregat lleument llistes
Han
adoptat, com a conctusió, una
a:
contra
torpediner
cZailen».
resulmil milions •. 1 per altra part la re- Ginebra. 28. — En sessió celebraper la qual protesten contra
L'autoritat de Berlín no ducció de la cartera de descomptes da per la comte»!6 permanent de tant inundades dues cambres d'aquest resolució
la reglamentació del comerç sobre
úlnm. reservades s les màquines.
(25
mil
milions)
a
la
vagada
que
una
Mandats
de
la
Societat
de
Nacions,
vol manifestacions
—Havas.
reducció da 63 mil milions en la cir- «ïia procedit a l'examen prelimiNo hi ba hagut desgràcia» perso- divises
Berlín, 26.—Les organitzacions sinBerlín, 28. — En un edlct« publicat culació fiduciària. — Havas.
nals. — Havas.
nar
de
diverses
Memòries,
especialdicals han Invitat a llurs addictes a
per la prefactura de policia s'adverment una del Govern australià son o pandra part en cap manitelz » la població que s'han donat
E
l
s
feixistes
a
l'estranger
Finances alemanyes
1 administració da lafilade Nauj festació de les que es projecten acordres terminants per a dispersar en Berlín, 28.—EI Govern del Reich bre
Roma.
28.
—
Ei
Gran
Cec
sali
feiru 1 sobre la dels territoris baixos,
l'acte tota cHasse de manifestació t ha aprovat un projecte de llei rela- mandat
xista ha adopoat per unanimitat una tualment.—Havas.
de la Nova Guinea
Darmstadt, 28.—El Govern del Gran
reprimir sense contemplacions tot in- tiu a la percepció da l'impost anoTambé foren examinadíB almb par- decisió, en la qual es declara que els Ducat
d'Hesee ha prohibit que es
tent eventoal encaminat a pertorbar menat de sacrifici pel Rin 1 al Ruhr. ticular
elements italians feixistes que resi- fessin manifestacions
atenció
la
memòria
presentade cap classe.
l'ordre públic. — Havas.
i un altre modificant els impostos so- da pel Govern neo zelandès referent deixen a l'estranger tenen les se- —Havas.
güents
abligacions:
respectar
les
lleis
bre
consum
destinat
a
combatre
la
a l'administració de la Samoa occiLeipzig, 28.—Han estat detinguts
E l s diputats anglesos
inflació monetària actual.
dental. 1 els Infonmas del Govern sud-l costums de cada localitat on resi- deu individu» més que estan acusats
i els Dominis
El ministre de Finances, senyor Har- atfrlcà sobre l'administració durant deixen, abstenlr-se de pendre part en d'havar pres part en l'evasió del capolítica local, servir de llaç d'unió pità Bhrardt—Hava».
Londres, 28.—Segons el «Oaily mes, va sotmetre a l'aprovació dels els anys 1881-22 del Sud Oest aifrlcà. la
les .colònies Italianes i Itàlia,
Newe», cent vint membres de la Cam- seus ooüegues un projecte en el qual Durant el concurs d'aquest canvi entre
gran part de llur activitat
bra dels Comuns, entre ©Is quals fi- es preveu la modificació dels Impos- d impressions la Comissió ha cregut ai reservar
B è l g i c a i Anglaterra
la propaganda de la Itàlia antiga
guren molts lliberals 1 laboristes, en- tos sobre al capital i dels impostos necessari exafcninar la següent qüesLondres, 28. — El ministre de Ne
viaran a tots els parlaments dels Do- sobre la successió i las transaccions. tió (te principi, que serà discutida en 1 moderna. — Havas.
gocis estranger» ha rebut la visita
minis una carta protestant enèrgica- El Govern deliberàfinalmentsobre presència dels representants dels EsL a situació política
de l'ambaixador de Bèlgica en aquesment contra la usurpació progressiva l'emissió d'un emprèstit da valor fix. tats mandataris:
ta capltaL — Hava».
de funcions per part da llurs Governs — Havas.
«Cs conformo a l'esperit de deslnd'Alemanya
a expenses del control polític. — Hateressos que és la característica del IBeritln. 28.—L'onganitzactó comuExploradora
vas.
sistema de mandats, que un Estat nista alemanya ha suspès las mani- Complot contra H a r d i n g ?
al Marroc espanyol
mandatari, organitzi en favor del seu | festacions que organitzava per a
Paris, 28. — Telegrafien de Xicago
Finances austríaques
Londres. 28. — Segons els diaris, mandat, en el territori, l'adïninlstra- I demà contra el partit feixista.-Ha- als periòdics d'aquesta capital que la
Ginebra. 28. — Comuniquen de Vie.l'exploradora 1 publicista Roseta n cló dal qual U hagi estat confiada vas.
policia secreta de Xicago ba declarat
na. segona informes rebuts a la Se- Forbes. marxarà d" un moment a l'aj- una amprea governamental de caràc- Berlín, 88.—La situació política es haver descobert un complot anarquiscretaria de la Societat de Nacions, tre amb una missió secreta a la zona ter Industrial 0 comercial, quals be- mostra en un estat de gran tlvantor. ta organitzat per elements russos, que
que et balanç setmanal tancat ei dia del protectorat espanyol al Marroc, neficis serien retnesos al Pressupost La població està sobreexcitade i pro- es proposava assassinar el president
1 <W Banc Nacional d'Àustria resul- sota la protecció del Govern d'Espa- metropolità de l'Estat tpandatari».— mou violentes protestes contra el Go- Harding durant el seu viatge a Alas** -0 extrem tavorabl*.
nya — Hava»
1 vaca i -^irtra el Retcbstag.
ka,—Hava*.
H6V.CS,
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EMBLA que una altra vegada els governs de Madrid senten
l'abelliment temptador de la conquista militar d'Aflmcenias.
Fou intentada l'any 1921, amb l'èxit sorollós i definitiu qne
tothom recorda. L'any 1922 volgué realitzar-la el govern del senyor Sànchez Guerxa, desistint-ne a darrera hora. Ara els diaris
1 els polítics de Madrid tornen a parlar-ne. Potser el Sr. García
Prieto està cansat de tenir el marquesat del seu títol nobiliari tn

partibus infideiium...
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problema ferroviari

Fa sis anys. En CambO, i amb «U
tots els economistes <W país. van declarar lna)ornable una reforma ferroviària, una completa reorganització dels transporta L'obra magna
d'Bo Cambó. obra d'estudi, de preparació 1 de solucions fa sis anys
que dorm oblidada pels governants
espanyols Quan ha vingut un conflicte, s'ha resolt per a eixir del pas, embrollant .més el problema de l'esdevenidor. Amb por de la galeria, sempre
disposada a anar contra les grans empreses industrials, s'ha temut presentar i. més, resoldre el gran problema, per camins de juetlcla. I Espanya és l'Unic pals del món on està
per resoldre el problema ferroviari
que les necessitats del comerç modern 1 de 1 "organització obrera han
plantejat, A Espanya, justament, on
els ferrocarrils són de .més difícil csj>loCacló, per la configuració i pobresa
del país. i on conviuen, barallant-se
cada dia. dos règims de concessió,
completament diferents.

Quan, pel febrer de 1922, el Ministeri Maura volgué donar
com a objectiu militar a l'exèrcit expedicionari la conquista i ocupació permanent d'Alhucemas, En Gambó anuncià la seva dimissió
per al moment precís qne el govern comencés derealitzaraquell
projecte, que l'iUuMre cabdill nacionalista creia de conseqüències
ftmcstíssimes per al país.
Quan, per l'octubre de 1922, el govern del Sr. Sànchez Guerra sentí també veUeïtats conqueridores, En Cambó publicà a LA
V E U D E C A T A L U N Y A aquella magistral sèrie d'articles sobre d problema del Marroc i la política a seguir-hi, que contribuïren segurament, en forma decisiva, a deturar i ajornar la sagnant i perillosa
aventura.
En sis anys. no ba passat ni im
I ara el govern de concentració lliberal, partidari teòric de l'a- dia sense par-lanee del problema ferperò aquesta ée l'hora que no
cabament de la campanya i de la implantació del Protectorat civil, roviari:
s'ha solucionat, ni hi ha hagut, per
torna aressuscitarel projecte de la conquista militar d'Alhucemas. cap Govern dek molts que ens han
el propòsit ferm de
Convé, doncs, insistir en l'oposició a aquesta aventura, que, desgovemai,
solucionar-lo. I cada dia el probleen qualsevol cas, constituiria, no l'acabament d'una campanya, ma es complica més i cada dia serà
més cara la solucu'.
sinó la iniciació d'una nova etapa bellicosa, d'una nova guerra.
Si aquesta aventura no comprometés'les vides del jovent català,
del gran llibre d'En Camsi no amenacés amb endolar les llars pairals, si no engolís els re- bóDespits
sobre l'Ordenació dels ferrocarcursos de la nostrariquesa,que necessitem per a tan imperioses rils d'Espanya. Ja no hi havia res a
atencions del foment i de la cultura, les velleïtats guerreres del estudiar. Podia haver-hi criteris dif*
rents en la solució, però l'estudi és
govern lliberal podrien ésser-nos indiferents. Ara, no. Ara te- cooiplet
1 la necessitat d'una refornim l'obligació estricta, el deure ineludible d'oposar-nos amb totes ma demostrada D'ençà que la conlliberal és al Poder, el
ies nostres forces a3s nous desastres que coven la ineptitud i la centració
senyor Gasset parla d'un projecte o
inconsciència dels governs de Madrid.
d'uns projectes de reforma ferraviàr>a Ja ha hagut de prorrogar per dues
Cal insistir, doncs, en l'oposició a aquesta aventura.
vegades, t haurà de tomar a prorroLa situació al juliol de 1923 és la mateixa que a l'octubre de gar-la per tercera i quarta vegada, la
192^. T les raons que aleshores invocà En Cambó per a oposar-se vigència del Reial deorèl autoritzant
ralça de tarifes, però el projecte o
a l'operació d'Alhucemas, raons que ningú no va unpugnar serio projectes
de reforma 00 es coneixen.
Amb això només ha aconseguit uua
sament, subsisteixen avui amb tota llur força.
que els agiotistes s'aprofltesRecordava l'iHnstre cabdill nacionalista les dificultats i els cosa:
sin amb l'alça 1 baixa de valors ferperills notoris de l'operació militar. Però En Cambó estava tan roviaris a cada renovació. Ara es diu
el projecte ^xisteix 1 que fins ha
convençut de la bogeria del projecte que, àdhuc admetent la possi- que
fet baixes en el Consell ferroviari EJ
bilitat d'una ocupació victoriosa, la rebutjava. I deia que, en mateix senyor Gasset afirma que va
aquest cas, s'hauria creat, per a Espanya, un problema més greu llegir el projecte en Consell de mij que el presentarà per la tarque el que significaria un nou desastre oom el d'Annnal. Això nistres
dor vinent, en tornar a obrir-se les
fóra nn cop violent del qual podriareaccionarEspanya com es Corts. Veurem
reaccionà l'any passat... encara que no signi gaire prudent repetir El projecte del senyor Gasset, no el
aquests assaigs. Però si l'èxit acompanyés l'empresa de l'exèr- coneix ningú: ni les companyies ni
cit espanyol, llavors començaria, a Alhucemas, el mateix proble- el 'Consell Superior Ferroviari, ni eis
del ministeri. Es un secret.
ma crònic patit i que seguirà paíint-se a les zones ja ocupades mi- enginyers
Però quelcom se ntia pogut saber d'alitarment, amb desastres periòdics com els de 1909, de 191 *!, de quest secret.
Se sap qua és un projecte de solu1921, i ambfibladaconstant, amb la sagnia crònica, d'unes-quantes j ció
que no soluciona res; se sap
desenes de mils homes i d'unes quantes vintenes de milions j que els problemes de distribució de
1 xarxes, de reforma de Aes. d'electricada any.
I fleació, de crèdit, d'unitat de tràfec,
Com remarcava molt assenyadament En Cambó, l'ocupació de protecció interior, etc . queden tal
estan plantegis: se sap que en
d'Alhucemas no significaria la fi, el coronament d'una campanya 'I com
el projecta no es fa sinó consolidar
que no s'emprengué per a conquistar territoris, ni per a estendre i la tarificació actual i autoritzar un
, augment que rendeixi a les comtwla zona d'ocupació.
1 nyies una part de les quantitats que
I afegia l'iHnstre cabdill nacionalistaT:,
I avui 11 dóna el Tresor, carregant ia
als pressupostes de les pròpies
«La campanya s'emprengué i Espanya l'acceptà, per finali-I! resta
companyies...
tats que s'han complert... o qne és ben clar són irrealitzables per
Si això és veritat —1 tractant-se de
la força de les armes. I, si alguna compensació pot esperar Es- minlatres
del règim tot és de creure—
panya dels immensos sacrificis qne l'actual campanya li ha impo- no sols no es resoldrà el piòbiema
sat, és que la campanya es coroni, no amb una operació que fóra ferroviari, sinó que s'agreujajfe en tal
que no tindrà solució. I a la
ia repetició i la síntesi de la política de conquesta que ha creat el ii forma,
gran crisi «conàmica actual hi hauproblema del Marroc i que portà el desastre d'Annnal, sinó amb i ram d'afegir un desastre.
una rectificació fonamental de la política marroquina que redueixi Cl senyor Villanueva, serà l'iimc
defensor entusiasta diel senyor Gasal mínimum l'esforç i el sacrifici i que suprimeixi la causa princi- í; set.
el qual Ja mal més no podrà dirpal de laresistènciaque troba Espanya en la seva zona per a com-! se ministre de Foment, SÍ no es refe[retx a la misèria d'Espanya.
plir la missió qne els tractats li reserven.
*•«
La instauració del protectorat d vil i l'operació militar d'AlhuNo acabm de creure aquesta versió
cemas són dues coses absolutament contradictòries. I la primera,I que
corre pel ministeri de Foment 1
no és sinó unes frases escrites en un paper, ï la segona fóra una ens fa saber un amic que fou ndmirador de l'obra dXn Cambó. en la
realitat tangible que accentuaria, definitivament, la desviació ini- qual
coUaborà amb eniusiastne Pero
cial de l'actuació espanyola al Marroc.
pensant que som a Espanya i que
governa la coalició Ihberal on hl'ha
•L'operació, doncs, d'Alhucemas, no fóra un fet militar: fóra pràctics
com l'Alba, iüusionisws com
nn fet polític transocndental qne definiria la missió que Espanya ï'Alvarez 1 una ptla d'ignorants, pots'atribueix al Marroc i la manera de realitzar-la.» Un d'aquells ser tindrà raó el meu amic del mifets, com notava molt justament En Camfcó. que, un cop posats nisteri.
POL
en marxa d'execució, ja ningú no pot deturar, i els governs
successius i el pafs bot n'ha d'acceptar o almenys n'ha de patir les
conseqüències.
R·c·fflkn·m • la* entitat» 1 ai»
particulars qua tenen a bè tram»
Cridem, doncs, seriosament l'atenció del govern envers la
realitat inflexible del problema del Marroc, insistint qne l'ocnpació tre'M articles o noies suplloadea.
la McesalMi absoluta (sense la
militar d'Alhucemas constituiria un cas típic de responsabilitat
qual no «ne es potaiMa tar-m»
ministerial, car, ultra contradir temeràriament la voluntat inequíel menor cas) «ravalar deguda,
voca del poble, nouria fatalment els interessos coUectius del país.
mat ela originals amb un i»
• una
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S troba a Barcelona un magistrat del Tribunal del Suprem
per inspeccionar com s'administra la Justícia.
Ha determinat aquesta visita l'estat d'opinió, quasi tmànin»
en la nostra ciutat, que cada dia ha anat aixecant més la ven contra els abusos sens nombre i contra ks vergonyesrepetidesque en
aquell ram es contemplen.
Podem tenir alguna confiança que oom aresultatde la inspecció l'administració de justícia millori? Amb tota sinceritat
hem de dir qne no.
Els vicis qne minen aquesta branca tan important del Poder
públic són els mateixos que minen totes les altres. La justícia,
a l'Estat espanyol, està, si fa o no fa, com estan l'administració i
l'ensenyament, la defensa del país i les carreteres... Hauria estat
un miracle qne, corcat com està tot això, no s'hagués també corcat allò.
Per altra part — i salvant tots elsrespectesdeguts al senyor
magistrat encarregat de la inspecció, a qui volem suposar digne i
honrat i ple de bona intenció — un no pot oblidar-se que el dit magistrat forma part del Tribunal Suprem i qne aquest Alt Tribunal fa tan sols tres mesos que, en dictaminar sobre les actes dels
diputats, donà tant que parlar i qne comentar, qne avui no ha pas
d'ofendre's si la gent fa una mitja rialleta d'escepticisme quan es
vol suposar que allíresideixla suprema manifestació de la Justícia,
Finalment, temem també que capresultatno doni la inspecció
si l'encarregat de practicar-la espera les denúncies concretes dels
ciutadans, com ha demanat en un edicte qne ha publicat. I tjo
es faci després d'això argument per a queixar-se de la falta de asistencia dndadana. Fa ja molts anys. En Miquel dels Sants Oliver
C L un de sos notables articles deia': E l espanol temé al Estada en
todas sus manifestaciones. Ante una desgracia o un crimen apresura el poso por, no verse envuelto en L· red de las actuaciones jvàiciales ; ante una arbitrariedad calla casi siempre porque mà's
sinsabores que ella suele acarrear la reparación; ante una exacción
ilegal se conforma amenudo porque el reembolso es m í s costos^
que el pago videbido.

No és pas molt llunyà el dia que algú que havia fet denúncies concretes tocà tot seguit elsresultatsde les represàlies que
contra seu foren preses pels denunciats, als quals no passà res.
Es un estat de consciència general el que assenyala els abusos
i defectes a què fem rfeferènda. I aquest estat de consciència és
el que ha de recollir el Poder públic i posar-hi remei.

JOVENTUT NACIONALISTA

Homenatge
a l a m e m ò r i a d ' E n P r a t de l a R i b a
La Joventut Nacionalista de la Lliga, per a commemorar patriòticament l'aniversari de la mort del Definidor de la Nacionalitat
Catalana, ha organitzat, d'acord amb els Centres de Districte adherits a la Uiga Regionalista, la celebració de conferències per al
dia 2 d'agost propvment, a les deu de la vetlla, sobre el tema únic:

«La D o c t r i n a de l a Nacionalitat

Catalana

d ' E n P r a t de l a R i b a *
Aquestes conferències seran donades:
Al Casal Catalanista de la Barceloneta
Conferenciant:
Ateneu Autonomista del Districte VL
Conferenciant.

Alegria. B
N'Antoni Sansalvador
Regidor de la ciutat
Enric Granados. 32

En Salvador Bremón
Regidor de la ciutat

Ateneu Nacionalista Verdaguer.
Conferenciant;

Nàpols. 21i
Armand Carabén

Centre Popular catalanista de Sant Andreu.
Conferenciant:
Ateneu Democràcia.
Coníerenciant:
«CataJunya».
Conferenciant;
Casino de Sans.
Conferenciant:

Sant Andreu. 146

J. Vidal Salvo

Aragó. 185

Alexandre Bulart I Bialp

Nou de la Rambla. 1«i

4. Millàs Raurell

Sans. 114

Franoa·o Vendrell

Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou,
WadJRas. 208
Conferenciant:
4. Gual Montardit
Ateneu Obrer Català de Sant Martí
Conferenciant:

Plaça de! Mercat, 2

Lluís Valer!

LA VEU DE CATALUNYA
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G a r r i g u e s " Calella, la B o i b i í l a del mediterrani
AP cosa no hi ha que reconforti amb més eficàcia l'esperit d'un d e l s
creient enfredorit per les desviacions d'una voluntat malaiL· j afeblida com !a meditació de les venta'ts eternes. Aquella ac- L A V E U D E C A T A L U N Y A comenlóvitat de la inteüigència, en projectar-se damunt de nosaltres ma- çarà de publicar en fulletó el dia
IMARTS a la nit, revetlla de Sant Jaume, vaig participair a Ca
\taxos creant un estat de consciència, pot ésser sovint precursora primer d'agost la famosa novella
lella d'una festa patriòtica, patriòtica de la «pàtria gran»—ja ens
|d'imminents estats de gràcia i deregeneraciófecunda.
entenem. — Calella — tingueu en compte qui ns ho diu — pot ésser unt.
tarragonina
mena de Covadonga de la reconquista de Catalunya per la brava gent
La religió de la pàtria imposa un culte extern, una adoració
de la U. M. N. Tot depèn que sigui un don Pclayo per ara, i tan inè[perpètua i un zel devoraéor en k propagació de la fe nacional.
"la W l i a dels Garrips",
dit, perè que ja apunta en el mal geniot d'un agutzil del municipi, seiXot això, però, no fóra possible sense una plena possessió de les
Iviítots teologals del patriotisme. Per això cal la repetició d'ac- original, com tothom sap, d'nn gons males llengües, mallorquí.
ha realment per astorar-se. Jo mateix vaig astorar-me. TorJtes de fe patriòtics, la contemplaaó dels símbols de la nostra re- dels més forts novel·listes de la navaN'hi
de la platja amb uns suros a la mà, la tovallola al muscle, el barret
nostra
renaixença
l'iUustre
es(aenipció nacional, la comunió de tots els cors a l'entorn d'aquecalat — queia un sol aplanador — i, qui mal no fa mal no pensa, xano
criptor
lla taula d'amor i germanor il·luminada per la llàntia on crema
xano, somiant arròs amb musclos seguia el meu camí, quan, de sobte
I l'oli detotselsrenunciamentsi on tremola laflametade tots els
en una cantonada, atalaio un cartell. Ni l'hauria llegit si les titulars no
In Josep Píb i Soler
| sacrificis.
haguessin estat tenyides de les colors «nacionals». Un anunci de panses
Tots aquells que sentin la seva ànima encesa d'un fervor apos- Desitjosos de portar al no§tre fu- 0 de vins generosos, vaig pensar. Déu em conservi el seny! Allò deia :
1 tòlic, que no temin de llançar-se ardidament a la tasca d'evangelit- lletó les més representatives pro- Grandiosa -jerbena espanola. I deia més, encara. Deia : organizada por la
1 ració per les encara dissortadament extensesregionsdel paga ni s-duccions de la novella catalana i patriòtica entidad Círculo Vnión Espanola. Una tal capçalera a Calella
resultava, certament, subversiva. E l qualificatiu d'espanola aplicat a la
Ime de la nostra terra. Cal, però, abans una illustradó profunda encoratjats per l'entusiasta aco- verb
ena i a Ventidad feia sospitar si el redactor de l'anunci es creia en
llida
que
ha
merescut
als
nosl-k la veritat evangèlica. No n'hi ha prou amb l'abrandament del
país
estranger, en una colònia de les pampes o en ona missió a la Xina.
Icor, sinó que cal la illuminació de la inteUigència. Tan és així que tres lectors la publicació de la
Jo mateix vaig palpar-me,.vaig esguardar a l'entorn, vaig fer un exafamosa
obra
I fj desequilibri entre el sentiment i la possessió de les veritats de
men minuciós de tots els meus actes realitzats hores abans, per si el
la nostra doctrina nacional podria portar-nos a la confusió o a l'hediable m'hagués jugat una broma.
"La felire à'or"
retgia.
Però vaig continuar llegint. íFet i fet ja hi era.)
Després d'assenyalar l'hora de la verbena espanola — te deu de la
De doctrina nacionalista OD n'hi ha sinó una. Els dogmes nade l'iUustre novelhsta
vetlla — i el lloc — Paseo de Canalejas — (seguim en la colònia d'un paií.
cionals han d'ésser acatats igualment per tothom. O l'adhesió abestrany), s'anunciaven focs artificials, il-lnminaciò a la veneciana i bailajsoluta i eficient a les veritats evangèliques de la pàtria o l'anatema.
Ed Narcís Oller
bles los màs modemos ejecutados por una renombrada orqueslina de
Aquestes veritats fou En Prat de la Riba qui amb la màxima
tzigades, jazz-band de Barcelona; i finia el cartell amb una mefta de crit
jplemtud de consciència nacional, tot recreant la nostra nacionalitat, hem volgut continuar aquesta sè- entusiàstic, dos rengles de prosa exultant, de lletra menuda:
rie amb
|ens les deixà en un cos definitiu i perfecte de doctrina nacionalista.
Churros... manzanilla y
Qai vulgui arribar a la terra de promissió en l'èxode patriòtic
venga alegria, senores, venga alegria
Idt Catalunya no té mésremeique jurar les úniques taules de la "La familía dels Garripes"
Com si m'hi trobés, a desgrat dels meus austers costums, vaig crillei nacional catalana que l'etern esperit de la pàtria nostra revelà Així publicarem, després de la dar venga. Tots vosaltres, companys de LA VEU i de fora de LA VEU,
ja En Prat de la Riba.
novella barcelonina, la novella hauríeu fet el mateix, i jo no sé si el radicalfssim Rovira i Virgili se
L'adhesió a la doctrina no admet gradacions, perquè les ven- tarragonina ; després de l'estudi n'hauria pogut estar, talment suggestionava aquell final.
Però es veia la mala intenció de mitja hora lluny. A l'enemic cal
del procés psicològic d'una de
Itats doctrinals són essencialment absolutes.
atraure'l amb llaminadures ; tots els dèspotes han sumit el poble en la
les
malalties
socials
dels
nostre
Un dels nostres escriptors més illustres. En Rovira i Virgili,
la meravella d'observació mollesa dels plaers per tal d'apaivagar els seus clams i afeblir les seves
I dda en el pròleg a la tria magnífica de textos del geni definidor de itemps,
de
poesia
d'aquest altre estudi energies reivindicadores. Em sembla recordar que amb uns quants barla nostra nacionalitat: «En Prat de la Riba és el prototípic catarils de rom un astut governador de l U l a de França transformà en orgia
de costums.
\lmista radical, en el més propi i exacte sentit dels mots, perquè Com eis tres volums de Lo fe- una sublevació de negres. Demés, si em dius el que mengés et dir<j com
lell cercà i trobà el fonament del catalanisme en la rel mateixa del bre d'or constitueixen una pin- penses.
E l churro i la ntamanilla, substàncies castisses, contenen la vitamiInostre poble, és a dir, en la seva substantivitat nacional.»
tura exacta de certs segments de
El que segueixi, doncs, amb mésfidelitatles petjades del Gran la societat barcelonina de la fi na de l'espanyolisme. Són, diguem-ho així, un específic contra la passa
separatista. Resulten els antídots de la mongeta i del vi verd, com el
I Mestre, el qual en l'ideal suprem de la nadó catalana inspirà tots
del segle XIX, la trilogia
tzigade amb frac vermell neutralitza al músic gris de cobla empordanesa
els moments de la seva política — i, per tant, aquells moments de
1 el jazz-band els efectes de la tenora, flabiol i tamborí.
"La faiília dels Garripes"
tanta gent incompresos i profanats en què escrivia el seu manifest
Cap inconvenient hi ha — vaig dir-me — que l'alcalde de Caldla
tPcr Catalunya i l'Espanya gran» —, serà aquell que podrà proJaume i Niohe fconstítueix un posi en joc astúcies de virrei pensant-se que tracta amb negres.
clamar l'únic radicalisme nacionalista en el més propi i exacte perdurable monument literari de
E l cas era que teníem festa a la nit, i a la tarda, després del cafè i la
sentit dels mots.
bacaina, reglamentaris, vaig anar-me'n a observar els preparatius i a polla ciutat de Tarragona
Lívis VALERI
sar l'opinió.
A la publicació en fulletó de

D

"La fanillía dels Garrisaes"

•Sant Carles, primogènit SAragó l Si
ciUa·, i que en v-t jeu enterrament l'aJaume
clamaven edm causant de miracles.

Dietari històric
29 d e j u l i o l d e
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ESPIGOLAIBE

EL CONSELL Oï CENT CLEGEIX
QUATRE SWDICS PER A LA JURA
P o l í t i q u e s
DE FIOEUITAT
Feta la pau. entre Joan 11 i el seu
fUl eí prtnoep Carlos de Viana, el dia
te Som Joan aqruest féu. el peramerU,
com a priTnogènit, de rrumíentr i consmior les constUtuiom i c&pUoLs de
Cots de Catalunya, privilegis de Bar.
teiona i altres lUbertats de la terra.
Havia do procedtr-í* després, per
part de la títutat. a l'elecció de quatre
síndics, iftíe carresponguessin a l'acte
tel primogènit, amb el respectiu jurancni de fidelitat.
En aiquest dta se celebrà Consoli de
Cent Jurats, elegint se els quatre Un* « , ets guials foren en Pere Torrent.
Simó Sala, mercader ; Honorat Ça
Corcmiína, notari. 1 Ra/el Villar, cons'tüer ie Bareelona. f'oit amb En
U-uls Seiantí, el qual, malgrat ésser
conseller, nc fou nomenat síndic, per.
fii entre As quatre anteriors n'hi havien de tots «is estaments,
O 'Dietari de la GàneraUtat*. que en
ujuest temps redactava en Lafont,
JwiX amb Vanlertor notícia, ens dóna
'•i impressió d'Un mal averany. Diu
W en aquell mateix dia, a l'tiora de
'•'«pres, raiffui la bandera de la Otutol. la qvai panjava del sostre de la
Catettral, entre èl chor i la cripta <4e
Santa Eulàlia. Era la que s'havia por'f al cómbat de Lurí. de Sardenya
« torna a peníar, encara més alta,
tesUjanx que no fos aíxó motiu de
'una de males coses.

SORTIDA D'EN CAMBO
Ha sortit novament cap a 1 eçtrangér ei nostre illustre amic En Francesc Cambó.

APLEC VALENCIANISTA
E l pròxim dia 5 ee celebrarà en el
lloc denominat Sant Antoni de Bechl.
prop d'aqueet poble, l'aplec valencíanisla que se celiïra cada any durant
l'estiu. Dificultats de bastanta importàncla han impedit que s'organitzés
a VUlarreaL com es pensà l'any passat. No obstant, els nombrosoe elements d'aiquesl poble i els de tota
aquella comarca ban promès assietirhl. la cfual cosa ta esperar qm el IV
Aplec tindrà més ressonància que els
anteriors.
En ell es discutiran unes baeee d'actuació valencianista 1 agrària, per tenir l'aplec un caràcteí comarcal 1
ésser aquests temes «Is que mée interessen a aquells pobles.
De València acudirà un nombrós
grup de valencianlstes.

i Niobe, seguirà }a forta
novella poemàtica empordanesa
u

de l'eminent escriptora
Tíctor Gaíalà

completant així la reproduíció en
el nostre fulletó de
Les p u s Dovelles catalanes

de les darreries del segle XIX i
començaments del XX
D ' A r q u i t e c t u r a

Exposició

de oòples fetes a Galioia
Des d'avui, diumenge, quedarà
inilailada al Saló de Cent de les Cases ConsisionaU l'exposició dels treballs fets pels alumnes de l'Escola
Superior d'Arquitectura de Barcelona
en ei viatge que. Junt amb els professors don Francesc de P Nebot l
dorf Pere Domènetíb. feren a la ciutat de Santiago de. Còmpostela
Aquests treballs estigueren exposats
als salons de l'Ajuntament de San.
tiago. havent merescut unànimes elogis de la premsa, públic 1 autoritats
d'aquella regió. Essent tan poc coneguda aquesta arquitectura a Barcelona, ha estat el desig de tots els que
ban tet aquest treball, ofcrir-lo al
públic barceloní, no dubtant que als
amants de l'art arquitectònic acudia admirar les belleses de la dita
•Vo cai creure en cos'as fatídi- AUTORITZEU LES NOTES DE I.ES ran
però si cal observar que als tres QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA- ciutat.
'"esos marta aquell estimat príncep, CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIR- L'Exposició estarà oberta al públic
^ Suat.fitsseus coetanis anomeruajen MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA- els dies 28, 30 1 31, da nou a una.

Davant el Circulo, repapats en cadires de jonc, l'host de don Pelayo—
uns quants almenys —, prenien sidral, mig endormiscats a l'ombra dels
plàtans. Uns possibles uixers escombraven les fulles seques i un improvisat electricista penjava uns fils conductors, per a les lluminàries.
Semblaven molt i molt refiats La fe cega en, el churro era vistent.
Altrament es manifestava l'opinió popular. Els honrats obrers i els
braus pescadors de Calella s'havien encaparrat especialment en una bagatel·la : en els punts suspensius del cartell existents entre el bunyol
castellà i la manzanilla flamenca Pretenien els organitzadors de la verbena espanola interposar entre el menjar i la beguda una obligació clan
destina? Semblava raonable que els punts suspensius anessin al final
després de la manzanilla, car un home ben menjat i ben begut és capa;
de tot. Ara preveien l'enfarfeg del churro, la qual cosa destorba sempre, .
si aquells punts suspensius significaven quelcom de mal dir, un acte
avergonyidor de corridu madrileny per exemple, més que més.
No obstant, la majoria estaven disposats a deixar-se peíxar amb
menges i líquids «patriòtics», en honor del sant patró d'Espanya, creient de
bona fe en la manuficència de l'entitat organitzadora. E l s churros, els
punts suspensius i la manzanilla serien repartits de franc només que exhibint la cèdula, el rebut dels consums o, tirant Uarg, la fe de pila. Altrament, si cadascú tenia de pagar-ho de la seva butxaca el venga alegrin
senores, venga alegria era un contrasentit. Els temps no estan per a
dispendis i menys per agafar-s'ho alegrement.
Dec afirmar, en honor de veritat, que la verbena «patriòtica» fou brillant i atragué molta concurrència. Vaig comptar cinquanta bandetes es
panyoles, trenta coets i sis rodes de foc. E l més puntual va ésser e
churrero. A tres quarts de deu tot el Passeig d'En Canalejas tutejava
d'oli roent. E l local de la Vnión Espanola vessava llum i elegància. Damunt el cadafalc els famosos tzigades, amb llur frac vermell, sota les bran
ques dels arbres verds, semblaven tomà tecs. L a gent es desil·lusiona
en veure que sonaven i el lla veig de la nit se n'emportava el so. Només s'oïa un repicar sec de fusta. «Si no saben fer altra cosa...i deia uo
pescador. I és que molts esperaven salts mortals i aixecaments de peso».
A les onze tot havia finit Ni un olé tu mare, ni una borratxereta,
oi una renyina, ni una trista ganivetada! .. No direm un fracàs, car
un tractament vol constància.
Oh, bon Sant Jaume! qui fa el que pot no està obligat a més Elt
de la Unión Espanola ja han fet massa, mai ningú ha fet tant en cap
poble de Catalunya, I tot vindrà per mica que els ajudi el govern 1
fer de Calella un barri madrileny.
PRUDENCI
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A S a n t a Cristina d'Aro
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H o m e n a t g e

LES REPRESENTACIONS
La qüestió d* Iw «IROM
S'han reunit eís propl«larte d« les
Aquest poble de la Vsrll d'Aro ha
JgQes dei tíu Rogent 1 «Is compo- volgut enguany retre un cordial hoaen'aL de la comissió municipal menatge al seu (UI més insigne mosd'Aigües de Tarragona per a trec- sèn Baldirl Rexach.
Reunides les autoritats a l'estatge
lar de la qOeetló 1 veure sl oonvé
•numiUiAr acueilee «Hgües cap a de l'escola de noies del poble, a dos
quarts de cinc, es procedí a la forma'Tarragona.
ció de la proce^ó cívica, composta
Proves aOmlnatónss
pels nois i noies del poble, diputat
AJ camp del Club Gimnàstic s'han a Corts- pel districte senyor Salfet proves eliminatòries per a pre- vador Albert; Dr. Joan Rotger. secrepàrar-ee I aseteür a !ee lluites de tari de Cambra 1 representant del sebisbe de Girona, el senador marcampionat atlètic que es tara a Bar- nyor
quès de Camps; él diputats de la
celona 1 Bilbao «Is di«e 5 al 11.
Mancomunitat senyors Iria 1 Roger;
el ballie de Sant Feliu de Guíxols;
Altres novsg
els mestres oficials de la Vall d'Aro;
f a pdtcia ha ettngut • Jaume Protectora de l'Ensenyança Catalans
Queralt per menary» a Miquel Oller. de Barcelona, amb cl seu president
—L'n carro menat per Josep Mas, senyor Ruiz 1 Porta 1 el secretari; dede Cambrils, ha atrcpeílai a Pilar legacions de la Protectora de l'EnCatalana a Sant Feliu d»
Mació, causaat-M dlvensea coolu- senyança
Guíxols, Llagostera i Sauia Cristina
slons.
d Aro; senyors rectors del terme mu—Ha estet denunciada Josepa Do- nicipal; Junta Local d'Ensenyança;
mènec per insultar 1 oauear'erosions senyors presidents del Centre Popular
Recreatiu, Societat Unió Cristínen··a
e Rosa Brno.
de Santa Cristina d'Aro, Germandats
—Ahir a la nit orplotà el dipòsit de Santa Cristina i Castell d'Aro.
de carbur d'una barca que pescava
i l'anoeen davant del port, ferint al
DESCOBRIMENT DE LA LÀPIDA
pescador Manuel Verge Francs.
El
senyor batlle, En Joaquim Pla,
—Han esceadH als empilèats d'Hlen nom del Comitè executiu
sanda doo Angei Axoe 1 dem Uuís descobrí,
de l'Homenatge, la làpida a la plaça
Granyena.
pública, la qual estava coberta amh
—Ha estat demmeieï ira subjecte una senyera de les quatre bar es.
que recorre cases de comerç fingint- olnt-se de seguida fort» picaments rta
se rapresenram d'un Important fir- mans de la gran gentada que presidia
l'acte patriòtic.
ma de Barcelona.

L a Costa
ARGENTONA. —Dimarts proppassat
va inaugurar** la nova «Font Ballot», d'aigua mineml, «n un bell
indnèt 1 a poca distància del pobde
Va beneir-la ei nostre senyor rector
mossèn Francesc Boley. prevén», restant des d'aquell moment oberta al
púbMc.
Felicitem ben coraknent el propietari En Josep GaJlifa i Bailot per
aquesta millora, que no deixa d'ésser un ettre atractiu per els estiuejants.
—K] dia de Sant Jaume va jugar-se
a 1 "espaiós camp de IVArgfnlona F.
C.» un ioieressant partit ds futbol entre al primer «piip local i el grup
B. del Barcelona F. C. (quart equip).
Després d'un partit molt animat 1
amb toastant domini de l'Argentona,
soní guanyador aqueeit, per d-ne gols
a un.
H oamp presentava un Bonic aspecte per la Immensa gentada que
hf harta.
—Aquell mateix dl», la secció
dramàtica del Patronat Obrer de
Sant Isidre d'aqueana població efectuà una excureió a la ciutat de Vich
on van passar tot «1 dia, visitant
el més noiatíe d'aquella històrica
ciutat.
A la nit. a3 teatre de la ïorentut
Catòlica representaren «1 drama so
tres actes «ES misteri dei bosc. l la
diwartida comèdia «El pou de la fatalltat», aconseguint ambdues obres
forts aplaudiments.
Tomaren dimecres, rewant molt
sarlefet» de la visita, 1 sobretot per
les atencions rebudes de part dels vlgatans.
—Cada dia es nota la presència de
nowee íamílles forasteres, que vénen
a passar la temporada estiuenca en
aquesta Joltua poMació, que enguany
as veu extraordinàriament concorreguda, presentant un bell aspecte tots
els passeigs, fonts picants l hotels,
especlalmem els diumenges I dies
fpstiiiM, que l'afluència de forastera
és més nombrosa.
—La setmana entrant es començarà en el Centre Instructiu Regionalista un curset par ais que vulguin
apendre de ballar sardianes, que es
donarà tots els dies feiners cu vespre, podent anar-hi tothom que ho
desUgi. ja que serà completament
gratuït
—Bis dies I . 5 1 6 daj prop vinent
mes d'agost, se celebrarà eaplèndidemsnt la nostra tasta ta****

a

M o s s è n

gle XVUl. i que tal volta Jugant amb
els seus companys de mlnyonesa, treltjà aquesta mateixa plaça, on ara
estem honorant—n'ha es copsat el so,
1 espolsant le« seves ales d'ensopiment, com alosa, ha volat, amunt,
amunt, d'un noble Ideal 1 ha dit:
Aquesta glòria nacional catalana que
tingué el seu bressol a les nostres rodalies. 1 dins d'aquestes la capital
del districte Santa Cristina d Aro, és
un ornat que el bon Déu féu florir a
casa nostra, un estel que mirant-lo
«ns il·lumina, 1 honorant-lo ens ennobleix. No volem que altri parli bé del
gran mestre 1 nosaltres tenir el cap
cot, ajupit pel pes d'un feixuc oblit:
no fos oes que caiguessin d'amunt
nostre les paraules del poeta: «Vergonya eterna per aqueflls que menyspreen 9o de casa per alabar ço dels
altres.»

f

R e x a c h

així aquesta Delegada, preparats els
materials, diu als pares del poble, les
autoritats: «Preparat sestan els materials de 1 Homenatge, dirigiu-lo». I les
dtgniíslmes autoritats, en la M S S I Ó
del 29 del passat juny acordaren constit^l3«-se en Camitè aocal executiu,
deixant, però, com a comissió organitzadora la que fins aleshores tant
bé havia actuat: la Junta Directiva de
la Delegació de la Protectora de l'Ensenyança Catalana a Santa Crltlna
d'Aro, 1 així com el magnífic Ajuntament 11 dedicà el millor lloc del poble, aquest 11 dedicà el millor dia de
l'any per al poble cristlnenc, la diada
de Sant Jaume.
Jo penso que el poble no podia pa.»
fer més per a toonorar mossèn B
Rexach.
Es pot fer més a Santa Qrlstlnt
pel gran pedagog He vist que la
premsa parla d'unt parlaments ut
la Mancomunitat amb altres entitats
culturaK per a veure la manera d'aixecar en son poble nadiu unes escoles a honor del gran mestre català. 1 jo prego a les entitats aquí
presents que posin llur esforç 1 vàlua per mor de veure realitzat un
somni tan daurat per a nosaltres,
Al meu juí. posades d'acord les entitats l personalitats totes, es podrien
aprofitar uns terrenys 1 començnments nous d'edificis per a escoles
que tenia projectadès el gran patrici
nostre, e! senyor En Pére Gironès,
per cert coUocats en un lloc molt cèntric i vistós del poble.
Cristinencs; ús lliurem la làpida 1 en nom vostre la lliurem, ja
cóUocada, al dignfssim batlle cristlnenc; guardeu-la. i quan passeu yor
davant d'ella, ajupiu revcrencinlment
el vostre cap davant del nom .!e
mossèn B. Rexach. el qual, en època de decadència de la nostra llrngiia aixecà la seva veu dient que el»
vostres alls han d'ésser enienyats ^n
la llengua materna, perquè catalíin
és la sang arrencada de la dolça niaré nostra, catalanes les paraules, catalanes les Idee^ l ciltalanes han d'ésser les relacions entre el mestre 1 el
deixeble.

Volem retre bomenatge a aquest fill
lUustre d'equè*! lerma municipal.
La gent més selecta del poble es
constituí en Delegació de la Protectora de l'Ensenyaca Catalana. 1 alentats dignament per l'A. Central de la
dita entitat a Barcelona fou un dels
primers acordi el d'honorar mossèn
B. Rexach al nostre poble, talment
com es mereix i segons nostres forces, recollint agradosament totes les
Iniciatives que hom sn^s aportant.
Fou la primera demanar a l'Ajuntament que H dediqués un dels carrers més formoses del poble. 1 aquesta honorable entitat respongué patriòticament, no d«dícar-ll un carrer,
sinó el millor que tenim, la plaça pübllca. dita suara de la Teulera, i avui
plaça de Mn. B Rexach.
BENEDICCIÓ
Contenta quedà la nostra Delegació
El rector de Santa Cristina d'Aro, de tan bona pensada de dedicar-li
Mn. Josep Puljr procedí, amb icóm- aquest lloc. on mantes vegades s'ha
panyament dels altres clergues, a celebrat la íesta Infantil de l'nrla benedicció de la dita làpMa.
bre; molls jorns stil aplega tóta U)
gnnt del poble en joiós esplai, ballant
CANT DE L'HIMNE
A HONOR DE MOSSÈN B. REXACH lu joliua surdana de germanor, espill
de la nostra raça catalans, met- caLa immensa gentada, dreta, es- lia honorar aquest acord' eoUocani-hl
cOltà l'himne compoet pel oulfe mrt- una bella làpida, tal com e^ mereix
slc de les rodalies. En Josep M. MH- tan gran baró ríe cultura, perquè la
lagrida Fontanet, a honor de mos&èn conegués des de l'avi vanewtté que
Baldiri Rexach. executat, amb acom- coneix tots els recons del poble fins
panyament de l'orquestra. ptU Joves al joguiner Infantet que amb la bossa
Dames que m'escolteu, vosaltres h a
<»el poble 1 nois 1 noies de les escoles, plena de llibres fa camí cap l'escolaveu w.·nhe de ^osar un pomell rtï
sota la batuta de l'autor de iniimn 1. temple. verb d-fl progré? I civilitat.
gratitud 1 amor a aquesta llosa. 9*fsobressortint com a solistes l " • nenes
Maria Vicens 1 Mal&grlda. L'himne
El bon patrici d'aqueste- rodalies. què mossèn Rexach. quan els avis
fou molt aplaudit admirat per les En Marian Vinyas, ens brindà la bona deien, preocupats, que la cultura no
autoritats i pel púïilic.
amistat del genial arquitecte de Gi- era per la dona, digué amb varona, En Raíel Masó. qui, a conse- lentia que tan necessària és la insPARLAMENTS
Qflkfeota de tal visita, sens va trucció en l'home com en la domi;
El batlle del poble. En Joaquim Pla, oferir graciosament a fer-nos el di- tan catpaç és l'yn Cim ra'lfre, profospronuncià breus mots en n.im del po- seny de la làpida i altres treballs de sant així un sa i moderat feminisme.
Joves del poble! Nois 1 noies tinvcu
ble, 1 el sferetari de rAJumaiment. En direcció. I per tot això el poble criscantat bé •Glòria, glòria al pedagog»,
Joan Marcó. donà la benvinguda a tinenc l i deu eterna gratitud.
5 ho podríeu cantar amb d^llt perquè
le* autoritats i ipersonaliíath assistents
IPerft calia pagar les despeses de mossèn B. Rexach escurçà el camí
a l'acte, llegint un bonic 1 eloqüent confecció
I aquesta Delegació va ofe- de la instrucció fent-lo més fàcil, enu
discurs enalilnt la llengua catalana. rir una recapta
pública que inicià
que ae us ensenyi amb la llengua
Seguidament, el secretari del Comi- l'Ajuntament, seguint el Centre Popu- és
«anteu i jugueu tè Executiu, mos&èn Jsnme Bach, lle- lar Recreatiu, estol de joves molt que
El senyor Tauler l Prunsda. repregí una formosa Memòria, én ta qual amants de la cultura, l el Casino Unió sentant
de la Federació de Mestres
es diu:
Crlstlnenca, gent culta, molt amant de Catalunya, pronuncia un molt elo•vJo prou voldria en el dia d a i u l de les glòries nostrades.
qüent discurs, enaltint la memòria
donar-vos quatre dadet biogràfiques
Demanàrem l ajut econòmic al Co- de mossèn Baldiri Rexach. com a pede la gran figura humana que estem mitè Pro-Homenatge a mossèn Re- dagog, recomanant l'esperit de moshonorant. Mossèn B. Rexach. Però xadh i a l'Associació Protectora de sèn Rexach en les èpoques actuals,
trobo que és en va perquè ho féu 1 Ensenyança Catalana de Barcelona. 1per assolir el grau de cultura que neja d'una manera magistral en la dia- totes dues entitats respongueren pa- cessita el poble català.
da del 23 deQ present, a Ball-lloch. el triòticament.
En nom del senyor Bisbe, saludà a
senyor Jou 1 Olló. Per altra part, la
La nostra Delegació, a més de con- la concurrència el doctor En Joan
premsa catalana n'ha parlat ttntl 1
més llengües més eloqüents 1 perso- tribuir els seus socis amb llur pe- Rotger. el qual, amb un eloqüentíenatges més autorüiats que em segui- culi particular, cada un destacà una sim discurs recomanà el respecte del
ran en l'üs de la paraula, jo us par- colla de joves cultes molt entusiastes poble al senyor Mestre, 1 també k l l
de la nostra obra. els (juals. com un senyors sacerdots, si es vol obtenir
laran d* mcesèn B. Rexach.
estol d'orenetes s'escamparen pel nos- la cultura i germanor per la qu.il
Jo em concretaré només a fer-vos tre poble, pldolanl un òbul de porta tant se sospira, fonamentant-lo en l'.iuna breu memòria de l'entuslasme en porta pel nostre Homenatge, qu» mor a Déu, que tot ho ha creat
d'aquest poble per l'homenatge què l« gent amiga de les glòries casolà^
(El senyor President de l'acte llegí
estem celebrant.
nes dipositaven generosainent -. la
les adhesions dient, que entre les
Passa avui, al nostre poble, el que bossa cemd.
moltíssUnes rebudes hi be la del sepassa a les masies de les cases psi
El nostrre entusiasme, com tot «nPresident de a Mancomunitat
rals de la nostra terra catalana, que tusiasme, és fill de la poesia. I aques- nyor
Catalunya, En Josep Puig 1 Caquan un fet gloriós truca a la porta ta, quan està embríagada d'amor, de- de
del diputat de la Mancode la casa patriarcal, des da l'amo a mana ajut a la seva germana més dafalch.
munitat iN'AJbrt de Quintana, del
la mestressa, de 1 hereu del mas fins sentimental, la Música, perquè l'aju- Comitè
Pro mossèn Baldiri Rexach.
al petit xavakx, de la senzilla i for- di a cantar els sem cants, com ha del president
la Diputació de Gimosa donzella del mas fins a la més succeït aqtd, que d'un petit brot de rona N'Agustí de
Riera l Pau 1 del sehumil porqueirola. toíhom s'endiu- poesia camperola n'ha fet el soci be- nyor Bisbe da Girona.
menja i fa la cara alegre. Àdhuc els nemèrit de la nostra Delegada, En
sers inanimats com les grans portala- Josep Maria IMalagrida i Fontanet,
des, finestrails gòtics i arbres cente- una flnisslma peça musical que els
FINAL
naris que volten la masia, sembla joves del poble, amatents, s han apresSeguidament s'obsequià les autoque riuen per tal esdeveniment.
sat a cantar com hem sentit aia f-t ritats
i altres personalitats «mfr un
El poble crlstliwnc. sentint el finís- poc. perquè sigui més acabat el nos- refresc molt ben servit per la casa
sim oratge de la cultura pàtria pel tre Homenatge.
Jeroni Sala.
repicó de la íesta de la premsa caAixí preparat l'Homenatge perquè
Després, tothom, content 1 ple de
talana, tocant a honorar la memòria fos més popular, ta! com, quan pare bons records de tal diada cultural,
del gran mestre català, mossèn B. Re- i flU volen fer una llar comú, el fHl se n'anà a ballar les boniques sarxach—flor joliua de casa nostra, nas- en tenir preparats tots els materials danes que com a final de festa tocà
cuda a les nostres rodades 4a al 4» diu a l pare: «Ara féu-la al vostra /gust* la cobla «La Principal de La Bisbal..
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Cl programa de la Festa Ma|or
Divendres. 3 d'agost.—A migdia: 1.1
repic genaral de campanes a tou t'A
campanars de la ciutat, anunciarà • • I
començament de les festes.—<A la pj, I
plaça Pi 1 Margall es dispararan una I
forta tronada 1 focs Japonesos.
Tarda, a dos quarts d'una.—Son; j .
de lee Cases Consistorials de la cota.
parsa de gegants 1 nans. acompanyats
de les típiques grallas.
i
A les quatre.—Concerts popular» t l
la Rambla. Davant del cafè* Euter^l
1 Condai per la banda del Regiment I
de Sant Quintí, 1 a l'extrem baix prup (
del baixador dels F. C del Nord. ptrl
la Banda Municipal.
1
A les els. Ballada de sardanes a u
plaça de l'Angel per la cobla Barce.|
lona.
Esplèndides lluminàries.
NK. a les nou. Concert» de salutscií I
a les autoritats, davant de les CatMi
Consistorials per la banda de; B-?.,
ment de Sant Quinti 1 la cobla Ba.-:,. |
lona.
A dos quarts d* deu. Inaugurí. .•
oficial de la XXXVII Exposició d'Art,
a l'estatge social de l'Acadèmia ótl
Belles Arts.—Jnauguracló d'una Et.
poslcl d'armes antigues al saló de lec
tura del Clrcol Republicà Federal
Ambdós actes es celebraran amb H- I
slstèncla de les autoritats i Comissió
de Festes acompanyades de la Banda
Municipal.—Funcions al Teatre Euter-|
pe —Cinemes i varietat*.
A les deu. Concert per l'Orfeó 6t\
Sabadell a la plaça del Dr. Roben
A dos quarts d'onze. Ballades it\
sardanes, e la plaça Major per la
cobla Barcelona.—Concert per la banda del regiment de Sant Quintí 1. |
vant de l'envelat oficial, InstaUat al
local Catalunya Parc.
Dissabte. 4 d'agost. — Passada pfr
la Banda Municipal recorrem alguris I
carrers del districte III.—Carrera ciclista d'aspirants, organitzada pel
Club Veloclpèdlc Sabadell. Es concediran alguns premis. Sortida davant
da l'estació del F. C. C. Fita davaw
l'estatge social S. C. C.
A dos quarts de deu. Arribada al |
camp d'aterratge, situat a la finca co
neguda per Can úrlach, dels aparells 1
concurrents al Míting d'Aviació que |
tindrà JIoc durant els dies de 1«
festes.
A les deu. Ofici solemne en honori
del Patró de la clutaL Sant Feliu,
màrtir, al seu temple titular, ajnbj
assistència de les autoritau 1 Comissió de Festes. La massa choral de I
l'Orfeó de Sabadell cantarà la mi»»
«In Honore Inmaculatae conceptioms
B, V. M.·'dcl mesire Goicoeohee, Ocuparà la càtedra de l'Espeilt Sant l't- \
loqüent orador sagrat Rnd. Manuel
Gironiés. rector de Tayà.
A les onze.-Carrera de Velo-motors, organitzada per la Penya Clclií-1
ta Veterans (en constitució) l en 1»
qual. entre altres valuosos premis, ^
disputarà en primer lloc una Copa
de l'Ajuntament. Es donarà la sonifl»
a l'exirem alt de l'Avinguda d'Oni*
de Novembre. I serà la fita a la carretera de Molins de Rei, davant del |
carrer de Romea
A dos quarts de dotze. Concert s 1» I
Ramtjla. pntramls dels carrers d*
Cervantes 1 Gurrea, per la banda dd
Regiment de Sant Quintí.—Concerts
a les societats
A migdia. Dispar d'uns estrMen'
tronada i focs Japonesos a la plac3
de PI i Margall.—Sardanes a la Rambla, entre els locals de la Lliga Wglonallsta l el Ceatre Català, per la |
cobla Barcelona
Tarda, a les tres. Concurs BegionaJ 1
de tir de colom, organitzat per 1»
Societat de Caçadors «Aurora». Tindrà Uoc en un camp situat al costat
de la caretera de Rubí, extrem a"
del bosc de Can Feu. Figura com *
primer premi d'aqueet concurs un8
magnífica Copa de l'Ajuntament.
A dos quarts de quatre. Solernn*
acte de repartiment de premis d*'
m Concurs local d'Aprenents al ««o
principal de la Caixa d'Eaialvt* •
obriment de l'Exposició de ""ebal'M
presentats a Concurs installada a 1*
Sala Biblioteca de là dita Caixa KM
assistiran les autoritats l Comlss'0
de Festes acompanyades de la Sana»
Municipal, la qual donarà un conA dos quarts de cinc. Ballades <"
Sardanes a la plaça Major, per 1* «obla Barcelona
A lee cinc. Grandiós festival d*;
vlacló. Sortim «is avions del cswP
de Can Oriach l fam el circaB: a w
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Maneleta només «s'ho pensarva» (jue
• ,:uM.-«iee. CastaUar. la SaKit, Saba- mcipel i deftfUada d'Atletes Seguiran mei'tada InsCxuoA ÍTEaric SarraEl tren etèctrta
no volia durtesulleres. I aquell
J^J 1 camp. f«MB prova» d'altura, diversos proves d aflettama i de gim- deü i Pascual.
D corresponsal d'on dían de Bar- ell
«t'han
posat» ITiaivia dit amb una
-jírratge 1 vatocital. díspulaave* un-nàstica artística a càrrec de la Socelona es queixa ben raonadament
L'Expos^oió d'Art
Tnalíclal
sí. ara si .que ho veia
p.·runta premis en meiàüic—BaT. a cietat Gimnàstica Alamanya de Barla manca de facilitats que ofe- olar! La Sí,
Maneleta
només «s'ho pen[«nveiat oflclai per la banda del Ra- celona, acabant amb un apoteosi, amb Havem vist amb molt de gust el d»
rmva de Sant Oiüntl.—Partits de cooperació de la Banda Municipal 1 canell qne l'exquisit pintor Rafel Du- reix al públic 1» Companyia de Fer-sava- 1 volia saber-ho de cert Par
va fer veure que ja bo sabia
%\IK>\ «1 Centr* d "Esports, entre «1* d'una secció de cl cl lates que forma- ran i Camps bs fet per anunciar rocarrils de Catalunya.
efecte l'esmentada Companyia això
I
ell
s'baviiH
deixa? enganyar! EU que
nrtmers «juipe Martínenc i Sabadell ran un «Carrouscl» de bicicletes ador- l'Eiposició col·lectiva dels art!st«s sa- noEncorrespon
al favor que se H es pensava que
la protegia; ell, que
c C, disputant-se una copa de i'A- nades. Wàter-Polo al Club de Nata. badeilencs. Es urta nota de color molt dispensa i bepas
n poca cosa ee li té haviatingutla feblesa
fina. molt delicada, com tot el que
de creure, que
I juntament. Al P. C. Aúètic, entre el ció.
Cal veure oom soniten aquella xicota tenia neceesltat
la
o. Euroii· I l'Atlètic F. C. d«- Nit a les nou. Concert per la Ban- surt de les mans del senyor Duran d'agrair.
de patt-atgers els seus trens força del neu braç per a pujardevida
pursnt.se una copa del diputat a Cort*da Municipal a l'extrem baix del car- i Camps, un dels pintors sensible* abarrotats
l com una bona part d'aquells es amunt. Babl Quina anima móe negra'
per exceUènda
j0n Lluís Ccnnpanya
rer de Sani Cugat Concert per le banveuen obligats a fer «1 viatge a peu
A les sis. Processó general que sor- da del Regiment de Sant Quinti da- NO es neosasita pas molt» perspi- dret
i epretats els uns als altres cosa EO també liti tenia l'ànima, nemi de r«Bg:Msla de Sant Feliu reoor- vant de la Sodeiai La Gremial. Con- càcia per corapendre que aquesta Ex- que «i
mai és agrada&lè' ho és molt gra; eü era noi dotení, però bo hat*Ti els principals carrers de les tres certs seguits de ball a les Societats. posició d'artistes sabadeilencs pot és- m^nys en aquest temps de xafogor. via d'óaeer per força Però eUat
parròquies 1 tinència de la ciutat. A dos quarts de deu. Ballades de ser una de les coses mès interessants Es d'esperar que ta Companyia po- Fins en pensar en tes seves gràutíb la» Santes Relíquies del Patró, sardanes a la plaça Major executades de la nostra festa Major Encara que
ntes «wddenís. bo feia Ja amb
immediatament remei a aquest cies
pirtarè el penó prrncipal l'alcalde per la cobla La Principal del Vallès. algú pugui dir-nos que ens fiquemsarà
una amarga ironia: Ete ulls tdausl
mal.
remei
que
d'altra
banda
no
li
en
coses
que
no
ens
pertoquen,
ens
I l'acompanyaran les *andes Murlcl- Funcions ai Teatre Euterpe. Centr»
El Malles també <ts hi tenis ela Dílh
de portar dificultats car és més blaus!
psL La Moderna 1 la cobla B«roe- SsbadeUès (Gelats) i Amics de 'Art perrnetren de fer unes ràpides consi- té
I tèn ulls blaus semblen fets
qfiestió
de
bona
organització
que
d'alderacions.
En
primer
lloc.
creiom
ablooa.
amb aigua. Es olar que ploraïm vanU
Cinemes i varietats.
tra
cosa
Sa
seria
per
demés
que
el
solutament
necessari
q
u
e
el
Jurat
adSit, a le^non. Conwrt per la banda A les deu. Bell a l'envelat oflcial. missor d'obres sigui exigent, f.n se- prec fosTiulat per dlver*o* diaris La trena rossa, la trena rossal Ma
Regiment de Sant Qolntt a l'cn- per la banda del Resrtmçnt d» Sant gon lloc creiem necessari també que slu unissin les autoritats i entitats n'havia pas vistes poques el Ramonet de trenes rosses! I encara potear
cranament de la carretera de Molins Otrinti
pintors que coUaborin a l'exposicióde Sabadell
se te pintara.
de Rei a Oaldea. amb la de Moncada Dilluns. * d'agost. * les deu del iels
hi
col·laborin
amb
honestedat.
Mès
val
> Terrassa. Concerts a les Societats. mati. Ofici de difunts a la parroquial |que tu hagi quatre pintors de debO
L'Anuari d» la Premsa
D ^aquestes dïragectans. d RamoFuncions teatrals als Teatres Eutar- església de Sant Feliu, en sufragi d? que no pas trenta que facin pena. L'Associació de la Premsa d aques- neí
sortia sempre amb els wsipe, Centre SabadeUè* (Gelats) 1 Amicsles ànimes dels ciutadana mer<s du- Aquestes exposicions no han d'ésser ta ciutat ha estat invitada a coUa- xeitsencurulls
d'energies noves L'esde l'Ai*. Cinemes 1 varieta-?
rant l'any.
pas una mostra de tot el que es ta borar a rAnuari que publica !'As- pectacle —- ara M totalment detett
A dos quarts de deu. Concert po- A les eis de la tarda. Solemne acte a Sabadell, sinó que ben d'èsser tina sociació de la Premsa Diària de Bar- — de te seva soicod l'hi dava més
pular per la societat oboral La Nova de repaitiment de Uibretes Oorals, mostra de les coses bones que es .fan acelcnavigoria. Ell, tot sol. els aOree, tots.
Estrella, conjuntament amb l'Agrupa- ofertes per la Caixa de Pensions per Sabadell Consti que lot això no ho
La Nfanefleta. quina nnOiaiat L'hí hadó Amics de l'Art i Banda Muofet- alai Vellesa i d'Estalvis als infants diem per simples ganes d'enraonar.
via dit- «rvulleres ncends en porten
pal « la plaça del Or. Robert.
acollits als eslaMimertts benèfics de la L'espetiade d^Hreç anys ens bi oWl- KL RAMONET, 0 LA FIRA DC «ANT ela sande.» EU no' ho era ni bo volia
ésser de sarrt. i ella, ben bé que ho
A las deu. Ball a Penvelat oflcl&l ciutat. L'acte tindrà lloc al Saló de ga. Quina alegria el dia que els de JAUME (Segon oonte trist)
sabia. Quanterematacantem. «U
per la banda del Regiment de Sant Sessions de les Cases Consistorials, Belles Art* en obrir una exposició
IV
es deia: «.Aquesta ara canta parquè
Quinti- BaU a let -Societats. Sardanes amb assistència de les autoritats. Co- collective podran dir a la gent senet giria.», 1 esfloama.ad xiulant, a
s la plaça Major per la cobla La missió de Festes i representació de se necessitat de fer ca^ar la consl'ontitat donant.
principal del Vallès.
ciència:—Mirin, senyors, aquest any El Ramonet ja la vrta ve-nh- da -T-Ü sc-.-a.
Diumenge, S d'agost. Carrera a peu A les nou de la nit. Magnífic cas- .només podem arribar fins atpií Si lluny « la fira L'esperawa amb ^
I Marxa Atlètica Volta Sabadell, or- teli de focs artificials, en un camp Déu ho vol. l'any yinenl arribarem mateix afany amb què «3 genera! espera la planúría estrat*pica per a
una mica més enlaire.
ganitzades per la secció espacial del pròxim a la carretera de Rubí
l'iUtim. la tira ba arrfhaí. Ja beF. C. Atlètic. Sortiran els corredors A dos quarts'de dou. Ballades de . Qui no ha fet més és perquè no estendre les seves forces. Lafiraera veA
vist com el Ramonet, deapràs
el camp més assaonat per a florir-hidempendre
de l'extrem baix de la Rambla, i, sardanes davant dels bars Solcy i ha poguí.
d desdejoni, ba quedat
totes les seves astúcies, totes les se- medtttathi. Bs
corrent alguns caixers de la ciutat, Trolley a càrrec de la cobla La Prinnecessari qoe O» saue
ves subtileses,rotesIcs seves mal- pares no 11 compreogate
undràn la fila al mateix lloc de la cipal del Vallès. Ball públic a !a
les Intendats
Perquè,
a
l'iVHim,
el
Ramonet
O
o
s
artistes
sabadeilencs
Mriida.
pteça Major a cArroc de la banda Al Centre Català ha tingut lloc va arrtBar-se a odeure que era un cions. Es dóna ima ràpida llambreA dos quarts de nou. Carrera Nacio-La Fllarmònica
interna 1restasatisfet, te s'ha
un notable oonoeri a noi dolent «I què? — pensava; —gada
nal de Blcloletes, lliure per a corredors A les dea. Ball de Beneficència a dariorament
fet el càrrec qne avui no U han
càrrec
de
dos
artistes
sabadeilencs
:
sí
caip
d'arall
»
mi
ningú
no
m'esüde totestoacategories, qne es dis l'envelat oficial, executant els balla- ün d'ells, la senyoreta Montserrat Ca-1 ma: com még dolen* sta, millor.» de comprar res. Però, Ja reurant
putaran ultra diíerents importants bles la Banda Municipal.
te seva mare li ha dit qoe
no s'havia presentat encara en ; Ara, ja ni la Maoeleta trobava pis- esQuan
premis, 'una Copa dei Rei Alfons XIII Dimarts. 7 d'agost. A dos quarts sals.
post les oUeres bo ba fel mraepúblic.
I
l'allrc.
En
Francesc
Rovira,
tai
en
los
seves
divagacions.
cQuiua
Sortiran els corredors de davant l'es de de» de la nit. Gran funció de gala és un nolable tenor que segueix eitu-1 imn, aqueHaN MaJeto l'hora de fe- dtewsmeia, sense fer gens de mata,
tadó dels C. C. i serà lafitaa al Teatre Euterpe. Es representarà dis de cant a l'estranger.
cara. «Be de dserMsr», pensa. Des; blesa que Iwia tingut.
la VTa Massagué. davant del carrer per primera vagada en aquesta ciutat
prés s'ha posat earestttnou. Avui,
de Vlladot.
i per la companyia que va represen- Un confrare d'aquella població diu i Un dia de deseepemeió va demà- el Ramonet fa mett de goig. i ell
ho sap. no es pot tmxpc déí oap
A les deu. Teatre de Guinyol al pati tar-la al Gran Teatre del Liceu de pjr^ant itlpls esmentaís laníste-s (ço ! nar-.!-! que 11 rrenqué* les ulleres. Laqoe
Maneleta havia quedat molt paraAs,. aquealn Idea: «61 em veiés la Made la Casa 40 Caritat, en obsequi delsBarcelona, la Inspirada obra dsl que segueix:
La senyoreta Montserrat. Casal* ens -IPer què vols quo tetesurvnqulT» vanetetati» La seva mare U ha fet renasllata. Dispar d'una traca valencia- mestre Pahtssa. «Mariancla».
amb mdtWs exigències, te oara,
na 4 obsequis als asílal*. DWpar Advertiments" genera Is - La Comis-: sorprengué
bellament, ja que la seva du 1 el Ramoneí v» compendre que tar,
;
pcli·* les mans 1 els genolls. E l ho ba fet
d'tina traca valenciana 1 obeequie alssIó de Festos tarà un repartiment ex- pre.-iEtació al públic, com a pianis- havia fei una niciesa, hll
sense protestar. L'axpreseàó mnens I nenes
traordinari de bons de pa. carn I ta, no pot ésser pas més falagu'.ra va que ka Maneleta ja bo sabia que tot
o voUa dur les oliere^. Qui no s'ho terrogaawa dels ulte s'ha aoocntuai
A dos quarts d'onze. Prova df. leu- gallina als pobres reeidents a aques- Prenent aires d'una discreció tn"1!- n
avui. Tétep*tenfinai tsn bíanca
; Hgent. executà \m programa selecete creu després d'harver dit
t-vad de cotxes amomóbiís. fent el ta ciutat.
d'ací d'allà s'hl endevinen unes
racorrgnt des de la plaça de l'Angcl Hi tiaurà lluminàries extraordi- j dc debò del qual eren bannides aqiic- — Quines ulleres més grosses (.ae que
btevore dsematedsa Oueoi és ai scH
a l'extrem aU de l'Avinguda d'Onze nàries al campanar de Sant Feliu, ' lis con^slclotis mélifluents ijue flns «t'han posat»! — El Rrimonet restà ete
U brillen Ningú no dide Novemhrr. Ser* èl primer premi façanes de les Cases Consistorials, ara snavien fet anaerimiques en el esmaperdut. Ara, 3a «ína sabia la ria cabells
ami, qoe el Ramon ert; tlnguew
uaa Copa d« l'Ajuntament
carrers més importants del centre de repertori planistie dels debutants cer- seva gran feblesa, i tot per cuina l'ànima
tan negra. Dcnptda ba flet
i desitjosos d'evi- seva. Què diria ara?
A les onze Tanda de* ballets popu la ciutat, jardins de la plaça del cadors d'efectismes
un petó al Maties, l ha entiat en «na
un maquinisme invencible, Ell se L'essmava !a Manelota, que cambra
lars « l'envelat organitzats per la Dr. Robert, plaça Major, carrer de j denciar
mata olam. Ha obert tm llibre
La nostra pianista — això ja ho \>otenia uns iflleis oc-m uns hcmraotrj. s'ha posat
Joventut Catalanista amb la coopera- Sant Cugat i Rambla.
a mirar ninots. Quan li
dir amb tot goig — interpretà 1 una cella corbada i una trena roes*1seva
ció de l'Eòhan Folklore de Catalu- Seran guarnits els carrers de cos- ' adon
mare ha estatfora,ba tancat
mb encert el programa que s'havia com la mel. Ell se '."nsitmava amb el llibre.
nya i fi» |cobae .La /Principal del tum, plaça Major . Jardins de la pla- assenyalat
les oaúea ha ctmi ho féu asplèndidameiii un aTtwi' una mioa panerrial. Aclla «nuet tes1 aJuntant
Vallès.
ça del Dr. Robert, Raanbla, en tota j en l'-Arabesoa".
e
w
e
s
InterBanqndes
mede
Debussy.
i
en
is
protegir-la.
perquè
creia
en
la
seva
A dos quarts de dotze Concerts a la seva extensió, i arribada del F-l'Rapsòdia hongaresa», número, 8, de gran candidesa. L-: fe::- una fena ditadona
les Societats. Al dirol Republicà Fe- C. E. C.
de la qual brollaren ben dol- llàstima, perqnè quan ta eewa mare
deral per l'orquestra Fatxendes. Al La Companyia dels F. C. E. C. po- 'I Liszt.
çament les variades matltzacions i|ue se le rrítrav* amb les celles iumes.
Ceatre SabadaUès «X-lSts) per l'Agru- sarà tm servei extraordinari durant| conté.
no podia aguantar d plor. «Pobre
ració de la Societat.
les nits de les festes.
Jfanelcta — pensava — si on fos to, — Ramrwnt. RamonBd — íe el seu
A migdia Dispar deroorteretsa la Ultra els números consignats en el En la segona part, tota «lla dedi- n
o se on aniria a parar.» EUl s'havia pare que e! crida. — «Vetam que efl
plaça de F i 1 MargaU Enlairam-nf present programa i organitzat per la cada a Cliopin, obtingué. Igualment, cregut
un dia que 1» Menelet* era volen ara.». El Ramonat es translorde globus a la dita plaça Concert Comhsió de Festes, n'b! ha anun-iremarcable»enaerts; la turbulència una oosa
1 ben criada, que noma en dos segons. Bo els Itevle Vhi
per la banda del Regiment de Sant ciats d'altres en les diverses socie- èpica de liEstudi %n -do menor-, la sabia: de petita
dissimular i que tenia l à- floreix un somriure dlngomiítaT i se
Quinti al carrer de Sant Joan. da- tats cdltorals. polítiques 1 recreati- tranquilltat apassionada del -Noc- TPITI-, oberta
com unaflori blancs pscaanpa per te pell on oeàatge de
turn», op. 32. numero 1. i la inspíro- com una coloma.
vant de l'Asil de Germanetea dels vss de là clutót
candidesa. Quan el ftamonet entra
dísstona
«Balada»,
número
3.
la
seAvis Deeamparats, en obcequi als asi- Les (Exposicions del Concurs d'Aen ell menjador, bemtate taOment qne
nyoreta
Cafals.
les
va
interpretar
ben
la»: i * la Via Massagué, entr- eL< pr-enenis Artística d'Antiguitats j de
«Qui m'ho havia dedtrt» S'avergo- tfl entrt un àngel.
carrers d'Escola Pia i Garcilaso, per Cartells.'podran ésser visitades tots Justament
nyia ara d'harver mort acyueUa ara- GI sen pera l'espera: «A veure les
Ja Banda Municipal
els dies' de la Festa Major L'Exposi- Fers (to programa tocà «Andalusa», nya que un die havia posat una Biïwfltrt
pallidesa mortal a les galteres roses El Reenonet porta tes mans molt
Tarda, a dos quarts de quatre Fes ció de Cartells serà inctallada al vas- de Falla
la veïna. I óqneD >ba que amb
"«populars « f Avinguda de Joa- líbol de l'Escola Industrial.
En
general
1
execució
perà,
Tiéi- de
ES pare sembte que'lar sai'
TOün Costa, al costat del Camp Cor- A la plaça del Duc de la victòria larment, dim xic leata. cosa que un bas-ò havia perse>rüt. teir^ii;. netes
fet.
però
és avldeml que ad fons del
aquella
rata,
mentre
la
ManalMi
leia
"-da. (PutxlneUls. enlairament de gl», ht beurà intallades notables atrac- j podria atrtbulr-se a on desig de conions
s'emplna.
T de sobte, sense pre
uns
xisrtets
que
1
1
dmavm
c
o
m
th
«is 1 traca valenciana.
cions.
tendó nerviosa ben natural en un segaroent de cames? «Que n'has fet, parar-ho li llança aí damuns aques.
A les cinc Segona sessió dei Festí- El fluid elèctric -serà «uhminwtrat j debut i pel que es refereix a la pol- que
paraulee: — Què vdte comprar--<
n^hae fet de nicieses!" Penjuí tes
'l»! d'Aurlacló. Amb el mateix circuit per l'energia Elèrtrie» de Catalunya | sació ée suau 1 feta amb franca lleu-ell wa
no hl cre» en ta candide- ateflral
Ml dia anterior es íaran proves d'a- Les •instaUacions aniran a cèrrec geresa, condicions ban •estimable* i>er sa de 1ja
WH1TE
» seva veïna Sota les roses
'ítratee, resistència 1 acrobàcia. Par dels industrials sabadeilencs senyors arribar a les perfectes execucions.
de la candidesa hi veta oom una
"<« da Mtbol al Centre d'Espons. Sallarés i Ventura. L'omatge serà fa- En Francesc Rovlía es revea al serp
de malícia. -Aquells xlsclet» del
«Ve els primers equips Terrassa F cilitat 1 muntat palreputateseenó- nostre públic com a teocr que cuiti dia de
la rata — pecniwa — «Is fesa
Penedès
C 1 Sabadell F C
graí d on J Rocaroi de Barcelona. va el gènere orisrístic. demostaant només per
venir por i dea- SANT SADURNÍ DE NOYA- — Haj
A dos quart» de «is. Grandiosa ma- Del diepar de! castell de Focs Ar- estar ben disposat per a guanyar-íe p»é?rire·'sadefer-me
» I tot allò de les estat molt ben vistes les gestions qut
nrfestací de Cultura Flsíoa ai osmr tificials n'està encarregat la casa çament les vanade nwisaeions que «lleres 'Quinesmlulleres
gruw»»
oal F. C. Atlètic Començarà la fes- Pirotècnica de Reus. representada en i un nom popular acompanyat da que t'han poeatl» Ara »ímés
del Gcween ba fet «I diputa» <.
qoe eí Ba- prop
« amb tm concert per la Banda Mn- «queta ciutat per don J Utesa Roca la conuderarlò dels aficionats a
Corts per aquest disiriae, N'Enic Rà.
l4
veia
tiara
la
Intenció
i
La
Les tronades, morterete, globus i focsi aquest aspecte de l'art líric. La seva , monet
tols. encaminades a aconseguix ara
>ap<<hesos. són a càrrec del coneguti veu. és d'un timbre molt agradi1'..- en
pirotècnic sabedellenc En Feliu Peu- les notes de mig aire del pentagraPer fi ha baixat la
L a v a b o s
aas.
ma, en les quals obté una robusicis
I
plena
L
clara;
tingué
moir'ents
.oolt
PrepantM iit
B a
n y e r e s
I feliços de frascig, sobretot en 1»
P O R C E L L A N A
A 1*5 jOaces l (krtnclpal» caírers de melodia de fMlgnon>! <iiie acabat el
B i d e t s
la dut»»., han començat eto treballs programa, es veié obligat à visar
A més baix preu que
'ornamentació per » les vinent» fas- Totes 'es obres que cantà foren eoto•bans de la guerra.
E s c a l f a d o r s
n»de.s pele splandiments dml selecte
tee.
Sols pmt ml» dia»
andIVJti que siiavla congregat, tmPremi
al sal* del Centre Cata'à
D u t x e s
En *s Jocs Floral* de Sent Vicens 1plenant-lo,
els fragments que cantà demostrà
data
Horta
ha
obtingut
un
premi
exL i q u i d a c i ó
«atudtat an* veriteble amor
W à t e r s
iraordroan. pel eea poeina -Us pe- haver-los
acompanyant amb el cant el gest.
tites
oaoeoa··.
el
noatre
«éumaí
amic
ato.
de porcellanes «lemanye*
c-oaa un xic tmipròpia en una audició
Velxeltea, T8 peces 150 Ptes. 1 company Bn Ramon Ribera i lio- d'aquesta naturalesa.
vai.
.^'ÍSíéi.'
Ipc cafi, 12 tajses
Aootó Ciutadana
Podem dir que En •Knvira es troP R E U S REDUÏTS
Twses, dotzen» .
• »
ara en el camí del seu perfeeMo8«ha piiNlca-. la Memòria de les ba
nameat artístic i que aquest, ejun•asquee reaiitaades per l'Aoeló C.vM- fet
R a u r i c h , n." 8
entan sa i orudeni en la
4 M « pro sonats «abadallenoe i llu» tna adeltm
J A U M E
S A U R E T
«l eenduiras santa
f Entre Fernando i Botioefis) 1 famttlee- Bs un trahaii mol* jntere*dubte alrepertori,
oebejàt
trtomf.»
sant, que signa el secretari de l'esT * C t w r a r Pelayo - 3
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Tercera. — El Jurat es reserva el Alcem oii Congregant*, nostra
4 a expansió por ate nostres vins. nades en lïur programa, tingué Itoc
dret de fer llegir fragments dels tre•uf avui v«o«n com van harrant-se un interessant partit de futbol entre
M A T A R Ó
ms portin d'expajístó i. per coese- el O. D. Pàtria, d'aquesta vüa de Guts- E l oonfrai» local «Diari de Ma- balls premiats en l'acte del repartí- imgida amb el fervor d'on sant anheli
m. pmvfcttni una Intensa crisi íona i el Renaixement F. C , d* Pons. taró», amb motiu de te festa ma- meni de premis
La Verge ens crida: avantl qtn (0^,1
v«nda del vl. crisi que aquí deixa diíputani-se una magnífica copa d'ar- jor, ha publicat un mtenèro que. Quarta —Els treballs es trametran
arrtb lletra ben clara, al secretari del
fHR-i.r-s« d'una taisdi mée. intensa que gent.
Ite eoctràordiüan j paper Jurat En Josep d'Hità 'carrer Pi 1 no brilla en son esguard la lloa 4ej
•o altres rrotrades, donada, la ca- Bis partit fon en extrem Interessant, efectivament.
coudhé.
treballs
literaris
importants
t
Margall. 15). posant a cada un
«yjteristica d'ésser nniteer pals terra deme^trant els gutesaneacs un conei- gravats «.TneUents. '
1
d'unlconreu. qu« xifi* «olanaent el .xemetit del Joc superior. No obstant. lEüs artieles «tLes Santes de la Ou- un lema, i a part la tarja amb e]
Perquè
el
senti
tothora
nom.
edat
i
adreça
de
l'autor,
dintre
aeu eadevenidor <>n ei rendiment 3el 1 \ lluita íou força Igualada, de la qual tat 0 la Ciutat d« les Sani*?^. dTEn
Mana; el vostre nom
«ic dete nostres raSns.
en sortiren victoriosos per 3 gols a 0 Salvador .lj»nas; «iK mantdll dé ''es d'un sobre tancat, que s'obrixà en
durem sempre en ois Itevts;
l'acte del repartim em Això de* l'a—Amb tnotíu dels prop\inontó Joc* déls de Pons.
(tradietó mataronina) dEn dreça *s per als concursants que nq
de Fe l'alta claror,
Florals, rjue tindraii lloc un dejs dies •L'equsp guanyador, estava compost Santes»
Ramon, de Sant Andreu de Pal- siguin d'Arenys.
de Pàtria el sant amor.
le les properes -flrasde seliembre, per Badia, Riata i Bivera. FBUÍ. .Solé Joan
ma, un gravat, reproducció del quatindrem com nostres avis. '
hi ha pran entusiafine. havent estat 1 Mercadé fW.l. Balcells, AffiTigot. Soí- dre
Cmquena.
—
Seran
admeses
«
con«Santes Juliana i Semproniam,
ai'M ben rebuda la designació de devila. Benran i Meroaide íA.i.
curs
els
treballs
que
es
rebin
fins
el
de Mataró», pintat en 1772:
íian'i'enedor a fan'nr de.l nosti» cen- 'Per bé que jugaren tots els rqul- patrones
article «(L'otora d'tn Bia-d-T. d'En Mi- 27 d'agost intíkisiu. El íepartimenl
0
rllatà 1 mestre, l'etnineni agricultor pier» del lim vencedor, no podem fer quel
Biada i feurtol. tül de Mataró, tindrà lloc el 9 de setwnbre, previ
61 Vos ens deu te mà.
1 savi penendor En Jaume Rawentós., distincions, únlraiment que per a íer iniciador
anunci
públic
del
veredicte.
I principal Impulsor de la
él món tremolarà
IMm els tmit« treg piwiis rebuts justícia als eeus mèrits, direm que
Sisena.—El Jurat concedirà accèsdèl ferrocarril de Barce,a nostre crit de guerra:
.1 dnnwts a con«x«r en el Cartell pu- jugaren cotossaUnent. en MbtgDt i «1 òonstrueoíó
sits a cada prémi, sl ho creu neceslóna
a
Mataró,
tnaugu^st
en
28
d'ocSi Vos ens comaneu.
ílitat dies enrera en LA VEU, altres porter Badia, el r. 'ial aconseguí conde Ifttó. el primer que dreirià sari.
de nou florirà arreu,
d.- nous se n'han rebut del senyor vertir l'entusiasme del públic en de- tubre
Formen «S Jurat, qualificador: Preper
Espanya,
i
ei
gr*vat
del
seu
rela fe de nostra terra.
Bisbe I altres personeitfats. Els te. liri, ja que la síiva actuació no lema trat a l'oli, pósàt a te gaüeria de mata- sident, doctor Tomàs Carreras Armes 1 el» dorvadors oportimament es res quç desitjar als de ]>rimera cate- romns itíustirs. i dé la IccomotoTa tà u, catedràtic de la Universitat de
faran públics en un cartell suple- goria.
UI
que an.vva àl tren
dia de te inau- Barcelona; vocals: Xavier de Prats,
mentari.
Arbitrà el partit. En Miarian de M. guració; artióle .PjDtureí murals d'In- Frederic Quintana, Certes Xena.
I quan els Congregants
-^Gràciee a les gestions Infatigables Leecarga, força voluntariós 1 impar- teriors a Mataró. 1 dós gravats de mossèn Josep Palomer. Francesc X.
tinguem ja en nostres
delhòstre aiealde En Joan Sala, s'ba cial.
difes sales de cases senyorials mata- Miró; Secretari. Josep d'Hita.
el fruit de la victòria; ^rí •
aconseguit dotar ej veí casertu de
ronines' 1 uo «lir* article «V-iladomàt».
Verge del blau mantèO
Monistrol de Noya d'una escola mixLa captflte dels DóVrs de Santa (Maobriu-nos «1 cancell
ta, la professora de la qual ha pres
ria de Mataró, amb gravats de fragdel
temple de te glòria.
possessió del càrrec.
ments de l*e <*re$ d'aquest gran pinG I R O N A
tor català. d«6 segtes XVH 1 JCVW1
Actualment estan aotivant-se lee
Subscripció par a la Coronació
L L
E Y
D A
obres de Kerilfloi qiíe s'&lxeea exproPtes.
Hi' ha la intéressanttssime troballa
fés per aquest centre d'ensenyament
i que dóna la marquesa de Monistrol IConferència de lei 930 de la nlh de que una de les figures, d'un dels (Con/errtcla de Ui
de la nit)
quadres, és l'àutóretrat d'iEn Vtladomr.iançant un petit dispendi que í*a
Suma anterior . . . . . .
S6,i^ I
rn
al."
el
qual
firis
àra
no
es
coneixia.
•U fer la nostra municipalilal
Duc de Solferioo . . . . •
ml
Díverse* noves
una dada preciosa iper la història
Joaquim Maria d'Alós . . .
Km [
SerA una obra de tanta irtolita* com Avui ha estat al Centre •Gàtalsniçta Es
Diverses
noves
a la sienoífrafla <}« te púitura cjtanecessària, que perojetrà donar els el diputat per aquest districte senyor làna.
Senyora «TArafló . . . . .
iflu I
Han rççqltai; un èotlt els exàmens Senyora vídua d'Araíló . . .
mHJíins necessaris d'educació al? Pla
Si l
í
Danjel,
essent
saludat
per
molts
de
les
esçoles
del
Centre
Ferroviari,
veies d'agiieftt casertu aneodonàí al amics seus.
Mercè P. d'Aranó . . . . .
9r
havent llegit una documentada me- Marquésa de Dou
nostre MunlcípL
sgl
mòna el mestre senyor Campo, i Conxa Benesacb de Bofill . . ' \tt:\
- H dia del Pasriaroa es féu un acte —IC seüjor (hisbe (ha angnat 'im
M a r cantat els nens cenoons catalanes Rosa Conill
d afirmació nacionalista i d'home, edicte convocant |h dposiclons a A r e n y s d é
' M
1 castellahes.
nat ge al candidat a la Diputació ca- mestre de capella de la Catedral
Reverend Codina
sj
talana Ep Josep Grani 1 Sala. Hi —Es troba estiuejant a les seves
—Hà estat nomenat director de Teresa Vidal Quadras. vídua
hagué sardanes, àpat i un míting a finques de Salt el senador per aquís- Concurs d'Història Catalana
«La Gftta de Llet» l'acrMlitat metge
de Pírrèlte
I.OOí
la Plaça Vella, on dominaran les ten- ta «província senyin- marquèé de Cartell dél Cftncurs d'Història de lleydàíà doítor d«n Josep Aragonès, Congregació de Nostra Senyora
dències radicals naoionams'lee.
Catalunya,
organitzat
pfcr
te
Jevenbèn conegut per sa especialització en
de ta Bonanòva i Sant Lluís
tut Nacionalista d'Arenys de Mar.
—Segiuint l'exemple del que passa Camps.
malalties de la infantesa i anexes.
Gonçaga
Ifi
a cHfüal, aquí també hi ha qui s'ha —Del port de la Selva ha desapare- Tema I. — «El» primers comtes de —Esta vacant la secretaria del Jut- Josép Antoni Torrents . . .
s
pres de debò això dels atracaments. gut una mula, propietat del vèí Jo- Barcelóma fins a Berenguer IV, el jat de Tàrrega.
Anneta Subirats
40
Dies enrera, un ibon xicot que anava sep Oriol.
Sant; unió de Cataíunya amb AraCongregació Major de les Esa descansar a oasa seva furta casa —La Junta de les Cases de Ben" gó.» Premi de l'Ajuntament, consis- —(Hàn esta* elegits síndics del grup coles Pies de Barcelona . .
25
de camp), es vedé sorprès pei camí flcèncla de la Mancomunitat de Ca- tent en una col·lecció de pintures de del -Canal d'UisfííU, córrèsponent s te Congregació de Maria Immaper uns subjectes que l'amenaçaren talunya ha obert un concurs ptr ad- èantiago RusiftiVl. que porten per tí- ytta d'Atibeca. els senyors don Joan culada i Sant' Joan de la
1 intimaren perquè donés el que por- quisició d'objectes p<r ijls tallírs de tol «IanHÍ>8 d'Espanya», catalogades Rublnat. propietari, í doh Jaumo Salte ÍCoHegl dels Josepets) . . is
tava >ad damunt'. Com que anava amb sabateria i espardenyena de In Casa en artístic elbute.
Gras. suplent.
les butxaques buides, sols ü dona- de Caritat
Tema II — «Fete cabdals del reg57,5J1
ren el consegüent espant. E3s aorore
—La Junta «prcvinetel' dc SearetaTotal
de Paro I «1 Catòlic (II d'Araçé)»
de l'atracament no han estat desco- —H dia primer d'agost seran ve- nat
d'Aiuntaments. bah coàvocàt una
^aró dç Güell, diputat a una reunió a^te^PÍbena de Lleyda.
berts
nudes a la caserna de hi ^UAr-lia «u- Premi del
pel districte, consistent en per ai dm 2 d'agiost
—Es diu que te farinera d'Eo Bosch vll les tscolpete* mter-mgudès als Cons
un objecíe d'art.
de Noya va a edificar una nova fà- infractors de la Llei de Ciçi.
— Ha estat nomenat 'méstre de mtiIII — «Fets '^abdAls del regbrica a propòsit per a «laborar u'ns —A la secretaria de Salt està expo na-,Tema
en propietat de les Cases de Be
de Jaume I el Conquender» Pre- sica
Acte
patriòtic
JO.000 quilos de farina diàriament, sat el projecte de corsfnicció' d'uti-s mí ofert
neib-èricla de te Mancomanrtat de
doctor Carreras Artan, Catalurtya
rf emplaçant la fàbrica que avui tre- Escoles graduades perquè s'hi pusttin consistentpi»!
a
Lleyida.
e!
que
ho
era
inen una »Hi^òria General
bajla. Les obres dlnstaljació les farà formular les rectemamss.
a
Cardedeu
Catt&unya». de M. Serra ( Roca. terí don Antoni Mateq
a primers d'octubre, així que s'aca- —Un» comeanyía de ?ramo."oiis üe de
twn les veremes, en terreny a propò- Barcelona ha escripturat cl qu}nfet p'o·usament iiluetrada.
— El Grup Excursionista anirà, d'eBÜ i prop de la estació del ferro- gironí .E^nporium» pei a inipr·.·· o- Téma IV. — «Féts càWals del reg- mà. a Espluga 1 a Poblet.
caril.
nat de Per* 11 el Grafl íIII d'Aragó)»
de .Mestres del parEl Casal Català de Cardedeu cel^
—El Centre Esportí-u Noya. acaba nar unes 20 p»ces de concert i balls. Premi ofert por -Un català», consis- tit—d?L'Associació
^eriwra prepara un acte cultu. br^rà festes avm en , commemoracióde celebrar la fessa de l'estrena de te
tint en una obra de literasura.
ral. al qual ha Invitat als mestre.- de del primer aniversari de te seva coc»C o n c a de
B a r b a r à
?reva bandera, ofrena d*un grup de
Tctna V. — -Les Vespres Sicilia- totes les nostres comanques.
titució.
entusiasmes del Ckib i brodada per MONTBLANCH. — La Joventut Na- nes;
llurs causes i conseqüències per
unes xemoses damisel·les de 1^ vila. cionaiista de Mortthlancfa, celebrarà a Catalunya».
A les quatre arribaran els parlaPremi
de
Nostra
P««r!a.
L'acte es veié molt concorregut Una extraordinàries festes demià,. amb mo- consistent en les obres completes de
ment ans. •
barxte de regiment amenitzà l'acte; tiu de la vinguda de l'Orfeó «Nova mossèn Jacint Verdaguer.
A les sis. hl haurà un gran acta
ya ]ugar-se un partí* de futboí i va Tàrrega. 1 la inauguració del nou
d'afirmació nacionalista en el «pul
Tema VI. — .Expe4ició de- catalans P e r
haver-hi demostracions aUSMques. Camp d Esports.
la Verge
d e pendxan part els senyors Santiagn
i aragonesos a l'Orient». Premi de te
de Riba, diputuat i conseller de n
L'enset^a del Club Noya la fonna Ordre del programa:
Nacionalista, consistent en
Mancomunitat; En Vallès l Pujals,
en son centre la bandera barrada i A les quatre de la tarda, arribada Jr-vetiut
mapa comarcal de Catalunya, edila
G l e v a
president de te Diputació i conseller
en ella les lletres indeiafe seves. Es de l'Orffó «Nova Tàrrega», que amb el
d^ la Mancomunitat; el diputat elecl'Orfeó Montblarqul es dirigiran a tat per te í^rotectora de l'Brtsenyanmolt elegant i luxosa.
ça
Catalana.
te pel districte En Josep Mana Tria
plaça d'En Prait de ta Riba, t
—Amb ocasió de les propvinente la
de rAjuntament, i com a sa- Tema VII. — «Fens cabdals del reg- Certamen literari en celebració de la : de Bes, 1 el diputat a Corts per Barfires. En Josep Maria Folch i Torres daivant
a la vila, cantaran en conCoronació
celona, En Pere Rahola,
vindrà a Inaugurar uns grups de lutació
<Je Pere lli. él del Punyalet (IV
«El Cant a la Senyera' 1 «Sota nat
Pomells de Joventut, donaré unia junt.
d'Aragó)». Premi ofert pels Pomells
Al Casal Català, la cobte.l'Arl
De
conformitet
al
nrevingut
en
ei
conferència 1 ae celebraran alguns de l'obn».
de Joventut d'aquesta nia. consis- número 10 del Cartell de coavoentó- sical, donarà dues balla-ks de sardaactes de outfsura infantil, agermanats A tes cinc de la tarda, inauguració tent en una col·lecció de les obres de ria, s'ha reunit el Jurat qualificador ' nes que els amants de la nósífa danamb sardanes. La dansa nacional del nou Camp d'Esports de la Joven- En Josep M. Folch i Torres
a examinar les competicions tra- s^ podran puntejar abans i despr**
entejinetravila, on és puntejaria tte Nacionalista amb un interessant Tema Vfïl — E l compromís de per
meses, en número de U. optant el dels parlaments.
catalana ha pres certa de natumlesa partit de futbol entre els equips «11 Casp» Premi de! Centre Regaonaljsta premi de 1K> pessetes oferí per les Nit, a les nou En e! jardí de la
molt ^4vinl per norobroees colles. La H. P. del Tàrrega F. C», contra eJ consistent en un exemplar de IVA*- Ccngregaciohs Marianes ile la I^mfl- 1 Societet tindrà Uoc un lluït ball -le5orquestra «La Prinolpal» n'executa primer, reforçat, de] «F. C. Montedició de luxe. amb policro- cfccló 1 de te iav,nacuiada 1e Vich, i I prés d'haver-se executat due* sardaamb força traça, i sembla que es blanqui", els quails es disputaran una làntida».
per unanimitat atorga el premi a la 1 nes,mies
variades.
proposa tansformar-se en onquestra- Copa. ofrena d'En Joan Poblet, batcnmposicló número 14 amb èl títol de
El pròxin^ diumenge, dia 5 d^S051'
Tetoa IX, — «Catalunya 1 el prín- I 'Himne de les Congregacions Maria- la companyia d aficionats del Casal
cobte. Ens ptenria molt que aixi fos. lle de te vila.
cep
CariCa
de
Viana.»
Premi
de
l'Asj nes de Catalunya — Lema: «Cantem»; posarà en escena amb tota ,cnra 1
A tes set de 1» tarda, sardanes i
Proleetera de l'Ensenyança fent menció horioríflca de 'a número propietat el drama d'Angel GuínKr*ball de societat amenitzat per l'or- sociació
Catalana,
censistenr
én
un
lot
de
lliL a
S a g a r r a
j 2. «Himne a la Senyera de ies Con- «Joaii Dalla».
questra «La Vella», en obsequi als. bres de literatura caratena.
I gregacions Marianes de Catalunya»
smes targuerins.
TÀRREGA. — L'Orfeó «Nova Tàr- hoA
deu de la veitlla, gran concert Toma X.— «Els fiéis Catòlics;' unió , — Lema: «Salus nostra»; i la dei núrega- farà «viri una excursió a Po- per les
l'Orfeó «Nova Tàrrega», que di- de Catalunya t Aragó amb Castella.» 1 mero 3, «Himne de les Ongregaclon»
blat, i una visita de gemiianor e digeix
Premi ofert pM P. Jacint de Barce- Marianes», — Lema: «Mare I Regina»,
ej mestre En Josep Güell.
l'Orfeó MontWanqul.
P l a del
L l o b r e g a t
lona, guardià del Convent de Caput- j I com sia qiie la composició preL'ordre de l'excursió serà tal com
1
jUada
ha
d'ésser
posada
en
músixins."
consisien:
en
una
edició
luC o s t e s de
G a r r a f
SVVTA OOLOOIA DE QEIWHL·Uij'
s'espressa.
dé te 'Hlftòria de Catalunya», I ca tal enm està previngui ni el CarEn te festln-iut de Sçnt Jaume, tmA dos quarts de vuit del matí, sor- iBBLANOVA I GHLTÏBU. — El vinent xosa
• teli del Concurs Musical, per q optar
d'Antoni Auléjtla i Pijoan.
tida de l'estatge social «n antóhmi- dia 7 d'agost. liEsbart Català de Danel premi de 300 pessetes, cíen per gué lloc a la Colònia GueU. aaflb me'iu
bus per a arribar entre nou i deu a saires, farà una visita a Vilanova 4 Tema XI. — «Esdevenimenns pólí- te -Congregació de Muria Imrnnju- d'ésser la íesta mador. una sessió <w
tics i guerrers de Catalunya .du^^nt lada i Sant Lluís Gonçaga, de Ba.r- ball»; is potoulars a càrrec dols po"^'
PoWet.
Geltrú,
VisllB al Monestir i deliíclosos en- Amb motiu d'ésser la ifesta major, el regnat de Felip tv.» Premi ofert 'celona; es publica el text. recordant Uisfés de te Colònia, dorigit* pèr 1 tsdansarà im escollit prognama de ba- per la Comissió local delegada 4e te , jue la |iothció .mustel ha d'ísser ban Català de Dansaires d'aqu<*!*
con^órns.
A dos quart* diuna, dmar campes- llets pópularg a la Plaça dej là Cons- Proíecto/a. consistent en up àltre lot tramesa per tot el dia 20 d'=-g -st, ciutat.
titució, entre alls, les típiquès Danses de llibre^ de literà^iira catalana
tre, a càrrec dels expedkionaris.
• al local de les Congregacions MariaLa dita festa fou altament imp**^
A les tres, sortida cap e Mont- de V'ianóva, explicades a l'esmentat Tema XII. — «Úa guerra d« Sucçes- nes de Vioh, plaça de les Garcés, a al distingit pdhlic que omplia el lo
Esbart per Na Concepció QoOl. natural tàó; Felip V, i leç llibertats de Cata- . nom do mossèn Miqud Rovirai — cal del P>awonai de Sant Lluís, que *
Manch.
lunya.» Premi ()feri per un grup de i Vich. als 23 de juliol de 1923.
Salutació a les autoritats 1 visita de la dita vila.
petició de la concurrència es repetí i*
del més notaMe de la històrica po- . iK mAs, L'Etíbart Català formarà part amants de la nostra història, consis- | Jaume Collell, ardiaca, president; dansa de l «Hereu Riera», 1 per útein
tent
en
upa
obrà
Htefiria.
blació.
|
Martí
Gènís,
Ramon
-Casadevall;
cadel programà de la festa major de
el balli de Sant Farriol.
nonge arxiver; Josep Maria TejjricaA dos quarts de deu i després de Gràcia (Plaça del Sol), els dies 19 i 26 Condicions:
Per aquest motiu, els senyor» Mihaver sopat, gran concert per a tor- de! vinent mes d'agost, hawiu-toi al
Primera.—Cada eoneursant pot , bras; (Felip Pitxot. pvré.t baró de quel Vallveiriíl 0 Josep Ventuía.
Montclar; Joan Subirachs^ Marian presentants de liEAan Català,
programa el típir i vigorós Ball de optar a tots els premis que volguí.
nar, enfiniraquest, a Tàrrega.
UUISSOàH - Amo motiu de la fes- Bastons, bailtet ine la ÍWOCÍÓ d'iwmes.
Segona. — Poden pondre part al . Xucla; Joan Traverla. secretari.
ren moltes UahciíArion*. pal bon «a'
w anval de les Congregacions Maria- els quals mostren en aquest ball, teta concurs de nois 1 noies de Catalu- L'himne te el següent:
en qoè baUJanen ete dtts pon1*
celebrant una dete*totesotdí- llur pericla i agilllat.
nya firis * l'edat <te 18 any».

r

Pàg. I ' J . — Diumenge, 39 de jttEol de 1923
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sabater é s qui

va m é s mal

£o cssMQfr diuen: *En casa del
<rreto. cucfUidlo de palo>, que re a
er com uh slnòakm de ía nostra
popular: «El sabater és <jul. va
* mal calçat», i be podem aplicar
Perú. en el moment actual. r«(e
oi al sucre,
t-seut aquest ts&te, productor de su
en gran eàcala, resulta <jue aquest
EfJe. de primera hócesstta», escasij» «l'ona manera ve^igonyosa. i hi
ïotigueí que el tenen amagat, i
en venen elnó a la clientela, l, ehn, de mUjos en mitjos quUos.
I n» és això el més greu, suio que
I,. ,uure que ara s'exp^n és «l de
ïmiKt, T, que es una mena de sucre
1.. ordinari i gms refinat, a peus
IprviuMtjMB.
. .
I Ea temps normal, el sucre tlanc, re
Ifíuat, es coníp^ a 25 centaus el qui|)o, i^aüt ara. auriíb tot i què la Munici|;j!iiat de iLima. 'ha regulat el preu
I';, vènda a 50 centaus, el qui «9 vol
Icomçrar l'ha de pagar a 70 centaus,,
hi ts que en troba per a cconprar, del
|r(»g,_d«l correm.
Xo seria eçirapy. sl Jes coses van
lluint així, que ens velíésini o^UIpiis a bar'úr d'iínportarló d'aíguba
Lara banda, sobretot sl se^ueix^h
•els productors fent les trameses tora
Idel Perú. com ho rttníent ara.
£Q altres oportunitats, seria upa
Igno coss la puja del sucre, per* ara
Ino és pas un aventamge. petqué ei?.

c a l ç a t . — - S e g u e i x la

crisi

prodyctcrs, la major part, esïan passejant per les capitals europees, on
cdbrcn i gasteu *>! tr^lt de la producció, p u ü la major part dels capitals peruans han emigrat.
Això fa que la orisl. «n cooipte?
dapanyar-se, siha agreujat de mala
manera, i els «nnerdants paséen un
période de prwa terrible.
Els çue fa anys que vhlm al Pe
ni ho havíem vist mai un període
tan ple d'inseguretats, per als còrner
dant?, i hem semit wdls que diuen
no haver conteçtplat una crisi tan
fonda i duradora, quedant una volta
més agreujada, aaab l'a^Uçadò dal
nou aranzel de Duanes, que es posa
en pràctica des d'an'ui, sense haver
donat cap termini, ni tansols el necessari r/er al despatx de les m«rcaderles amagateemades a les .Duanes,
i que no ha estat possible despatxaries aitwns del primer de juliol.
Sols una esperança ens ía viure,
amb un xic d'il-luslons. 1 és el peüsar que sigui probable l'esplotacíó
dels ferrocarrils que sUran dç "començar aviat, segéihs el contracte signat
pel concessionari Dumsnulr afcilb el
Ooverh péruà. Creiem que aquest projecte, de vastes proporcions, pot revifar el malalt, puüt d'altrn manera
no salKirn com acabarà ai-iuesta siiu-actó de .penúria. .
LLfis G. FÀBREGA I AMAT
tLima. prlmér juliol de 1923 'Per?!)'.
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Per la cultura del Poble
|LA PROTECTORA: 1712 SOC!S NOUS.
— LES COLÒNIES ESCOLARS
Demà, diumenge, surten cap als
I llocs assenyalats les cinc colònies esjcolars de nois i de noies, orgun.tIrujes per l'Associació Protectora de
L'Ensenyança Catalana: totes són Je
p o l s T d e noies que assisteixen norluialment a escoles catalanes.'
No n'hi ha per tothom qui en.vollürla, malauradament: molts i molts
1 encara resten sense poder Irulr d'.iqiiíst esplèndid' benefici; però la Protectora fa lot, el que pot. generosament secundada amb donatius dels
I seus devots.
L'aay- passat eren tres. les colònies
I de la Protectora; enguany són cim:
1 augment no és pas menyspreable, i
val la pena de gíossar-ig.
La Protectora dé 1" Ensenyança v i talaha và -intensificant í yà còonjlnanjc cada dia , amb més bons auguris,', la seva tasfia- la tasca de '.a
Ptotectera és una obra viva del nosu* poble, és. ufia flor magnífica que
va eíbàdellàht-se de l'ànirfia pópoi-ir.
Ptid temps enrera, la desaparició de
la1 Protecfarà hauria dut" un dol profúnà; avúi duria, la desaparicié de
ta Protectora, un dol encara més profund i una pertorbació; ahir se n'hauria ressentit el sehtUhent; avui el sentitiiéht i la ra6. i l'eficàcia catalanesca-'la seva desaparició obriria un
esvoranc, com un abisme.
1 pçdem dtr que ara tot just coQKnça. Que ara es quan put «co-

Cristalleria,

meni.·ar a pensar» de ier alguna cosa, en vçíent com el f^ivor del poble j
no ia del-ta pes. ans cauu din va creixent.
En els. sis primers mçsos d'enguítiy
han estat admesos 1712 soci- nous.
Cal esperar que en el que resta d any,
un doble, un triple, o. eneara, quàdruple, pel cap haix, sol·licitarà l'a-lmissló Això està en la nostra via.
L'any que ve s acomploix el vmt-i- '
cinquè aniversari de la fundació de
la Protectora.
; .
L'acte caaiinerooratiu més bo, la
festa més esplèndida-, que pot cçlíbrar-se, en tal avinentesa, és çsmptar
lainhé el vint-i-cihquè iniler de sd-'
els efectius de la Protectora".
Per a obtenir això cal molt de camí per a fer, convé aplicar Un esfot-ç ïnàxim. cartàment; però nlncti
no pot démostràr que no puguem
Içt-lo;
Defnà surten cinc colònies escolars
de la Ptotec'ca- Pwsaai per l'any
que ve. qüe puguin ésser deU.
I oomptem si l ahy que ve,, amn
eb rint-l-cinquè miler com{>lit de s,icls de 1? Protectora en són vint-ielnqiiè aniv^sarl. poguéssim veure
sl no la inauguració, els fonament
posats, almenys, de «grups escolars
arreu de CatnlubjV»; on tanta manca Ití ha d'estoles!
Es requisit Indispensable au*
notee que ens siguin trameses
per a la publicació vinguin redactades en català i jmb concisió periodística

P i s a i Porcellana

Despatx '. Veadas. ' Magatzems I Tallers
Rda. Cnlveraitat, 6 Carrer Cort» , 413
Talif. 817 H
TcUf. 8 6 1 0 A
Aquesta casa rep contínuament, de le»
més importants del país i de Tesfranger, les últimes novçtats en
Valxellea, Joo» de oafé, te,
Servei» cristall, Bombonere»,
_
MaJòUqne», «to., eto.
X
Vaixella» angleses
Mintons
Servei» ori»tall
Baccarot
Val Saní Lambert
Badalona

N

/

Decoració de Vaixelles: Pisa i Porcelana a gust del comprador, models novetat
efectuats als seus

T A L L E R S DE DECORAT
Serveis per a Restaurants, Cafès,
Balnearis i Comunitats Religioses.
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Erp«dloloB» a Provinole»
Vendes
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6 - R o n d a de l a U n i v e r s i t a t - 6

V i c a r i a »

t

L

F o r t u n y

Donatius de les entitats catalanistes
l í>aruculars d'Amèrica qu» han cort
tríhult. a la subícr*pçio puQica ip«r
a l'adquisició del quadry d* Fortuny
•La Vicaria».
Ptts.
Centrí Català d« feuenos Aires
La Catalana (Companyia ASíe-,
gur^üices de Xile
aub Català de Còrdova . . . .
Centre Çíjtalà de Mpotevideo.
Ramon Planiol. de t'Havano.
Centre Català de Mendoza. . .

500 —
100'—
16'—
10760
75'—
54'—

N e c r o l ò g i c a
A la parròquia de Santo Maria del
Mar es celebraren ahir al ihatí misses amb motiu de cwinplir-íe l'any
de la mrt del que fou ban eempany
en la confecció d« LA VÈü DE C^TALUXYA En Joep Barba 1 Valls.
Nombrós* çoncurrèneià s'ha aplegat per a encomanar junts al Cel
l'ànuna dol malaguanyat Barba,
iRebi novameni la íamílta, especialihenl el seu pare. N'Antoni Bàrba,
el rtsent de nit de LA Vfiü. l'expressió dí4 nostre condol.

E n c í l r a ,
n a

e $ t e m

a

B a r c e l o u n

x i c

b é

Amb tot i que ens queix-erh, 1-amb
motiu, de la calor, resulta què Barcelona és un dels lloes de Ú Penin- |
sula on menys calpr fa.
Les dades. retfOlUdes als oUservato-'i
ris, de la temperatvrà el dia de Sant
Jaume—«n qué la Calor es féu sehtlr
de d.'bò—s^n les següents, (graus centigraus, a Tòmbra. cem a m»t2tlm);
A Sant Sebastià. 38,8 gràus: S6miagò. 37.4; Lisboa. 36.4; Badajoz, tói:
Sevilla. 46,3; Màlaga. 30.*»; Jaén, 42,0;
MiSrcla, 43.0; Barcelona. 32,8; Pamplona. 3Í.O; Burgos. 34.0. i Madrid, 44,3.

a

S e t m a n a

De

l'elecció

En totes les columnes dels diaris,
ettUrts els oircols polítics 1 en totes
le- llars, com a-^sumpte permanent,
tfe d'ín>rès crt-lxent, es la indicació que després del terme del mandat del senyor Antoni José d'Almelda, ba de succehlr-lo en la direcció
suprema de la nació.
Noms i més noms. alguns sense
possibilitat d'èxit, són llençats a
il'alre, «1 un deliri harbre, malgrat els requisits no vulgars que
per tal lloc es requereixen. Així
tonia als escacs puüUcs aquesta figura gastada, sense interès, podríem
afirmar, si no fossin els seus sempre Jovenívols setanta anys, encara
virils i combatius, que és el doctor
Bemahlino Mactodo, — Ja president una vegada - àl qual Stdonio
Paee, en la revodusió «desembrista»
de 1918. tragué del silló presidencial ferintJo en el seu punt d'honor 1
en ei seu orgull polític superior. 1
obligant-lo a l'èxúi a Paris; (orna
també a la Hulla cl doctor Tetxelra
Gomes, proposat pels demòcrates,
ministre a Londres, diplomàtic 1»telligent i escriptor d'ün c«rt ccior
no mancat d'encls, el qual serà,
sens duM-e, l'elegit, per tes simpaties, que gaudeix, simpaties incondicionals i Irreverents fins al
punt de. vencer-ho tot i d'obténir-ho
tot; el tu m de l'actual rector de la
Universluu . de Coimbto, d'octor Antoni Luís Gomes, és també encensat
pels copdevanters del pàrtit deoiocràtlc, çls de tendències més pro-

mer — Obert d'ouze a una i d» dn»
a oits» de la vetlla.
D'Arquitectura: Esccfla d'Arqulteòtura — Segon pis de la Universitat.
D'HIstórla Natural de 1» Unlversltal: Edifici de la Universitat
De la catedral: l'laça da la Catedral
Art! «1c I Arqueològíe da Barcelona — Obert de les nou det mati a la
una de la tarda.
-Especial de Patologia Vegetal del
Consell de Fomeni (Aragó, número
C87, principal). Públic- Tot» els dle»
feiners, de deu a ona i d* quau-e a
ment 'ambé e» pot visitar eis dle»
fesUu».
De la Urüversliat: Edifici do ta Universitat
Concurs s a r d a n í s t i c
De la Corona d'Aragó; Carrer del»
Comtes de Barcelona
Blblloieca de l lnstitut de Flsloloa MoUet del V a l l é s gia(Faeuliat de Medicina), espe-'la' lltzada en Fisiologia , Biologia 1
i Blrqulmica. iots els deies feiners.
i.a «oniiéi* otc·àiUaOotS de la F«t« 1 de det: a una Oleq festins, de do»
Major dt MoUet del. Valli-, «tiaftiUa p*r al quarts d'onze a dt. quarts d'una
daçUl». dt- Uunheot
Ics »e4fl«atí condi I De l Associacié de là Premsa D ària
I (Canuda, lo.: De sis a bou del ves'"iÇ^mcra. — El COBCU* I-Ç «Wi dt UiiHB«it pre.
.
«ttv-ediat-íc a le» pàr«lf~ «Jue toiüor datiProvinclE.! UnlveTsltàrla. — Oberta
CÍB t i- premis «egüente :
t l do» quuxu de deu del uiau a uo»
Frimcr preiai : iju pé^--*; .quarts de duet do la tarda- Editld
Seiioo premi : io« pèiieie-,
«
Tcrcfrr prosi: 75 OïSseW»
íe In l'ntvfrs:tai
Uuart yremi: 75 tK«et« .
Biblioteca de l'Escola Elemental del
Els i rem-, es ceneediras latiíteç, ao cc*TrebaU (ürgeH. 187. Casa Batlló). cedinl-sc cap at-cesait.
Setioia, — La nartàaa a béllar fe la del Especialitat en obres d'ensenyament
meítTT Prp Ventura «Pér tí^ plora»,
per a obrers. Oberta tots d»
T^n,-«ra — Lr< i-^Ües estaraa formades com tècnic
» talalm per irf* parelles i si? ratíi a mà- dies feiners, da sis a vuit des ve»
xim, í n ieoaltat de cinfOtoslincics rs caà- pr».
cediroa ei? premi* a les caUes formades pet
Biblioteca especialitzada en matèparell^ d'ambil&· scxe>.
ries
text.ls. Escola d lndústrles TèxOuarta — La -«ardasa s^ii eXecauda per tils de
la Universitat Industrial (Ur
la cobja La Priacipal fiarceloama.
Cinquena. — Les ixiKnpciòas tndea adre geli, 187). oberta, de deu a dotze.
tar-nc per escrit a IS SéCTetana de l'Aiunta- Berve: de préstec.
raia: de Mdlet per t«l el dia is del propèr
De Protocols: Notariat. 4.
mes d'asost.
Arüs — Oberta de deu a una del
El coocurs •-ooi'-àíiii 4 la clftc de la
mati. I de çet a neu del vespre. Pastarda.
E» premi! es tííaetrsií iftAcdiataoumt seig de Sant Joan. 26, principal.
d-acabat el .co^tcura, a.fi ftac. puguin retorBiblioteca de la Cambra de Comerç
nar ea la mateixa tarda a llurr. tAblaciòas
rwpeclitet. Us • ollej que es pteSMttio a la 1 Navegació. — Oberta els dies feiners,
fe«a
de dos quarts de deu a uma. i de
dos quarts de quatre a vuit; ela diumenges, de deu a una
' — Institut de Cultura I Biblioteca
Popular de là Dona. — De les deu a
Araiis. Mm
i BíblioleQnes
dos quarts d'una del mati. de les
cinc a dos quarts de nou de la tar
Provincial Arqueològic. — Obert d» da, el» dies feiners; de les deu det
leis onze del mati a la una de la tar- inatí a dos quarts de sis de la tarda: Capella d» Sausa Agala Plaça da, els diumenges. Els dilluns, al
mati. roman tancada
del RelBiblioteca pública de Sant Andreu
Munlcmal- Obert de les deu del ma
II a la una de la tarda 1 de le» qua d» Palomar (Santa Marta, 18 i 20).—
tre a les set de la tarda: Casa de la Oberta de les vull a les uei^ del vesBlblldteca del Poble. - Sostinguda
Ciutat.
Museu Pedagògic de Ciències Natu- per l'AàSeciació de la Premsa Diària.
rals de L Soler Pujol.—plaça Real. Canuda, 13. primer. — Oberta al púbic totsfelsdies feiners, de sis a nou
número 10.
—Dsl Consell de Foment. (Aragó» de la nit. i els festius, no diumenges,
ndmero 887, principal). Agricultura, de deu a dotze del mati.
Del Reial Patrimoni: Palau de le
Indústria, Comerç i Patologia vege.aL
Pública. Tots els dies feiner», d» dea Diputació.
Centre Excarstoolsta de Catalunya
a una i de quatre s ai» del a tarda
isarrer del Paradís). — Oberta de als
el» diumenge».
Especial d» Mineralogia. Pe tro gra- de la tanda a dos quarts de nou del
ta. Paleontologia 1 Conqalllologla. d» vespre.
Biblioteca del Consell de PedagoM Societat de Ciències NarturaU
«Club Muntanyenc» Prince»* 14. ori- gia. - ürge" 187. — Oberta, de 19

d e

L i s b o ;

presidencial

fandamem arriades al « n rarüt,
perquè el doctor Antoni - Luis Gomes fou sempre iualleral·le en les
tjç^es cowíooionsj polftiques; sorgí
també en l aire, a tall de bola d'oxlgen. per a espaiarrar, ite noms
ded doctor Belo de Morals, professor
consclenciós i savi de la Facultat,
de Medlcinu de Lisboa. Com a candidatures vi-ahles, sols bo semblen,
les docVors Taixeira Gomes i AnBni
Luis Gomes per les raons a-eposaties
les quals, fins a cert punt, ens {«>
dien lUusirar sobre la falsó com !•»
eleccions es desenrotllaran — amigablement —, • penquí aquells senyors
pertanyen ambdós al mateix partit..
Quant als preparatius d'aquestes
candidatures que s'estan assajant,
els parlamentaris nacionalistes qur
abandonaren el Congrés de ta República pór causa d'una proposició
presentada pel diputat independeni
Antoni de Fonseca, com Ja tinguérem ocasió de referir en cròniques
anteriors, segueixen en lla mateixa
actitud, esperant que efls domòcratc*
arribin a constituir l'aparell que eb
porti novament ais llocs representatius i alxl poder llençar el nom del
ada oandldàt, sense simpatia p^'i
part de la. nació. — el del coionel
Sa Cardoso, actual president de ta
Cambra dels diputats. Tot aixO.
doncs, i en manera alguna pot aiUerar la nostra opinió anterior de que
les eleccions es celebraan amigablement 1 sense greus incidents. Ens
col, doncs, esperar solament. — X.

a 1 del mati. 1 de 4 a 7 de la tarda
Els diumenge*, de n a 1 del mati
Aquesta Biblioteca és circulant
Episcopal: Palau Episcopal. D'onzt
e una del mati.
D'Htstúria Natural da l'AcadèmU
de Ciències 1 Asts: Rambla del» £«
tudis. 9.
Del» Museu» Artístics (esoéclal dt
Airt)-. Oberta de les deu *e\ mati s '
la una de la tarda. Museu Arqueològic; Palau Retal del Pare.

Els que viatgen poden adquirir LA VEU als

se-

güents llocs:
MADRID. — Gener l C» «Mlnerva»,
Centre de subscripcions I cobraments,
tudesços. 39 I 41. baixos.
També es ven sl quiosc del carrer
d'Alcalà, cantó a Pellgros. de aoo
Patrici Lujan.
A SEVILLA: Al carrer de Slerpes, 69
A VALENCIÀ: A «La Correspondèn
da de València». MíCana. 7 I 9.
A PERPINYÀ: Francesc Comellas.
A PORT-BOU: Jaume Subirana.
A LISBOA: Al Palau Conde d'Alma
da. Largo S. Domingos, I I ; «Tabacaria Restauradores» 1 cMessegen««
de la Pres se», rua d'Ouro, 14$.
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
Lirola, quiosc del Born.
A OPORTO: Rua Santo Catarlna, 53.
A COIMBRA: L. Miquel Bombarda.
A BRAGA: Conceiçao da Rocha
(egeni).
A PARIS: Kiosque Franco ïtelien.
16. Vaudeville. Boulevard des Capicins.
A FUNCHAL: Jacint Figuelra (agent)

A u t o m ò b i l s
Dodge

Brothers

Fort, resistent 1 econòmic

Model
N o u s p r e u s de

1923
propaganda

Exposició i venda:
D i p u t a c i ó , 4 5 - T e l . 833 H .
Barcelona
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Pàg. 14. — Diumenge, 39 de jnliol d« 1903
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Catalunya

V I D A MARÍTIMA I COMERCIAL
ELS

Puerto Rico Yauco superior, de 683 a
corrents de gran Interès per a tots els
associats, el preeMent senyor Arjala- 695 peseete».
Puerto RlcoBBiàaoda, de 546 a 365
guet donarà compte de la oonatítuciú
i actUfeciO de la Cooperativa de deta- príser-*.-..
llis tea de calçat de Catalunya que
Canoes dwceretat i similaars. de
tants beneficis ha de reportar e to» 650 a 5G0 pessetes.
els detallistes dei ram.
Trillats extra, de 515 a 5S5 neisetas.
Puerto Cabello i corrents, de 510 «
620 pessetes.
ADOBS
tPaleuibarg, de 470 a 480 pessetes
Dia 28 de juliol de 1923.
PasUles. de 465 a 465 pessetes.
(Iniownaclí de la casa J. fispinàs,
Cactrw — Continu» eí mercat basde Barcelona)
tant animat, seguit íerms els preus
Sttpertoaíaí'd'os de 1*130 d'àcid íos- eu tota els mercats Amb el vapor
fòrlc 1 tnig cle rutpügvn. a 16 pesse- í «Leon XUI. ban orrfiíal l.lCiu savs de
tes els 1U0 quUus
i2ÍjKÍDfiM^i 1 procedències estrangerea
Supefloafai de calc de W·S·J per 10U 1 Podem cotitzar per Jl consum ocm
dacid íoòü'óric soluble, a 12'50 pesse- 1 segueix:
tes els 100 qsUoe.
i Guayaquil Arribe. da 390 a 40 pesSupurioslat de calç de 16^18 per 100 ; setes els 100 quilos
d'àcid fosfòric soluble, a 12 pessetes
GuayaquU B a W üe 375 a 385 p^sels Wo quilos
: seies.
Superíosfat de calç de 13/15 per 100 ' EernaiKki Púo de primera, de 315 a
d'àdd foalOric. s<*iWe, a 9*0 pesse- ; S2£ pessetes,
le* els 100 quilos
FertiaiKio POo de scgaoa. de 3Uj a
Sulfat d'amonlac de BWn per lüü de 310 pessetes.
nitrogen, a r)S pessetes els 100 quilos
Fsraandtj Poo de teruen*, dt 2*5 a
"tltrat d« sosa de t5íl€ per 100 de 1 '396 pessetes.
de nrtrttgw!. a íS'Sü. pessetes els 100
Fernando Pc*> de quarta, de
*
quilos
'M pessetes.
Sulfat de potas-.a de 9U/tjK par luu.
Caracas de prunera, de 500 e 510
oquhvalent a 49'5u potassa pura, & 33 pessetes
peisetes ets 100 quilos
Caracas de
Ue 4M/ a 43ü
Clorur de petaria de
P*1 l'·V.
jaï .
equivalèni a SfSl de potassa pur*, a pòíselee
Canyelles. — CeUan extra, e 780
31 pesselo: gls WJ quilos
A&tèna ot^àriKa còima ' natural pessetes el quilo
de 11*11 per 100 d>,enitrdgen j 2/3 da ; Ceilan rrUxnero i. a 6 30 pesse-ies
Ceilan número 2, i 6 55 pessetes
cid íoslOrk, a « pe -sèíes els 19J çoii Ceilan número 3, a 640 sessetes
los.
número 4, a 6'25 pessetas
Nítroglna Sant Jordi de 8/10 per 1Ò0 1 Ceilan
Xina.
a
3'60 pessetes el quilo.
de nitrOijea, a 3ó f*tes. eis 100 quilos
Raeures de Ceü·an, a 4*40 pessetes.
-Producte tosíatii. Sant Jordi, a 60
Pebret.
Smgapor iblaoc. a 6'7o
pessetes eií 1Ó0 quilos
pessetes «!« 100 quilos
Sofre»
Singapur negre, a 600 passetas,
Sufire Sani Jord» 98/100 per lüü, a 1 iPenang 1 TaillioherTl, a 590 pesse)2 J0 pessetes els -Ki quilos
tes.
Sofre Sant JonU extra li 9i'li>j per
Teibaec « Jamaica, a 500 pessetes
10O. a 14 pecsete* el sac ie 40 quilos
'"laceilj etpietes. — Ciass* supeo n a Sofre precipitat (gris.'. » 7 pess^te? rior, a 2 pe«3etes el? 1UJ quilos
el SÍÍC dç 4v fpjïloí.
Desial latò. a 400 pessetes.
Sofre suWanai lílerj, a 17 pessetes
el sac de 5(i quilos
Sotre d« ;eirò;, 1 27 pessetes els luu
quilos
Sofre tn .ano • ió pessetes els 100
B o r s a de Barcelona
U-smoa quilos

HOSTELERS
L'Associació d'Hostaler» l SknUars
DaMbtt, dia * d« Catalunya, proseguin» la seva
campanya empresa per a defensar
TAIXBLX8 BKTEATS:
Vapor cvpuuml «Min* de toc Dotaren, í t al Gremi de Restaurant» contra i *
te m»r, «mb peix.
competència que vénen leoUi. ei»
Vapor rspcuiyo! OUltocob, <3e Pala», aab grans
oassinos i clrooi» de Barcelo.teresa gential i 14* è··ataez·.
Vapoc nomec tGittero., de Sorkojmi», amb na, amb els seus « oberts «jconòfuata.
,
Vnpoc cupanroi «Mwqiita d» Charairl», mics», oonvooa a iow «te restauradtwa i hostelew, si en o no associats,
d'Avilí», amb carbó.
Vapor turc cBcnarea·, amb fncta.
a l'nranmhfrra espeeiad que ae celebrarà en aon domicili social, carrer
DESPATXATS:
a^S
Veler UaUi •Bona
d< Gravina, I pral, «i dioaana, dia
Ua«t. cap <i Porto Torre*.
31 del oorrent, a les quatre de la
Velerftait&«CltU di fftMIl ,
tarda.
* Aiaccio
Vapor «aptoyol «VOIanaU,
«encm, cap * Valencià.
EL COBRAMENT DE LA CONTRl
Vapor ewasyol fTintoi*., amb tirrea* ieBUCIO
aeraU cap a Molflla i escala
Vapor «apanyo! «CuOcr*., amb cirrasa geAnix vi&nai*ií oJ delegat d'Hisenacral. cap a Gandia i etcalc*.
V'Boor •eapauyol «La Caullas. amb ctocc* ds una cogroa^lO U' ttd·viUui en repMMOlttctO de les entitat* econòmi/eueraL cas a Alacant I «•salis.
Pailebot ewanyol «japMm. aaab 1 tn^S ques li nio dc ConinouentB de Sau»
«eacral, cap a Mabó.
i Andreu. Dareosa d'IndustnUds i C»
VAtXSLLS SORTITS :
j lueroisna de Sant Marti. Aasoclaco
Vapor e^iaiiinS «Cabo Kxpartel», amb ckt- ü lndusirteie 1 Coioendants de iabarrTt;a Emeral, cap a Licmo
Vapor espanyol «Santa Aoa», amb d 9tm riada de Grècia 1 Defensa dindiu
-«.::p. cap a k> mar.
trials t Comenciants de Sans . HoeVapor aasta» OlionÉ., ca Bact, cap a Um (att&iK&s, rentJa oírena duos inePalme*
Vapor «sec «Lrila», ea Uatt, ca» • SaM ; nnem soHwdtani que tota veguda
PoU.
i que D O s'íia procedit «acara al coVaeot iucc •Biomvik», <s UMt, sap R brament del primer tnmestrs de
Ca-aB.
Vapor aastt^ •Banlodate·. amb ctircsa «e- , contnOució i davant la umninènci»
ccral i trànsit, cap a MUasa
qiM stiagco de ivquldar do» trimesVapor italià •Do·iaetti», amb càrroga g«- trw junts, que «9 concedelsti un ini-jtoI i trintít, càp a Oteora { ecsle»
Vapor-jaoraee «Roa>, en Uast, cap a Ora. terval de temps de quaranta * cinc
Vapor o*miyiA «Jitlro. en Das, cax. • dies entre ' un 1 iitre cobrament
Gtaon.
'• '· •
^ iMt^
Vapor espaa^ol «Balear», amb carrea» «• t
£LS SABATERS
' cs
cap a Mahd
urral,
heUa «Dociera, <a Otat, cav a AaDemà, a dos quarts dt deu de la
vera i escales.
Vapor espanyol iTWriai. sa UaM. cas • ] Ltt, el Foment d^ la aebateria celai brarà al seu licai social, Fernando,
Mimwtka.
Vapor anglès «Cburruc*», amb carrega g<- ! iiuüi. iu, piincípal, la senr-a assem
ncMÉL cap * Sant PeBn
blea general ordinària en la qual,
Vapor espanyol «tfeUarca». amb carrega !j entre
altres ^oiunpte^ de tràmit 1
general, ca» a Patma
MOVIMENT DEL PORT

C e n t r e

C o t o n e r

*

myoaaaoid

de

B a r c e l

TBLIOBIKC*.

TELEQRAiWES OFICIALS DEL DJA D'AVUI
•ogoa I Toroar , Qnut

üverpool
ülapaulble .

00.00

00.00

00.00

00.00

JBMO!. .

00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
OKOO
CG.O0

00.00
00.00
LO ..0
00.00

00.00
00.00

Futura:

.

Octubre. ,
Qbftar . ,
Murç. . a
Maig. . .

oo.co
oo.co
00.00

Aj·x·wAla

*«ost

Puturs. Asbmounl
#

Sakellarídis

Patm

Uctubre^ .
Desembre,
'Gfner , .
Març. . .
Haig. . .

oo.co

CO.00
OO.Oü

oo.co
C»iiir..Bt

XI

Jutnei

aval

•eteeM

0CUX»

14.74
1-1.60

O0-00 í: Gener .
Moyombra Nbre . .

00.00

•VH

; BaeM» Ulsgrama TA»OA

22^0

00.00

oaoo

21.53
21.51
21.30
21.45
21.47

00.00

00.00
00.1,11
00.00
00.00

oaco
co.oo
00.00
L'Ü.OO

Otoponlble.
Fnturs:
Octubre . .
desembre ,
Oener . .
Març. . ,

oaoo
oaoo
00.00
oaoo
00.00
oooüd

oaoo

ObrUaaat

Neva Orleans

00.UJ
G0.CO

co.oo

oaoo

00.00

« • e e * estortor

No*aYork

J l

Oc

•age*

23.00

oaoo

00.00

20.93
20.97
20.93
21.05
21.85

00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00

oan

oaoo
oaoo
00.00
00.00
00.00

oaoo

oaoo

Barcslono. 88 -ie juliol de
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COLONIALS

ms

TÍVOLI
R

A

N

sètes.

Blancs de primera refinais, de 16?
a lï» pessetes.
Terròs P. 0 l'.twgo, de 190 a 1S2
passetee.
Terròs P. G. d'Andalusia, de 200 a
208 peísetas
Pilons, d« 2C8 s 306 peaïews
TsAlat, de 213 a Sil pesseieti.
Caftí — £e an ibei el vapor «León
XUI». portant per al nostre pon 8,^5
sacs de procedínclés americanes,
B'.s preus segueixes amb poya variació. e(fennant-«e ea algunes clas
ses, podent-se jndkar iper al conçum
els segflenta:
Moka legítim, de B0i a 6Lri pessetes
els 100 quilos.
Semi Moka Harrar l «flrrçtuiS. de
m e M0 pessetes
Puerto Rlvo Caracolifllo, de 615 a
€25 pessetes.
Puerto Rico Vautw eapeciei, d» 810
a. ea» pessetes.

C a s p , 17 i 19
(davant el teatre)

S

R

E

B

A

X

E

S

T

41'30
SO'íO
32'0u
0*002
0*008

Fornells de Joventut

C

la A

V

E

prenent-ki pari lots la compau.1 ~
bonda. nombrosa comparserla, dc •
Barcelona, 2S de juliol de 1923 mi i veaiuarl exprés per a aquesia
DIVISES XECS NO COTITZADES
obra. Gran presentació. L a divertlila
paròdia de la gran obra del mestre
OFICIALMENT
Morera. DOJT JOA.V DE SERRAlXONPortugal
GA. en un acte 1 quatre quadres, ptr
O'30 ptee. escut
ArKentina
Joaquon Montero, amb lUusHaeK'ns
2'375 » pes
musicals del mestre Pou,
Holanda
2*77 » florí
r875 » corona
Suècia
Don Joan de SerraUarga
1136 »
»
Noruega

R

e

g

a

l

d e l

d i l l u n s

d i a

3 0

2 tovalloles russes, 40 per 100, per 2 pessetes
»

A

Els

Canvis 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

iiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
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81 T U L E T t

Franca
Lires
Lliures esterlines
Marcs
Corones

NOUS POMELLS APROVATS
- El Directori dels Pomells de Joratm, y I
aproeat darrerament
«cgücsis:
r
N'&mero 85a. «Joriocda del Camp.. Hoai
roig (Joresi
Xümero 851 — < Regina de la koca>, Hki
roig (dasUacMol
.Número 85». — rfloc «la Calsai... ^
Andreu d* la Bucú, (damliel-Ies)
Niímero 3;; — «Bscndcrs d* Sant iofc
Harcekma iJotcj),
Número «54 — «Sagrat úor da iesta> Et
relon* (JoyesJ
Súmcro 85; — «Rebrots de Catalu>b |
Mcngat (Joves).
.Número 8]6. — <^finer«a>, Saaca Buit.-* I
de Vilàiàsciaa llove-íj
Número 856 — «MiüeT-.n*. Santa E- . [
Saat i^—r*K» Ar vüapisc-na (damisel·les
Número 858. — «Floretes dc Sant FeL.,,
Girona (.dami*el4cií
Número 859. — «Tot per Catalunya., &ut
Pere de Bjndeviülca (Jovcsl.
Número 860, — «Poaccnetet de Barberu
SanlA Maria de BiAerJ cdamiiel-les).
Número 86t. — «Bstol Umstla, Saat ,«
dreu de Ueraneres (dastiscl-les).
Número 86.- — «Ornesta Mosltrai»*!,
Sasu Margarida d£ Montbui Idam^ei-im
Némero a6j — «Sava Nonu, Slcorer (loNúmero S04, — «E^glaimes aemiuemi,
Aübvçr (dami vl-Kal.
Número SSt — «PosceUetes del ReJB-.u,
Alcover (dambel-tes).
Número S66. - «Roses del Sant Crisi it
Balaguer., Balaguer (damisd-le»)
Número 36; — «Patriotes Navaucacu, Ni
Número 868- — «Boaetnewa NafaasabcJQi
NaTt» (damirsUaaj.
Número 36». — «Pi óc Vt* tres tsanqaui,
Berga > joves".
Vímero fto — «Cam! del trjomí>, tg-jali
<ií rdamúeWe»»
Número S-r — «Segadors de CatatauM
MERCAT LLIURE OE VALORS
:i?u Maria dc Barber* (jove»)
28 de Juliol de 1383
Número $73 — «deeats de Ja Verm,
Avui, com tots els dissabtes d ar MSUte cJov»;
Número
S?j — «Estel setiUri», SaKaloos
quest estiu, no hi ha sessió oficial ;daml5el-l«>.
<ie Botia. Únicament ha tingut UOÍ
Número 8'4 — «Plorí d'antístat». Ban:- v
aquest maii l'acostumada -sessió d'o- na r]otta).
Númefó 873 — «Scgadot: de mala aerúci,
pe racions de valors a terme, al CasiCelioa ijoves).
no Mercantil.
S La fet de Nords de e7'75 a 67 "íb
i a CT'NO; .."Uacants, "de 6773 a 6770 l
j 6r75. Cc-loalal, de 67-50 a 6775, AiE s p e c t a c l e s
gü&ò de Barcelona, a 120"00: Gran Me
, trupoütà. de 130 00 a 15075; Transversal, de 163'00 0 ITO'Otb Sucreres ordinàries, a 33'50, I Deute Interior.
Tl V O L I
n'OD,
Ei teatre m«s fresc de Barcelcoa
Dlfèrïncles—De la tanca d'ahir, a
Companyia de vodevil
les cine de la tafda, a la d'aquest
i grans espectacles
n>au. et puja u hi de Noids, 0 06 d ASAvTPERE - BBRGES
lacants. i 0"25 de Colomal i Aigue-; Primera actriu ASSUMPCIÓ CASALS
de Barcelona.
Avui, diumenge, dia 29 de juliol, co
Advertiment —Passat demà dilluns mJàt de la companyia. Tarda, a i»
. dia 30. 1 els successius 31 de] oorrem quatre grandiós programa. L'obra de
j i primer del vinent egpst, tindràn lloc ORAN " ESPECIAiCLE. narració poí*
; les operacions de «doble» Per tant, lar aneodòtlca de la vida d Nin gran
tot* «Is canvis 1 llurs diferències, fa- ciutadà, portada a l'scena oatalana,
ran Utoioam·ínt reterència a fl prO- dlrididu en <B> priíleg. tres actes, dov
iftn.
ze quadres i apoteosi, per Joaquim
Montero, amb iHuslraclons musical*
del mestre Pou

MAJOR 1 DETALL

FABRICACIÓ PRÒPIA
G

Dia 28 de juliol de 1923
Sucres, — Kirvent els íaibricant» venut a preas elevats quasi ei total de
les seves existències, el mercai es
mostn nersios, degui a les dl^cnliats que presenten les transaccions,
escasíelant algunes elocc;-. la qual
cosa Ja qu* se sosungu^u els prems
que reget.vn, u sia;
Mel, de i63 a 165 pewetes eU iuü
quilos.
Tafciat, de 176 a 178 peaseies.
CentrWuga de remolatxa de 173 a
173 pessetes.
Qtiabrai clar, de 177 a 1^ pessete-s
BlarLïuiA -, de 178 a l£t) pessel·ls.
groçeU upertors, de ICO a « e pes

Txecoeslovàquta 21*00 » 100cp«, I
Polònia
OCTl * 1C0 msOR
Alfoiu
31-50
ünce»
31*00
Isabel
31-00
Quarta
31 "00
Petit
31-00
Dòlars
6'8o
Lliures esterlines 33'00
Francs
31*00

O

T

E

S

L

E

S

m
S

E

C

m
C

I

m
O

N

m
S

m

&

m

Roba de taula / Llençols / Tovalloles y Cortines fil / Tapets / Bànoves / Mocadors / Equips / Roba de batejar / Gèneres de pont per a
senyora, senyor I nen / Camiseria cn gsnerai / Crespons seda / Tricot pont seda / Teixits / Percals / Etamins i Voflettes IHsos i estampats
Hota:

gots ela dlsaabtea preaent de globns ala eompradon qne efeotatt compres per valor de 6 pesastes

ÏÏX VEÜ
niant tots eU artistes Ue l a com1 • v n que estiguin amb veu. Oran
rtf de broma. Tot Barcelona a l T l •
• riure 1 a estar fresc, puix en
,ie$i teatre s'està més fresc que al
^rer. NH, a les deu. la grandiosa
d'En Montero.
C
L
A V
É
. mjal *9 l'*xit niés gran qu* ha objnpil aquesta companyia. Qui vulí:n passar una bona nit 1 gaudir de
jipératura fresca, que vagi a l T I -

X e a t r e
N o v e t a t s
(jonvertil en el cinema m é s fresc
p Barcelona Coda dia el sobre de l a
jjrt amb les consabudes

VINT-I-OINO PISSETES

v,-ul. diumenge, tarda, a dos quarta
, cine 1 nit a les deu, tercera i tUtljomada de la sèrie alemanya,

A LIS URPES DE LA BANDA

£5trena de la grandiosa peUlcula
1 cinc parts

OO - RE • LA

RASTJAN. amb vestits l decorats
noüs. Gran «ardana ftnsl. formant
part de rorqu. stra ei àotnbft professor de tenora Albert Mani DEU DECORACIONS de C A S T E L L ? 1 F E R N~>i'DEZ, BULBENA I GIRBAL 1
JOAN MORALES. P E L - L I C L L A DE
STUDIO FILMS. VESTUARI NOU de
la CASA P E R I S GERMANS. Concert
per l'eminent l popular tenor Emili
Vendrell, que cantaré escollides cançons del seu selecte repertori. —
Nit. a les deu. £1 deliciós entremès
de Julià Moyròn. CON TODA FELIC1DAD. L'èxit de la temporada, BARCELONA S E DIVIETE... i concert per
Emili Vi-ndrell. — Demà. dilluns, tarda CON TODA FEL1CIDAD. BARCEUiNA S E D I V I E T E i concert VENDHTXL.
T

E A T R E
C Ò M I C
Avui, diumenge, tanda, d dos quarts
de quatre, i nit, a dos quarts de deu,
E L PADR1NO D E L NENE 1 la farsa
lírica en tres actes, avf, CÉSAR.—
Dilluns, tarda, AVE CÉSAR. Nit. L A
BRU JA.

altres peülcules còmiques d'èxit.
Gran Teatre Espanyol
: cartell
no
pot
ésser
més
Avui. diumenge, dia 29 de Juliol.
f ijrgeatlu. Eaberjo, emoció, bellesa,
xfsa, l amb el sobre de la s o n de Tarda a les quatre i nit a les deu,
comiat i benefici de
1 pessetes al qui h toqui.
EL ORAN RAYMONO
Entrada rtnica, 60 cèntims. Regala.
V - totes les localitats.
T e a t r e
B a r c e l o n a
Coliseu de varietats. - Telèfon Mi A.
I e l d o r a d ò
10 úniques sessions populars. 10.
Avui, diumenge, u un quart de cinc.
Companyia cOmlco-lIrlca
Nit, a ' i e » deu. Projecció de notables
PRADOCHICOTE
llrniporada popular. Preus econòmics peUícules. Comiat de la formosisplma
Avui. diumenge, tarda, a dos quarts T R O U P E PORTUGALIA cants l balls,
1 cinc. L'opereta en un acte. dividí- tados lusitans. Succés del celebrat I
«alluetista.
JOHANNYS.
|da en tres quadres, lletra de Perrtn fantàstic
|: Palacios, m ú s i c a dels mestres Nle- Grandiós 1 positiu èxit de la eminent
; Jiménez, E L BARBERO D E S E - l íormosíssima cençonetiata CONSOL
IVILLA. Grandiós èxit de la primera HIDALGO. Nou. selecte i «xiluslni relutlf cantant, Gatbl Derva. 36 repreaen- pertori. Fastuosa presentació. Ova|uci6 de rextraorlnàrtament aplaudl- cions dellranls.
íantasia cònr.co-ilrtca en 1 pròleg,
Demà, dljluDS. extraord in Arles fun| l solt 1 S Inauguracions, una pel·lícula cions, ú l t i m e s de la temporada. SERÀi tres radlololotelegremea, en prosa 1 TA D'ONOHE I comiat ile l'encisadora
•vers. original d'Emili G. del Castillo, cançonetlsta CONSOL HIDALGO. Cockislca del mestre Alonso BARCE- lossal programo, prenent-hl part els
ILONA S E D I V I E R T E . . . " amb el notable» artistes SALTONS TRIO.
Luadro E L MART1RIO D E SAN S E - THE JOHANNYS. MARGARIDA DÍAZ

Píg.

DE CATALUNYA'

I presentació del precoç artista BER-

15, — Diumenge, 29 He juliol dc 1923

Dijous estrena: DfiRIíES I D O B L E
T E S , per Mary (Plckford.

tlgues i modernes, d'ocasió, que realitzem « preus aumament econòmics.

T e a t r e
B a r c e l o n a P A L A C E
C I N E
M O N T A L E G R E
Gran Saló «H Moda
Demà, dilluns, rom'.at del quadro
d'airacclons. SERATA D'ONORE, de
Avui, diumenge, tarda, de cinc a Conreria, Colònia Bosc, Font Monges
la gentilíssima CONSOL HIDALGO, vuit, l nit o les deu, formoses proServei diari d^autòmnlT'L's, des d?
colossal i extraordinari programa. grames. E l s bonics films D E U T E S D E Badalona. Horaris i detalls Te'. ¥> B.
Notables pellícules Santons Trio. Ma- TRIOUITRAQUE, GAT P E R L L E B R E . 3299%A l 6tj5-B.
labaristes I equilibristes. T R E JOHAN- EI. PACIFIC ENRABIAT. La grandioNYS
cèlebre* siluetlstes: MARGARI- sa pel·lícula. SOTA DUES BANDERES.
DA b l A Z , bella dansnrlna. Presenta- I estrena de l'interessant ftlm, E L S
P A R C
ció del precoç 6 E R T I N I . veritable re- CONDEMNATS.
velació artística, el més perfecte Imitador de les gran estrelles de varieEsport i Atraccions
tats. Adéu a Barcelona de CONSOL
C i n e
P r i n c e s a
HIDALGO,
Grauvia Layetana. • Telèfon 1371
Avui, tarda l nit, concert
Tocant & l a Plao* de l'Àngel
per l a banda de Vergara.
Avui, diumenge, grans èxits: STANT e a t r e de la
C o m è d i a
L E Y A L'ÀFRICA INEXPLORADA, noAvui, tarda, a tres quarts de cinc. vena I última jornada L A FABRICA,
Nit. a tres quarts de deu. L a comè- LA GRAN M T . E L R E I D E iLA GIMdia en tres actes d'Antoni Alfret Mo- NÀSTICA i A L A VENTURA D E D E U .
P I S T A D E G E L
ragues. LA VOCACIÓ, i la comèdia •broma continua. Nit, estrena de forD'onze a una. lliçons d»
en un acte, S. M.
mosa pel·lícula, P E L S F U R S D E L'HOpatinatge. De «Is a vuit.
WOR.—Demà. cinc estrenes, entre ellea
sessió de T E . De deu a dotze nit. pallnatje i exhibiT e a t r e Círcol de
S a n s E L S MALEÏTS N1ERVISI 1 EiLS E S GLAONS D E L'ALTAR, per Frank
cions. Jazz-Band Vedura.
Avui, diumenge, dia 29, a les cinc Mayo.
Eamerat servei de Caíè-Resde l a tarda. L a famosa obra en cinc
taurant. Nota: Dijous vi«ctea, de Gerard Hauptmann
nent, solemne vetllada de

VORDINABI HESSCHEL

per l a c<anpanyla del teatre Romea,
SUbltm creació de l'eminent actor
ENRIC GBMOJEZ
Despatx a la taquilla del Cirool 1 al
Centre de localitats de l a Placa de
Catalunya, Preus populars. Ultima
de l a temporada, amb motiu de les
grans reformes a punt de fer a
l'estatge.

Saló

Catalunya

E l local mjs fresc de Barcelona
Avui, diumenge, gran matinal d'onze a una. Tarda, sessió continua. Estrena del Programa Ajiirla: BOGíjRlA
DE JOV.KNTUO per Irene Castel. L'N
COWBOI A uNOVA YORK. reprlsse,
per Willlam & Hort. QDESTIO D E
SASTRE, ròmica. NU, gron estrena
del Progrotna AJúria: E l . TESTIMONI
DEFENSOR, j ^ r Eli-se Férguson. —
Demà. estrena üel Reiai Progruma
AJilria: LA PRBÏLA DE L'AIISM?. —

Lloguers8

T

I

B

I

D

A

B

O

Avui, diumenge, a dos quarts de
deu de la nit, inauguració de l'estació recepioia radiotelafònlca a l a sala de íestes del Gran Casino.
Amb aquest motiu, el doctor Enric
Calvet explicorà ei funcionament dels
aparells i realitzarà dtversos experiments de recepció en «alta veu» de
le» est&cions de radlotelegraifln o telefonia que transmetin durant l a sessió.
Entrada UNA pesseta
Frontó Principal
P i U e e
Avui, diumenge, tnrda, no hl ha
partit Nit, a un qiiart d'onze. Extraor'linarl partit de pilota a cistell. OLASCOAGA 1 SALSAiMENDI contra OSCAR
I i noUIDI. Desprès es Jugarà un segon partit per aplaudits pilotaires.
C a s a
B e e t h o v e n
Tenim un gran assortit d'òperes an-

BOXA
finals del Campiona'. Amateurs.

T U R Ó
P A R K
P A B O D E MODA

Avui, tarda.
Sardanes i Putxinel·lis
Tarda i nit, Concert per la
B a n d a de
Plasència.

El

Caçadora

da

Bòlid Humà

Ultimes «xhibicíons de l'atracció més sensacional del món.
Cafè - Restaurant de primer ordre.
Autòmnibus Plaça de Catalunya TuróPark.

Màquina

MosouerlaYeDàaíeïlaiaos

».< nooMi·itn per a maeatzem de enslr b, central, paralguer
tn^port.mr. moit eutés vimdn de modern, coberts, vaixella, tot a
A P O P L E J I A i F e r i d u r a )
pIsi^iiK. l'recb·i io<li>)ui cases baix pi ou. ViUarruai, 40. torçar,
L L O G O
en (in-- tiftsi lioballat, roNir^r- seguus.
balxoa a l'anirlcsa espaiiüío· cles I pretensioos, Rscriure SPO.
m
P A R À L I S I S
—
amb Jardí, bany 1 demés L-omo- Kambla Estudis, fi. Anuuols,
dita Is, tncaoial carrer SalmóMàquina
de
cosir
A n g i n a d a paoho. V o j e z p r e m a t u r a y fe
rOn, per 6'J duro» al met. Knó:
Vaquer
Portal dal·Am.··.·I,1!. pral,, 2.*
Slnger, molt barata. Urgell, 62. ^ « d e m l s enfermedades originadas por la A r t » - '
De 6 a 8. Telèfon 41S8 A.
bones roferènclea. prnctlo de entresol.
rloeaclerosla e H i p a r t a n a l ó n
l'ofici, sofereU. Plaça Saut Vicens,
i
l
,
SarriA.
Ba
c
a
r
a n dc un mode perfecto y radical y a*
P í o n r \ G de lloguer d» dlfeVenc
• ' « " v J S renu preus. BracU
e v l t a n por completo tomando
quatre
caballs,
sis
cotxes,
guar78. eotreuol. C BlE'jEIt.
S E D O N A R A N ulcioos d« tronc i llimoneres,
facil·litats a per?ona competent S'arrouda cl IOCAI. AUOUS XII.
R
U
O
L
< Torre acabada
que coueirai amh pr/iotlca la Dümero 44.
Los slmomas precursores de estàs enfermedacompra I venda de liuuues, teda cou»trulr per a llogar. Sal- rronf' i Ira-pnssos d'establiMàquina
des: dolores de cabeMa, rampa o calambres, t u m ses, ndm, 2. Torre Ca;ador.
ments, per actïtHbllr-se. Escriu- d'escriure a molt baix pren. Or
bldos d» oidos, falta de lacto, hormigueos, vohlre a D. F., Rambla de les Flors, íeil, 02, entresol.
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
GRATIFICARÉ núm. 16. Anuncis.
dormir, pérdlda de l a memòria, Irrliabllldad de
amb 500 pessew» per pis de rlnt
caràcter, congestlones, hemorragias, varices,
Vidus i solters
üuru» de lUiguer, litcriure & LA
dolores en la espalda, debilldad, etc, desaparePer a casar-se com Diu mana.
VEU nüm. 3.9S3
Vilanova i Geltrú
cen con rapideí usando R a o l . Es recomendado
li.: Moutcssid. 2, pral.
Al passeig de Ribes Roges,
por eminencias médicas de varios pafaes; suprlme
tocant
ai
mar,
es
eonstruaiT r a s p a s s o s
xen xolata per a la venda
el peligro de ser olctlma de una muerte repenílna;
V e n d e s
Informaran: G. Vivancos'
no perjudica nunca por prolongado que sea su
Urge ix traspassar ELECTKOMOTOBB carrer del Teatre, núm. 15'
uso; aus resultados prodigiosos se manifiestan a
per malaltia honlc pis amb (UsX S IXI AU OI
las primeres dosis, continuando la mrjorfa basta el
ter», pel Talor dels mobles.
total resiablccimiento y logrindose con el mismo
È Rambla Flors. 16, baixos.
A v i s o s
una existència larga con una salud envidiable. >
Venta: B a g a l * . Rambla Flores, 14, Barcelona,
A n u n c i s
y príncipales iarmaciaa de Espuna, Portugal y

StuideMmt Berlín HI.

C

Impressor», editors

U M U H O H

N ° 66b Begiítra civil de Berlín. N."M

A u f g ' e b o t

E d i c t e

lj ^ Ird mr «llfemein»n Kenntuli tabracht dau:
i" Jcr lagenleur OotlUib
iinier», Wobnhatt Barciluna.
dle KoDtoristln Charlotte
l'inrud Krohrn w-ohiibalt Beruu. alo Kfas miielnsmliír eint-:ten «róuak
Diu BeksQotnitcbu&ir dea
Jitwbot·· bat In den Qginüi·
fcerlín ucd Barcelon» za

E * f> públic que:
Primer. L'eníinger D. Amado Kaaper», resident a Barcelona, 1
>9ïon. La senyoreta donya
Carlota Oertrudís Krohm, resident a Berllc, desitgen coutroura tnatríinonl.
L a pnhlioacli de l'edicte ha
de ler-te a U* capitals de Ber
lin i Barcelona.
KerUn, M de iallol í e 1985.—
, B«rIU «m 18 JnU 1983.-DEB
L'eiicarregat dol Ropistre civil,
Uübacbinaiui.-,Signat;.

CADENES

« T 1 T AiN »

Míiqulnes do compondre, de
expecta! Itat en les de
gran rendiment, podem vendrà ELEOTROQUÍaiIOA
a empresa editorial que vnlirul
Botina:.» - Instal·lacions
niuiuplicar In seva pruànccl(\ a
Reparacions
prens baratinsims. N'bl hii tres Moqulnàrla
Eléotrioa, S. A
en bastant bou estat gne cedi(Antics tallers HalcelU)
ríem a prens baratisslms aJCorts
Catalanes,
116. T. bHi H.
quirim-le» totes. Escriure a LA
VEU. núm.
'AüT.

Casa amb terrenys

X A L E T
A la Bonanova per entrenar, a (juntro vents, envoltat de jardí, prop tramvia.
1-Unia baixa 1 dos piso'.
Calefacclí- central. Oiuro
de eravamen. Vacilitatspaament. l'rea; \CMK duros,
ambé canvio per ca«a antiga o solar eixampla. Kmateix propietari. Portal
de l'Anael, 13, principal,
L ' ^ c O a 8. Telèfon «28 A.

f

C o m a n d e s

La Mutual Franco-Espanoia,Aicalà,38.-Mailr;í

Per a TOTA MARCA d'Antocamlons de QUALSEVOL
TOSELLATOE d'acer eromo nlqnat ?»r»nützat
P E L A Y O , 1 6

E N T R E S O L

Aquesta SucieUt desitja bons
agents productors per Catalunya 1 Balears nne propaguin
les operacions d'estalvi a uae
es dedica, Adrevar-se a la Dlrecclú KagWnai. Passeig de
OrAcia, núm. 41, entresol.

de regadiu es ven al Pla del
Llobregat, a 30 minuts dal tren.
Vida pròpia, per a explotar
granja o crlader». Unltil corredors. Pren «VUOü PCMSIM. E*criuroa -LA VEU., nüm. 3922.

O

P

I

E

a màquina

S

Circulars, Sobres.
Preus sense competència. Demaneu el follet
explicatiu de tots els
altres serveisde lacasa

F à b r i c a de F l o r s , Corones i Plantes

Rbla. Flors, 16, baixoa

Es la reina de les aigües de taula la de la
VALL DE SANT DANISL

EMPRESA IDEAL
D INFORMACIÓ

La Mutual Agrícola de

Tot
al qne'a neoesalta p a r a fer-Iaa
A n t i g a C a a a T . O O S T A S . PfcUa. 13 1 15, p r a l .

El seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

Tapissos pintats

Propietaris, 8. A. per a l'extracciii de latrines. I)lrlgir-se. per a
La casa mes Important d'E» avisos, al Passeig de Sant Joan,
panya. Espeeijüiiat en tapis- 30, Lar. 1 l·lís. 1SÏ8 S. P. 1529 H.
sos religiosos. Exposició pnrmanent de qnadros a l'oli, gravats, oleogrnfics. otc. FabrlcaClA da marcs. Eninotllures. No D i s p e s e s
compren sense visitar aqaetas
cas,",.

r. KOBTFALOOa

Bonica sala

Minerva

Es desitgen

Bot era,

4, final Porulerrlsaa. 1 dormitori al carrer de Corts,
esquerra, per a dos amics o se• tot estar. Passeig de
M E D I C A M E N T S nyor
Qrhcia. SO, estanc.
adnlcament purs, &9peci6cs
l aigües minerals,
Íesarmac-outics
reben directament dels punta
d'origau. Farmàcia ao Bottai
I M dret a coina
Bnlta. Rambla de Catalunya, Cedeixo babitaciò balcó al carnum 1, cantonada Honda de la rer l altra per a senyor. Uoctor
l'uivanltat.
Dou, 17, entresol, i *

(oli, tipus seml nons, Escriure dlspesars. Bones habltaolons 1
l.ini·rtKa Ideal d'Informncid.— ascensor i bany- Passeig de
Sant Joan. 53. &.ar, l.
s'uluralz: ConsoU do Cent. Xll Eamola Flors, 16 (.anuncia).

MUíeulaiiolsoIMi

Américas.

B L E N O R R A G I A
( P U R G A C I O N E S )
sa todusus maDifulacionv-i. mlriíit. proualiti; ortitit. nsfilM, uoío ma/inni, «ic., por rrínicu y rabulM qas ssan, sa curso pronlo j radicalicool· eoa los
Cachets del Doctor
Soivré
91» depurin I* saagre j los hom orat, camaniese •
Is crio* sui propi·dadss aatMpiicas 7 microbKidax
sus sdmirshtcs multada» H exparimsatta s Iss pnmsru toiaas. U majoria prosiroe kaata «I compfoto
X parfeulo rastabtaeimíeolo do todo al aparato géniío-ormario, cnriodoaa «1 pacianw po' si aalo, aio
invaceionas ni larados ao ous haya du inlorranlr ai
madica, 7 oadis ss salarà da sa «aformedad. Basta
tomar aaa caja para eonvsDctrse de alio.

I

Venta, 6 ptas. frasoo: Sacat», Rambla da laa
Flores, 14; Faaucia Cuasr, Princesa, 7 j prladpeles farmàcia» da EtpaOa. Portugal r Américas.

Pàg. T6. — Diumenge, 29 de jnlioí de 1923

DARRERES

LA VEU DE CATALUNYA

INFORMACIONS

Amb la mateixa dlsoreoió parlà tam- l'enginyer director de les obres , 1
£1 Raisunl labora com sempre en
En tots dos es tractarà amplament
Port, don Eugeni Suàree, per a ira, I
dal Marroc i de la situació econòmica benefici seu. Solament ell sap «I que bé sobre a. rescat dels presoners.
B A R C E L O N A
persegueix 1 procura anar recobrant Va emetre judicis sdbre l'estat de tar de les obres marítimes.
en relació amb aquest problema.
De Ceuta ha arribat el creuer iR*,.
tropes qu^ prestaven serveis en la
El projecte de Uei sobre estímuls 1 4 prestigi que havia perdut, fent les
tots els kaides vagin essent seus zona de MelOla i del de les que arri- na Regenta».
auxilis a la producció i ai comerç, que
poc a poc. és a dir, que va col- baran de rfllorç, per a deduir el seu
HI embarcarà el capità general / I
anunciat pel senyor dhapaprieta, no alocant
Reunions obreres
parer de que les innegables defl- quest apostader. que es traslladarà A
a aquells que 11 convenen.
ba
pogut
examinar-se
per
manca
de
Per avui, hi havia aumrluadea
La situació a la zona de Larralx cièndee i la falla de preparació per a Huelva, per a assistir a les fesfcl
DOU reunions d'aitres tantes societats temps.
és tangible, havent desaparegut el pe- sobreposar-se de sobte a una situació colombines.
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC rill que suposaven els fets freqüents difícil com la creada aleshores, foobreres.
Ha retornat de Madrid el cepuà 1
ren cúcumstànates que potser no re- general de l'armada don Ricard Fer-|
Entre «àle, la Societat d'Apuntadors
Despatx oficial de Guerra.de «paqueos», assassinats, etc
presentaran
per
sí
seies
una
difiTeatrals havia de tractar de la pre•íL'Ali Cdmissari d Esaaya al Marnàndez de la Puente.
E l Raisunl el que vol és pasaar
sentació d'unes bases de treball; els roc, des de Tetuan, comunica a aquest temps, i ara no li convé sinó «fiperar cultat tnsoperalAe per a acudir en
Segueix l'alarmant acomiadajnwni |
auxili
de
Mpnt
Arroit
fundi dors. dels conflictes pendents; la Ministeri:
d'obrers.
el que passi a la zona de Melilla, i
Unió de Babassaíres, del pla de proAugmenta el disgust entre ta cfe.
Sense novetat en tot el territori del es dar que si allí es donés on mal
Indicà els arxius oficials on pot tropaganda per al vinent trimestre, i el rotsetorat.»
pas, la seva repercussió a la zona de bar la Comissió documents que pu- se treballadora.
Sindicat Ltoic del ram de construcció,
Larralx no es faria esperar molt.
Es confia que. la comissió que hi |
guin propordonafr+i una orientació
LA QOESTIO
celebra assemblea regional.
El general Gil Yuste opina que per eficaç, l afegí que d'^tguns d'aquest* anat a Madrid obtingui resultats [(.
DE LES RESPONSABILITATS
a Àfrica com contlnu&a interessants documents en posseeix vorables perquè termini aquesta j .
El general Berenguer ha manifes- e continuar
no feia talta que es nomenés un còpia, qne facUdterà en cas de no és- tuació.
tat el seu propòsit de no concórrer ara,
Alt Comissari civil, puix la funció ser trobats els ariginals.
davant la comissió de responsabili- que
exerceix és la de general en cap,
Doncs, com ja s'ha dit, declarà el
P E N Í N S U L A
tats del Congrés
de la qual cosa es dedueix que no coronel Rlquelme.
Entén que, trobant-se sotmès a pro- s'ha fet sinó canviar un general per
E S T R A N G E R l
cés, soíí davant el jutge ba de com- un home civil.
MEDALLA MILITAR
ELECOIO PBESIDCHCIAL A POBTU- parèixer.
Tenir l'exèrcit que al Marroc hi ha
OM.
Aquest mati, a les onze, el general
iLa comissió en assabentar-se d'aiPer a la propietat
Lisboa. — Els partí la demòcrata i na- xò, ha dit que si el cità fou sols per a no fer res, a judici del general, Mufloz Cobos imposà la medalla miés
un
cas
lamentabllíssim,
1
entén
cion^lsta procuraran anlba<r a un per a no establir amb ell una exceplitar al sergent del regiment de Teintel·lectual
que
de
continuar
la
política,
seria
acurd respecta a la proximitat de ció, ja que havia citat a tots els exFulgenci Ramos
abandó nar-bo, puix vin- lègraf
Ginebra,
28 — En la reunió darre-l
l'elecciú presidencial.
AJis Comissaris d'Espanya al Marroc. preerible
L'acte es celebrà a la caserna íel rament celebrada
un moment que no hi hauria Pardo.
en aquesta capi-^l
— Es molt dificíi que puguin am- — Des de dos quarts de set fins a dria
ni homes, ni diner* suficients a Esla sub-oomissió de la propleul
ba ra posar-se d'acord.
Assistiren les autoritats civils, mi- per
doe quarts de nou ba estat reunida panya par a ocupar militanment les
mteUectual presidida per l'academcl
La primera votació es farà, doncs, la comissió de resopsabilitats
i grans extensions de terrèny que hem litars i eclesiàstiques.
francès senyor Bergson i IntegradJ
lüuremeni, és a dir votant cada grup
El coronel del regiment pronuncià pel catedràtic de la Univeritat de Tt.
(El coronel fUqueltne ha infonmat d'ocupar
polític pel candidat que més li agradi. durant dues hores.
un eloqüent discurs.
rin enyor Ruffini, l'acadèmic 1 caie-l
Creu «1 general — segui dient l'aEs gaiiebé segur, per tant, que cap
(No ha terminat el seu iníorme 1 el mic
dràtio opanyol enyor Torres Oueve*»!
—
que
el
problema
esta
mal
plancandidat aconseguirà els 180 vots pre- continuarà
EN
BENAVENTE
el dilluns
i el senador belga senyor Lafontainel
ocupar i més ocupar per siscisos per a ésser elegit. — Havas.
En sortir de la reunió, el? vocals tejat;
Santander. — En honor de don Ja- eS pregueren diferents acords enca-|
tema
no
serveix
per
a
res.
ban dit que s'havia aconlat no faqint Benavente* i organitzada per minats a garantir els drets dels c . \
UN MÍTING TUMULTUOS
Cal procurar el que podríem ano- l'Aijuntament
s'ha celebrat una gira tors.
Lisboa — Els funcionaris públics cilitar referència a la premsa.
menar
atracció
espiritual.
S'ha
d'aEl senyor Sagasta ba dit que havia nar e una acció immediata que ser- automobilista a l'alt de l'Escudo, amb El senyor RothliSbergOT, represjn-l
ban intentat celebrar un míting, per
a tractar de l'augment de sous que, de fer tres rectïflcacione: primera, veixi per a conduir l'acció política, assistència de gran nombre de regi- tant de les üfldUes intern acienc i I
reunides de la Propietat artística . |
com se sap, els ba estat recentment que no és cert que estiguí incurs en o si no. definitivament, bem da mar- dors.
responsabilitat cap ex-ministre cata- xar d'allí.
concedit, per una llei.
Eis excursionistes feren una para- literària i de la Propietat industrial,
que per ara cap dels inCentre del qual és a Berna, prenA poc de cotuençax l'acte, degenerà là; segona,
Es dóna el cas que els moros no da a Luena per a berenar i esperar el
de la comissió abirà al Marel pas del Rel. però en vista dels in- gué part en les delliberacioos de d'.u I
la discussió en tm espantós tumult, dividus
poden
portar
ous
i
altres
articles
a
roc; 1 tercera, que la comissió no
formes que facilità la guàrdia civil sub comissió, facilitant-U dades moltf
flns a l'extrem qoe l'autoritat hagué ba
començat a redactar el dictamen les posicions perquè 11 ho prohibeix que el rei no passaria pel poble intereants.
de suspendue l'assemblea 1 fer evael «xsril» i com1 que nosaltres estem
IBI diiUuns tomarà a reuniir-se la obügat's a )evitar fcaip tprovocació, abans de la nit, tornaren a Santancuar la sala. — Havas.
L'esmentada sots-CQtndsSió s'ente-1
Comlssàó
rà d'un imf&rmoredactadpel senyor|
la nostra situació queda bastant des- der.
NOTES POHTUCUESES
Ruffini, informe que enclou un pir
alr$da.
PROPÒSITS PACIFISTES
Lisboa —Ha mort l'ex-governador
DEL CONFLICTE BANCARI
jecte de conveni internacional p:r|
En
llgir
el
general
Oil
Yuste
la
Diu «La Core^pondeocia de Espafia»:
dvil de Lisboa senyor Manuel Nudez
a la protecció de la propietat cienValència
—
Una
comissió
del
Sindinoticia
de
la
pròxima
arribada
a
Ma•ppÉMntfl abans de reunir-se el God'Oli vel ra.
drid de l'Alt Comissari s^ijwr Sil- cat Lliure d'empleats de Banca i Bor- tífica, qual projecte termina amb A|
— Visiten actualment la capital 4.000vern en ConseU. bem parlat amb una vela, n© es mostrà estranyat per en- sa ba visitat els directors dels es- següent conclusió:
personalitat molt agrUflearia del maturistes americans.
tendre que havent sorgit dificultats tabliments de crèdit locals per fer-los
La Societai de Nacions ha de peir
—Avui s'aspera l'arribada del creuer teix Govern, de les infoimacions que d'importància en el curs de lea nego- donació de les bases de treball apro- dre la iniciativa d'un Cooveni i un 16
fa alguns dies ve recollint la premsa.
americà «fUcbmond»,
a l'assemblea d'ahir, i que són corresponent per a la protecció de
que està molt pròxima ciacions amb el Raisunl, era lògic qne vades
— En las localitats en les quals el suposaiUrse
vingués a la Cort per a donar comp- idèntiques a les de Madrid i Barc? la propietat científica entre les naI
operació
sobre
AUbucemas.
pa escasseja, els camperols I moliners
al govern de paraula de fets que lona.
cions que la integren, slen aqueslw I
—Poden assegurar-ens deia- que te
beu estat autoritzats per a adquirir
per
escrit
no
donarien
lloc
a
iguals
o no slen membres de les Unions |
El
Sindicat
ha
donat
als
Bancs
un
no hi ha cap ministre del Govern ac- determinacions
el blat per negociació directa.
oc'.uailmerit existents.
termini
de
U
hores
per
a
contesto
r.
— El dobai polític acabarà a la Cam- tual que tingui la idea o lintern de
Es
creu
que
acceptaran
les
bases.
Aquesta
mt
marcha
a
Vitòna.
per
LLa nova Unió, un cop cnstituí
bra de diputats la eetmana pròxima. voter fer operació sdbre AJhuceibas a po»sessionar-se del nou càrrec per
da, eeria dirigida pràcticament sota
I tinguin la seguretat que 1 afirmar
— A Evora un violent temporal ba això,
BATUSSA
ei control de la Societat de Nadons I
els fets hauran J encarregar-se al qual fou nomenat, ràn de la seva
causa* greus danyp. Dues persones de testimoniar
dimissió de comandant general de
Vigo. — A ïa vema parrò-pila de per l'oficina de Berna, basant-se per
la
referència.
foren tirades a terna pel vent i en
la zona de Larralx, el general Yuste Malva, amb motiu de cilebrar-so una •adxó en un acord que es concertar à |
una estació de #enocarril el servei
romeria, s'esdevingué una batalla en- amb el Govern suís —Havas.
MOSQUETONS
DEFECTUOSOS
estigué paralitzat llarga estona.
OPIK'IO D%H ILERROUX.
tre els minyoms d'un poble i els d'un
Dia
un
periòdic
que
setuaimen
es
— El cardenal patriarca ha pres
en estudi un assamptd de res- El senyor Lerroux ha estat inter- aire .
possessió del seu càrrec de membre troba
Van treure a relluir armes blan- Les níaniobres
ponsabilitat
adminisn···iLva-milU.ter, rogat aquest matí si sabia quelosm
de l'Académia de Oàncies Usboaeose. que encüou gran
ques 1 de foc. resultant 10 minyons
referent
als
propòsits
del
Jovem
en
de l'exèrcit txec |
importància
— Havas.
greument ferits.
(Praga, 28.-1*6 maniobres de tar-1
Segons sembla un mini&re de la relació amb el Marroc.
La guàrdia çlvll posà fl al combat dor de l'exèrcit txecoeslovac tlndnin|
El senyor Lerroux ha contestat Que
AMPLIACIÓ DEL CONSELL
Guerra, deso Ini les observaclona
1 detingué 12 dels combatents.
lloc als voWants de Policka, pobU
iMadrid, 29. lï'ao matinada. tècniques que li donava ei cap de no; però ha afegit:
—La meva opinió sobre el Marroc
ció situada a l'Est de Bohèmia 6oJ)re|
L'ampliació del Consell d'aquesta la secció d'ortlllena, que era el reLA
VAGA
MINERA
la ifrontera d eMoràvia.
cant mort senyor Hernando, dispo- pot resumi r-se en aquesta frase: «O
nit és escassa.
Bilbao. — El comitè do vaga minaiApesar del que sobre el particular I
Els n Un is ires amb els quals conver- sà que la indústria militar 'produís estem a Albucetnes o no «etern al
re, èl qual està compost per comu- diu la premsa alemanya, l'elecció del
»«n Ue costum, després de Unís re- al dia un nombre de mosquetons Marroc.»
nistes, ha dirigit un nou manifest als terreny ha setat feta únicament aw
unions, ens ban assegurat que el Con- Mauser enormement superior ei que
ASSEMBLEA DEL MAGISTERI
vaguistes, excitant-los a seguir en llur ment a consideracions militars pràci:
selltoavlatingut un caràcter admlnis- pemetien eis seus elements.
A la Normal de Mestres ha con- actitud, assegurant que l'organització ques i sense tenir per a res en cocv |
•raUu, sense que s'hagi tocat cap teD'aquesta manera es fabricà una tinuat
llurs delíbaracloí» TAssem- obrera de Biscaia sabrà posar-se al te qualsevol altra significació.
ma polític, nl tan sols el del Marroc quenütat considerable d'armes, que,
seu costat materialment en la batalla
ünó d'una manera superficial
Co men anys anteriors, nombrosa 1
el no menten les indicades referèn- blea ahir començada.
En la sessió del mati quedà nome- com ho estigué moralment d'ençà que comissions estrangeres aasisiiran J |
Eu el propi Consoli ha rebut «& se- cies, posseïen, a causa de la precinypr Alba un telegraine de l'AU Co- pitació imposta pej ministre de la nada la Junta executiva, en la se- començà la vaga.
les maniobres.— Havas.
missari. anunciant-11 que avui ma- Guerra, condicions molt inferiors a jíuent forma? president, Martínez
VAGA PARCIAL
teix, a mà, l'envia una memòria de- les que Incumbeixen a l'annaroent. Paje; vlee-president, "Cervera, tresorer,
Les remeses de carbó aleLadislao; secretari. Àngel Castells.
tallndl·ísima de la situació de les dues
València. — E l Sindicat Unlc de
La
mateixa
versi
£
afegeix
qne
part
A la tarda s'aprovaren les conclu- Transports ha acordat que, en vista
zones, pecquè, sobre aquestes dades, dels mosquetons fahricaits «s donamany a Itàlia
essent una d'elles que el sou de què passen de 60 els patrons que
pugui deliberar el Govern.
Berlín. 28. — Una nota oficiosa qu«
ren a la guàrdia dvil, que en la sions,
Com és natural, el ministre d'Estat pràctica de Ur al blanc' pogué com- mínim del mestre sigui «1 de 3.000 han acceptat les bases, es convertei- ve a respondre a la noticia publicaxi en parcial la vaga general que da recentment relacionada amb 1»
ha pregat que s'ajorni l'estudi de les provar alguns dels defectes esmen- pessetes.
Demà ae celebrarà la sessió de clau- tenien plantejada.
qüestions u.lírica fins el pròxim di- tats.
suspensió de les remeses de carbó
sura a la qual assistiran l'ex-minietre
mecres, en qual dia la memòria de
Des de dètnà esrependranels tre- alemany a Itàlia, declara que Al<senyor Coicoecbea i els diputats e balls en 50 establiments.
l'Alt Comissari estarà en son poder 1
LA SITUACIÓ A LARRAIX
manya ha remès a Itàlia 80.786 ton^
liaurà tingut temps de preparar un In- •La Correspondència' posa en boca Con» senyors Víncentl 1 Serradell.
de carbó, però després de grans 1*
DE GOVERNACIÓ
formo que serveixi de base a les de- d'un Íntim del general Gil Yuste.
deigs, la dita nota acaba per conví
liberacions.
Madrid, 29, 2 matinada nir que si les remeses han cessat,
ex-cap de Xa zona de Larralx, les se- L INFORME DEL GENERAL JORDANA
Ha resultat molt interessant l'inEl mínistre. de la Governació ba re- és degut a què els alemanys no voAlxi s'ha acordat.
güents manifestacions
fer passar els vagons de carM
b'o obstant, el senyor Alba ba doEl general Gil Yuste dimití el càr- forme del general Gómez Jordana Son- but als peckdistes aquesta matinada. len
El sots-secret&m ba manüfestat que per les Vies da l'AKfministració aU3'
nat compte al Consell de les confl- rec de cap de la zona de Larralx za en la Comissió ipro-presponsabilino M bavla cap noUcua per oomuni- da. — Havas
uències que es reben i que asseguren perquè bavem proposat a l'Alt Co- tale.
l'exlstòncia d'una gran activitat al missari, per consíderar-ho una necesEs referí principalmnt a la sitna- car-dos.
camp enemic.
sitat, la supressió de determinades cló en la zona oriental, des de l'any
NOTES DONOSTIARRES
E l canvi de població entre
Segons sembla Abd-el-Krlm he acon- posicions que no tenien cap justafiça- 13 al 18, durant l'època que el seu
Sant
Sebastià.
—
En
el
Restaurant
pare estigué al davant de la Comanseguit l'ajuda d'Amar Harnldo. mit- cló, la proposició fou rebutjada.
Grècia i Turquia
del Gran Kursal 9tia celebrat un banjançant 60.C00 pessetes 1 demés la con- Entenia el general qua amb les di- dància general de Melilla.
Angora. 28. — El projecte que hao
quet
de
la
Junta
dtrectKVa
de
la
Socàe
tracta d'indígenes de Benlurriaguel tes posicions es feia una despesa d'epreparat de comú acord als mm'''
Parlà amb tal motiu del pla d'a- tat del Tir Nacaoneil
per a la seva harka, a fl de formar nergies inútil, ja que no servien de vari
tres d'Higiene i d'Assistència put-;
amem sobre Alhucemas, el desenHa presidit el general Luque.
una força respectable.
re^ i era molt probable que alguna rotllament del qual el van Impedir
referent al canvi de població'!'
S'han pronunciat brindis patriòtics ca
La nostra poició de la línia avan- vegada es repetís allí l'esdevingut a diverses causes, entre elles, la Inesentre Turquia i Grècia ha estat acLa
Beina
i
els
infants
han
esmorçada és molt eòllda i segurament cau- la famosa posició de Tizzl Az/a
ceptat pel Consell de ministres.
perada gublevació d'algunes càbilee
sarà un gfòn estrall als rebels si es
Això l'obliga a dl nu tir amb caràc- AHegí que en tom d'aquest pla gi- zat 8 Miramar.
Sota la presidència de Reouf b* '
deteRnineBSía a atocar-la.
ter Irrevocable, puix no volia íncór raren uitertore projectes en relació
NOTES DE CADIZ
president del Consell de, ministres
S'ha acorJat celebrar Consell dime- rer en le responsabilitat gravíssima amb el mateix cftflecüu.
Càdiz —Cridat urgentment pel Di- actuarà una comissió que estarà en
cres 1 un altre dissabte de la setma- que suposa el tenir posicions que, a En termes molt dosonets esrallenal rector general d'Obres públiques, ha carregada de tol el referent a l'apUna entrant.
mAe d'inoecet^àriM. sòo nerillcv^.'
desastre.
»
marxat cap a Madrid, en l'exprés. cacló d'aquest projectí. — Havas

