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I 

eti una caSa de Ripoüer, tou rgcur 
perada > « C • i 

L aniu d'una Tonda uitra democrà
tica óní carrer d« l'Olm ha denuncia; 
qus uns mani i muiiw qut Unia e-:-
laijats, havien desaparegut, em por 
tant-se'n flassades. llençols i altra 
ruba, sl bé havien tingut la delicada 
ateoclú de dfUar les paperetes d'am-
penyurament. 

COBERTES ROCAiLA 
J O S E P E S T E V A t C* ' 

O O R T A L O E L ' A N G C L « t S P R A L 

Una veïna del carrer de Sant Je
roni va a n u a un pis del carrer de 
Robador, adreci amar a dues conegu
des, que son gennanas, unes daus 
que le primera diu que són d'ella 

I les dues germanes, sense neceí 
satat de claus. 11 van obrir d cap a 
cops de pany. obligant-la a anar al 
dispensari 

-F.* PtUotçes Oirod. P. Catalunya, 4. 
Rellotges de p«ret, econòmics. 

a í dispensari de Sana van curar la 
nena Soledat Gonzftlez. d« i anys. 
cremades de segon grau als peus per 
narer-se-b abocat una paaüa d'ol·l bu
llent. 

Fús^S ïerop Clíineiií ̂ rtZ^ 
Mgllt per marca Wa t i u i legítim. 

El pròxim dia 15 del corrent acaba 
el termini legal per a la inscripció 
us matricula gratuïta dels ensenya
ments nocturns d'adults, a. l'Escola 
Especial d'Intendents mercantils. Com 
«i» anye anteriors, son Ja nombro
ses les Inscripcions fetes per a les di
tes classes, que començaran r l dia 
20 ds l'actual. 

L a comissió organiriadom de la 
Societar V^gyariana Naturista d'a-
4uesta Qutat. con .v ia tocs eis ins
crits i simfantzaitts que hi vuJ-
gata assistir, a la remijó qus, t w 
H tractar de Is consómció <Mi-
mtiv-a de la SocwtaT, t indrà Doc 
«I dia 15 dal oorrení, a L 3 nou 
de la nit, b4 c a m r de Gircoa, 147, 
pnmcipaü. 

L·' A&sociació EiccurSionitfta 
•lAvant» be organitzat per al diu
menge propvin^it una excursió de 
tanda a l Prat, vores i desembo
cadura del Llobregat. Lioc de re-
umó Baixador del Pass*g ds Grà
cia, a les tros punt 

- L o m é s c h i c 
par a una dama és partar Joies amb 
•rlllanl* negres (Brasil), C A S A C O T S 
i d u r b a n . Hospital, 11, Miarta I Mh 
sutaria (prop da la Rambla). 

L'única qpm als van lagiUma. 

V i d a r e l i g i o s a 
Avui, Sant Pro tus i Jacint, germana 

màrtirs, i Santa Teodora. — Demà, 
El Sant Nom de Maria; Sant Leonci 1 
Siiesi. màrtirs. 

Quaranta hores: Avui, a l'església 
dc Parcs Carmelites (carrer de Llúria, 
Eixampla). Hores d'exposició: De dos 
quarts de non del mati a dos quarts de 
set de la tarda.—Demà, m la mateixa 
església. 

Cort de Maria: Avui. Nostre Dona 
del Patrocini, a ia Catedral. — Demà, 
Nostrfi Dona del Pilar, a Sant Jaume. 

La missa d'avui: Sants Protus i Ja* 
cint, màrtirs, color vermell. — La de 
demà: Santíssim Nom ds Maria, color 
blanc. 

Adoració nocturna: Avui, Torn del 
Sagrat Cor de Jesús. — Demà, Torn 
del Beat Salvador d'Horta, a l'església 
parroquial de Santa Maria, Gràcia. 

Vetlla en Sufragi da les Animes del 
Purgatori: Avui, ' i on. úe la Pnrissiroa 
Sang, a l'església dels Pares Dominics. 
— Demà. Torn de la Verge del Pilar, 
a la mateixa església. 

S a r d a n e s 
La llorejada cobla «La Sclvatana». 

de Cassà de la Selva, donarà una au
dició a l'Orfeó Gracienc el dissabte v i 
nent, a les deu del vespre. Aquesta co
bla, que es farà aentir per primera ve
gada a la dita entitat, és de les nota
bles dc l'Empordà i executarà el pro
grama següent: 

«LTicrcu Vllosa», Gravalosa; «Ale
grement». Estela; «Flor ciutadana», 
Blanch; «La j o v o . Saderra; «D mea 
bsilet». Serrat-, i «La testa de La Esca
la», Mercader. 

Les p s í i d i ï s socials 
L ' I N S T I T U T A O R I O O L A O B S A N T 

I S I D R E I L A J O R N A D A D E V U I T 
H O R E S . 

Una raonada espòsisleió ha dirigit 
l'Institut Agrícola Català de Sant Isi
dre al president del Consell de •n!-
lüstraa recorrent contra el reial de
cret del 21 d'agost últim referent a 
la fixació de la Jornada de vült ho 
res per a tota classe de treballs. In
clòs per als del oamp : 

Diu l'institut gue l'apllcaclo de l'ci
mentada mida ha de causar greu; 
danys a la producció nacional i molt 
especialment a .'agrícola, a la qual 
ha de trasiuruínr compietameut. obli-
gant-la a efectuar un canvi radlcil 
en l'organització de les explotacions 
rurals, canviant ia seva manera d »s-
sar 

.Amb la fixació de ia jornada ue 
treball en vuit hores vs limita i 
regula, diu, la potència productiva 
individuai. i pregunta, quin dret tà 
l'Estat per a intervenir en el lliure 
cxen-id de r«sforc de la laculiat 
creadora de riquesa del ciutadàf Te
nen dret els governs a limiíar las ho
res d'i treball dels ciutadans, ocasio
nant amb aixú gravíssim dany a la 
producció nacional" 

Aflnna l'Institut que la mlàa que 
sa pretén implantar, tindrà per ;e-
soltat. no i afavorir l'obrer, sinó caa-
sar I I greu dany, perquè l'assenyalar 
com a màxim la jornada de uabail 
en vuit hores, es limita la seva po
tència productiva J. per consegUea', 
es di&rinuaix la seva capacitat ad
quisitiva, puix, ès lògic que sl pro
dueix menys unitats de treball en r.n 
dia o temps determinat, podrà adqui
rir mauor quanUtat de matèries per a 
iat.sier el seu consum per satisfer 
liurs neoessltata, a no ésser que Irobi 
mitjans de compensar la menor du
rada de l'esforç per la major Intei-
sitat del mateix, ia qual cosa no es 
pot realitzar en la major part de les 
indústries, especialment l'agricul
tor i . 

Diu que l'actual crisi ho és d'eacVï-
sesa l de carestia, i continua: Com 
ea va a combatre ona i altra diaml-
nuínt la producció amb la rebaixa dc 
les hores de treball, amb la reducció 
consegüent de la producció de les 
màquines, augmentant-se el cost de 
la producció j disminuint a rendi-
a»entT 

Sosté l'Institut que la reducció de 
les hores de treball ha de portar en 
sl una elevació de jornals, i pel ma
teix, l'elevació del cost de la produc
ció, aegulnt-se d'això una reüuc-io 
del consum, això és. privació de ne
cessitats avui satisfetes. £1 malestar i 
misèria. Un. dels obrers dedicats k 
Indústries que per l'elevació del cost 
de producció l'hauran de restnng r 
no es lara esperar, perquè s'hauran 
reduït les produccions menys naoes-
sàrias. 

Sosté que l interès de tots, i en par 
Ocular de l'Estat ha de consistir en 
que per una mateixa unitat de tre
ball, que és la pesseta or. que és el 
patró, «s puguin adquirir el major 
nombre de productes i quedar satis
fetes la major suma d« necessitats: 
aizó és, procurar aconseguir la ma
jor baratruna en totes les produccions 
i en tots els serveis, el qual resultat 
portaria com a conseqüència l'abun
dància per a tothom, el benestar delí 
poblas i la riquesa de l'Estat. 

Creu l'Institut que és un «rror 
pensar que per disposicions governa
tives es puguin variar les lleis eco
nòmiques que regeixen la vida so
cial de las nacions; poden tot el més. 
pertorbar l'aoció de les mateixes a •-
tuant sobre la llei de la otena i la 
demanda, exercint influència en la 
valoració i estimació dels serveu, 
la qual co^a hauria d'estar sotmies i 
solament al lliure Juí dels que els 
bon d« prestar l els han de rebre. 

Diu que l'Estat no ha de consld 
rtr la Societat dividida en classes, 
puix està composta de ciutadans que 
exercaixen ies mateixes funcions, ha
vent d'ésser tractats sota el mateix 
peu d'igualtat, dtetant-se llets que a 
tothom igualment afavoreixin, respec
tant l'exercici de Qur llibertat l drets 
individuals. 

Es flxa d'un manera especial. l'Ins
titut, en els perjudicis que el reial 
decret irrogarà als Interessos agricli
les 1 en la seva acció pertorbadora en 
l'organització especial de les explota
cions rurals 

Hi ha a Espanya, diu. una super
producció agrícola o un excés de 
ma d'obra, una massa obrera agríco
la sense treball, que justiflqu. o ••x-
bUqui tan sols la intervenció directa 
d« l'Estat en la nroducclc" 

La manca de les subslsteocxe* ah-
mentlcies. el seu elevat preu per « 
combatrà al qual s'han cregut ü M I -

gats els govarns a fixar taxes i a 
constituir iota mena de juntes, així 
com ais elavatj jornals que r̂  guixen, 
dames tren tot el contrari. Bes, doncs, 
justifica la inclusió da la classe agri-
co'.à el R. D de 21 d'agoat. 

Ve ell mateix a destruir per com
plit l'ortentacio que hauria de se-
guüse per a evitar l'emigració cons
tant a la ciutat da l'obrer agrícola, 
afavorint .el desenrotllament de les 
explotacions rurals, com a lamllies so
cials en les quals la família obrera 
rural trobaria la seguretat de Jornals, 
procurant una constant regularitat en 
J empleu de ies respectives aptituts a 
fi de dedlcar-les a les diverses explo-
taciòns empleant el mateix personal 
durant l'any, apartant alxl l'obrer 
nòmada, que tot ho desmoralitza, l 
creant llaços de harmonia i d'a
fecte entre tots ela interessats en el 
conreu dies camps i en la fertilitat 
de les terres que As uns fecunden amb 
la suor de llur rostre i els altres amb 
l'empleu dels tens capitals i el fruit 
de ia seva activitat i intel·ligència 

Diu que amb la disposició qua «s 
combat desap&raixeran tota mena de 
comproouaws i contractes a llarg ter
me, desapareixerà l'organització fa
miliar que «n las explotacions rurals 
existeix, i per a l'execució dels tre
balls, s'haurà d'acudir a la plaça pü 
bllca per a la contracta dels obrers. 
Com han de practicar-se—pregunta— 

certs treballs i a quines hores quan 
uns per a efectuar-se necessiten els 
anlors del sol, com als de la recolec-
ció. i altres les suaus temperatures 
de la matinada, del cap-vespre 1 de 
la nit, com les del regarf Com els 
que han de fer-se amb rapidesa i 
premura aprofitant tots els dies i 
tots eis instants, utilitzant la major 
durada possible de l'energia i robus
tes a de l'individu per a remetrà al 
sol la llavor quan la saó de les 
terras ho demana, o per a recollir 
amb oportunitat el fruit del trehall, 

i altres, com els de la cura del bes
tiar, que exigeixen menys esforç, 
menys treball, per ornés tempps en 
e bnatel xempleu. i las de regar, 
per al qual es precís aprofitar l'última 
gota de l'aigua durant el temps qua 
es disposi d'alia sense tenir en comp
te la durada del treball? Es tanta la 
necessitat de realitzar-se certs treballs 
en temps oportú peremptori, per a evi
tar pèrdues de consideració, que fins 
1 Església ha aixteat ht prohibició de 
verlficar-les. 

Entén i'Instttot que donada la di
versitat de climes, la varietat de la 
producció agrícola, les distintes ex-
plotaoions que en les hisendes as 
desenrotllen i que exigeixen durada 
d'Intensitat de treballs diferents, pre
cisa la més ampla llibertat en i orga
nització del treball i el respecte als 
compromisos lliurecnent contrets, qua 
la llei hauria d'obligar a complir. 

Recorda que per a fer més fecunda 
la producció agrícola la dita corpo
ració i altres associacions a les quals 
la prosperitat agrícola interessa s'han 
dlngU a l'Estat repetides vegades 
sol-llcitant el seu concurs i apoi per 
a realitzar el que a la iniciativa par
ticular i a l'associació individual no 
«Is te permès portar a cap. 

Acaba l'Institut el seu escrit reite
rant ies seves peticions en el sentit 
que s'establelxi, de seguida, l'ense
nyament agrícola en tots als seus 
graus; que s'estimuli mitjançant una 
llei, ia construcció de les vies de co
municació fàcils i econòmiques, de 
què estem mancats; que s'afavoreixi 
la creació del Crèdit Agrícola, que 
permeti mobiatzar capitals avui inac
tius i que es faciliti amb disposicions 
adequades l'establiment de mercats 
centrals de bestiar i productes agrí
coles, en «U grans centres de con
sum. 

En la reunió celebrada ahir, al 
Foment del .Treball Nacional pels 
ü remis de la Sastreria de Barcelona, 
els delegats patronals que van actuar 
en el si de la comissió mixta encar
regada da reglamentar el treball pro* 
fesslonal sobre les noves bases aoo> 
dades en l'Assemblea de 19 d'ago t 
passat, van donar compte de la seva 
gestió, ia qual no va poder éss.r 
completa a causa que las delega
cions del ram de confecció o hasars 
de robes fetes no van arribar a un 
acord per la seva part amb els obren 
i recabaren llibertat d'acció separada
ment 

Després d'oportunes deliberacions 
es va facultar plenament. I amb vot 
de gràcias als delegats dels tres Cní-
tnlS Je la Sastreria a, mida. perquè 
puguin continuar el seu encàrrec din
tre de l'esmentada comlsüo mixta. 1 
després de refermar l'acord primor-
dial de jornada de vuit hores, Jor
nal minlm de vuit pessetes els ofi 
cials i d« oihc les oficiales, a partir 
amb efecte ratroactiu. del dia 8 d«l 
corrent mas. Fou aprovat un projec
ta de condicions d* tzabail qoa aa 

sotmetrà a . esmentada comissió mix
ta, segons el següent extracta: 

Oficials. 8 pessetes, tnlnwn; mig 
oficials i oficiales, 5; mig oficiales i 
pales. S'U. 

Les dues primeres hores eTtraordl-
nantes de treball, amb el 85 per i M 
d'augment, ies dues segtwnts «i 50, i 
les suocesatres el doble . 

Im valoració del treball a domicili, 
com segueix: Americanes de prime
ra categoria, 21 pessetes; de sitfona, 
17: i de teroera, 14. Jaqué i smocking, 
augment dal £> per 1UU sobre eis an
teriors preus. Frac i levlta, augment 
del 50 r-er ino sobre el (.reu iIp l'àme-
rtcana de primera Abrics corrents, sl 
25 per per 100 d'augnifM sobre les 
americanes. ííbrlcs de les altres ca
tegories, a lliure concert 

Pantalons l armilles, a 5*25. 4 U5 
i :í"50 pesfçtes 

Suplements per materials de con-
lecció: en prendes de cos. l'5ò, l'Sa 
1 1 pefse'a; en pantalons i armilles. 
0 50 pessetes 

Aquestes condicions regiran fins a 
ultlm de febrer de 1920. i seran va
ledores mentre les compleixin, al
menys, dues terceres p&n& de, pa
trons l d'obrers. Tota innovació s'hau 
rà de tractar amlitosament en el st rte 
la comissió mixta, la qual luncioi^ra 
permanentment, renovant-se a volun
tat dels Gremis i Associacions. 

Els oficials no podran confeccionar 
vestUn nel seu compte si no e-.tan ma 
tricotats. 

En contesta a itelegrama que la La-
•ja de Defensa Industrial i Comercial 
dingl al ministre de la Governació 
sol-llcitant una aclaracio precisa res
pecte a l'aplicació del R. D relat', a 
a la jornada de vuit hores de tre
ball, en el que fa referència a ia 
dependència mercantil, la dita en
titat ha rebut del senyor Burgos M i -
zo el «egüent despatx telegràfic: 

•Reclbo su talegranja, al que con
testo manifestàndole que la Ley de 
4 de Julio de 1918 no ha sido de^> 
gada por alguna otra y por consl-
gulente eata en vigor.-

L Associació Ferré te ra convoca «-is 
seus associats a ia reunió general e.*-
traordlnària que se celebrarà demà 
divendres, a les deu de la vetlla, ni 
seu local social. Tres llits. 3. prin
cipal. 

A l 'Ajuntament 
Cemsislori del 10 de ittembre de 19i9 

A .a sala nova del Consitori i amb 
la presidència de l'alcalde, don Anto
ni Martínec Draningo. a les sis de la 
tarda a'obre la ses-àó. que és onkna-
ria i de segona convocatòria. 

Assisteix a ?a sessió ei regidor ra
dical senyor Vinaixa 

Men're el secretari llegeix l'acta en. 
tren els regidors regionalistes senyors 
CaJlero i Caraben 

Aprovada l'acta, al senyor Vinaixa 
diu aue ja sap que virtualment no hi 
ha d'haver sessió perquè alxl ho han 
acordat, i ell, lleial amb els companys, 
no e.'tígirà que es posin a dlscusslsò 
els dictàmens de «damunt aa taula», 
ja que no hi ha altra ordre, perquè 
ni les comissions funcionen. Es dol de 
l'acord de n > celebrar sessi'. 1 yrr> 
posa que segueixin damunt da la 
taula els dictàmens. 

El senyor Ceilderó preu la paraula 
i diu que, encara que tingui a son 
favor la majoria de vo<ta del Conali-
torl. no s'aprofitaria de l'ocasió per 
a fer aprovar tots els que plagués 
al senyor Caraben i ell. 1 també lleial 
amb tots els companys del Con
sistori . s'adheria a la proposició 
dt l senyor Vinalx& 

L'alcalde pregunta al Consistori si 
s'aprova, es doaai per aprovada, i es 
clou la sessió a les sis i cinc minuts. 

C u l t u r a 
A la secretaria de la Secció perraa-

ent d'Educació i Instrucció del Centre 
Autonomista de Dependents del Co
merç i de la Indt5stria, es reparteix el 
programa general de les classes per al 
vinent cors de 1919 a 1920. La matricu
la començarà el dilluns vinent, dia ld 
del corrent. 

La senyora Vfdua i 'F i l l s de Josep 
Vila i els senyors Pérez i Xipell, han 
ofert a l'Escola de Directors d'indús
tries químiques, subvencionar pels qua
tre anys de duració de la carrera, una 
matricula per a un ahimne de la matei
xa manera i forma que ho hac fat Jes 
de la creació de l'Escola. 

A I Escola d'Enginyers Industrials de 
Barcelona hi ha oberta a la aecretaria, 
durant els dies feinera, compreaoa en
tre els dies 16 i 30 del corrent, d'onze 
a una, la inscripció ds ia matricula per 
als alumnes oficials. 

Al quadro dels anuncis de l'esmenta
da aecretaria. trobaran els interessats 
les prescripcions, de conformitat a les 
quals hauran de fer la inscripció. 

O b i t u a r i 
Enterraments 

Dmya Anyela Lines i Duiceí, iidua 
de du/n Josep Plassa i iufi t r . Enter
rada al Cementiri Vell. aquest tnatL 

Cu/tya Antònia Blanco, vidva de 
Uu-ià. Enterrada aquast mati ai Ce
mentiri Nou. 

Els Jocs Florals 
de Berga 

i al com s havia disposar Hague
ren lloc a la pintoresca ciutat de Ber
ga, els Jocs Florals organitzats' pel 
Centre d'Acció Social-Catòlic d de la 
: , . . .-u > esi.alws i eieaant teatre 
dc 1 esmetitada societat, a les cinc de 
la tarda del dia 7 del corrent 

M moai eMiVa pie - VeSef Oe 
l·'S famílies sobresaortints d'aque-
lló localitat, predominant l'element 
lemeni, escampant prodigis de formo 
sura. 

Presidien i'acte els senyors rector, 
alcalde, jutges de primera Instància 
. iui·intii- ^ i ien ü» autoritats ocals. 
ocupant la taula del jurat els senyors 
que el composaven dun Manuel de 
Montoliu que actuava de Mantenedor; 
don Pare Claret i el secretari don Her-
menter Bartrina, Pvrc. 

Obert l'acte. el senyor de Monto
l i u llegi un ben escrit discurs sado 
i lat de poesia i de tons enlairats, els 
quals foren objecte repetidament de 
xardoroses ovacions. Seguidament es 
uroceüi h , 3 lecmra üe lu memòria del 
secretari, don Heimenter Bartrina. 
prevere, ona ben trempada critica de 
les composicions presentades, revelant 
tot un aetalladísslm estudi digne d'e
logi. 

Acte seguit, uherta la pllca que con
tenia el nom del poeta que (Atingué 
la Flor Natural, per Aa poesia •Plany 
e-rl'nwlp; va rtnuiukr eseer •« lloreiet 
poeta barceloní N'Artur 1. Palau X i -
znenes, el qual en mig d una salva 
irMila·ni·iiuenl·' va pujar a toeplllr lu 
bononfica distinció; on preciós «bou-
quet> de flors naturals lligades per 
una magnifica üaçada de las barres 
de Catalunya, pintada amb delicadesa 
per ia gentil senyoreta bergadana. 
Na Maria de la Concepció MutQó. 

Oferta pel senyor Palau Xlmenea 
la Flor a sa gentil esposa. Na Justa 
Comas, passà aquesta, ncwnent hnbi-
llada. del braç del poeta l seguida 
de la seva Cort d'Amor, a ocunar r l 
seu tron, essent proclamada Regina 
de la festa. 

Formaven la Cort d'Amor les grà
cils i distingides senyoretes germanes 
Mercè i Maria-Josepa Fellpó. Carme 
Mutlló, Fotlna Santmarti, Ramona 
Bosal, Eulària Coma, Maria Vilarila-
ga 1 Agnès Vinyes. 

El senyor Palau. emoclonadlsEtm, 
llegí els sens inspirat» versos que. 
com referí perfectament el secretari 
en la memòria, «són ona floració de 
^fdll- l i camt-erol. and» Caires vliw i|e 
poesia, cantant l'amor pur, innocent, 
viscut a la muntanya: quina tan bella 
flllgrana honorà aquella festa, consti
tuint una pàgina altament remarca
ble en la històrte de les lletres cata
lanes», qual composició 11 valgué un 
perllongat apiaadtmeni. 

LEnçlantlna l'obtlneué don Joan 
Mínguez, I la Viola don Pere Salom 
i Morera; havent-se adjudicat els pre
mis extraordinaris als senyors don 
Miquel Prat, Anselm Coll. prevere. 
Joan J. Santamaría, prevere; M Ló 
pez-Plcó, Fidel Riu Dalmau. Joan 
Bosch. Pere Btera, Ro'etki Vti«r. pre
vere; Josep Carner. Ramon Sala; > 
accèssits els senyors Salvador Perar-
nau l Francesc Cases. 

Don Pere Claret, pronuncio un elo
qüent discurs de gràcies que fou co
ronat per una delirant ovació. Va 
acabar la festa en mig de la mas 
franca solemnitat, entonant-se «Els 
Segadors*. 

Berga servarà en el més pregon 
de la seva ànima un grat record, qu* 
11 serà perdurable, dels seus Jocs Fio 
rals. 

-KUTORITZED LES NOTES DE LES 
QUALS ENS PREGUEU LA PUBLICA
CIÓ, A M B ÜN SEGELL O C N A FIR
MA Q G E E N S SUXJ1 C O N U B D ^ 


