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Telèfon n.0 562. — Apartat de Correus 56S - Direcció telegràfica i telefònica CATALONIABANK

Havent estat adjudicada directament a la nostra entitat per TExcm. Ajuntament de Barcelona part del
d e
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ens complavera a comunicar-ho als noshes clients i amics, pregant-los que ens confiïn llurs ordres per a l'anunciada
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per estímar-lo doblement recomanable sota l'aspecte d'excel·lent col·locació de capital i alt esperit de ciutadania.

Barcelona, 1 8 de juliol de
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ACTUALMENT

OCASIONS EXCEPCIONALS EN ARTICLES PER

A

Barrets, [gorres,
bruses, pantalons,
C A Ç A D O R .
calçat, Motxilles,
polaines, sarrons,
ampolles «Thermos», gets, cantimplores, fiambreres, cistelles,
collars, cadenes, morrions, i cordons per a gOssos.
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SECCIÓ D'ESTAMPATS
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vora verda, assortit en dibuixos, ample 70 centímetres; el metreaptes.
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70 centímetres; el metre a ptes. .
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eiten3 ossortit en dibuixos, ample
70 centímetres; el metre a ptes
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Lairaeuse cotó rentable
Dibuixos moderns
molt vaporosos
8 0 cm. ample
a l'yS ptes. metre.

tot seda, ample 100 centímetres; el metre a pes»
••tes
SECCIÓ D E
QUEVIURES
(Planta baixa)
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Acaben d'establirse nous preus per a la riquíssima
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dels Hospitals de Paris. Pell i Veneri. Sant Pau, 28. principal, 2."

T T C i r u r g i a , Vies urinàries 1 Hèrnies.-MaI X n X i uoroa. 245, pral. De 3 a 5.-Tel. 1.619 Q.
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P a r t i c i p a r í e m
ea les despeses d'un camp de futbol, si se'ns permetés usar-lo en deierinlnaU«6 ibores.
Olertes * J. C. 44.1A VEU DE GV
TACUNYA.

FILOSOFIA
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de proves, en català. Se'n necessita un. Redacció de
LA VEU DE CATALUNYA
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camp de (utbol, tancat a ser possible, i a prop de U ciutat o de le«
•évts ".iet> de comunicacions.
Escriu;e a i . C. 44, LA VEU DE
CATALUNYA.
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Fabricant: i . ALERM • MATARÓ
qualitat superiut

S

Uoreaa, B. Floti.M

SECCTÓ de GASSES
l TULS
C r e p é

L

FaivollQn
PORCELLANA
f diicllCü J. Llorens. Rbla. Flors. 30.
. L'exposició de treballs escolars executati durant el curs l»a-19B8 pel»
a:umne4 de l'Escola Graduada del
Districte1 primer, emplaçada ai carrer
de Balboa, resift oliertà al públic ües
del dlvsDdre& al diumenge darre;
Duram aquests Ue» dies tou v.,.sltada n0 solament per la majoria Ja
ies famiUes dels 250 noíeto que quotidianament assisteixen a l'Es-'Ola esmentada i per bon nombre de pers >nee de la barriada l forasters, smó
tiambé per molt* mestres de la capital i de la comarca í pel delegat
repl d'Ensenyament prUnarl don Marian Batlles, per la vocal de la Junta
Local donya Rosa Amar, pel director
de l'Escola Normal don A'.rxanir.Tndela acompanyat d'alguns alumnes que finiren enguany el qliaítcOM,
pel tinept d'alcalde del districte doa
M^m
Matons

SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Conde de Penalver, nuïn. 1 8

1« AL 31 JULIOL IMPORTANTÍSSIMS DESCOMPTES
sobre les prendes confeccionades en existència
60 per 100 en models de vestits per a senyora i capells per a
senyora i nena.
80 per 100 en models de vestits per a nena.
40 per 100 en bruses, faldilles, refajos, bates, abrics de senyora
i formes per a capells.
9 Bper 100 en plastrons i corbates per a senyora.
20 per 100 en capells per a nens i davantals per a nena.

A

— FosfO^Uco-Kola-Lecitln'at cara
debilitat. B. Domènech, Ronda d»
Sant Pau. 71.

Apartat de Oorreaa nom.
í 4830
Telèfons números . . .{4531
(4682

Direcció telegràfica:
MAESAHSBANE

C

La Secció de Propaganda Autonomista del Cemrft Autonomista de Dependenis del Comerí i d* la Indústria
lik. e^vjat un ,comonreat al president
üe la Diputació de València felicltantlo per haver pres 1 acord d establir
la cootleialitat del català.
Igualtnent s'tia dirigit a! firmant
de La. propoietó, senyor Moliner, assabehtant-lo del mateix acortl 4 esperoni que U «eva aciuaciO dom oportünoment nous fruits ch be de la nos.
tra pïtria.

Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
E

O

Observatori Meteorolàglo de U
Universitat de Barcelona.—Dia 17
de juliol de 1922.
Hores d observació: A les set, a \m
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar:
766'8, 764·9. 784·8.
Termòmetre sec: 19'6. 20,0, aO'l.
Termòmetre humit: 16'2, 17'Ü. I7'6.
Humitat (centèsimes de saturació):
67. 73. 75.
m
Direcció del vent: SSE., SSE., NE.
Velocitat del vent en metres per
gon: 5, 8, 7.
Estat del cel: Tapat, Nuvolós.
Classes de núvols: K.N., K.C.St..
K.N.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima. 24'4; minima. IS'S; mínima prop
del sol. 1 e'S.
Oscil·lació termomètrica: S'S.
Temperatura mitja: 21 '6.
Precipitació acuosa, des de les aeí
del mati del dia anterior a les set del
dia de la data, D'Ü mm.
Recorregut del vent en igual període, 160 km.
Observacions particulars: No-cap.
El director. E. Alcobé.

A

R a m b l a dels E s t u d i s , 4
Agencies: N.° 1. - Sans - Hostafranchs - Creu Coberta, 8.
Sucursals: A Girona, Plaça de l'Oli 1
* Í ~
• ndíe? " S?"* A^reu, 146.
A Lleyda, Rambla Fernando, 2.
» o. — üràcia - Salmerón, 111.
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CANVI — VALORS - CUPONS
flamlda derí Cíntre. /mm*ro

L Associació Intima de Concerts està repartint aclualmeat.entra els £eU4
eocia la convocatòria per a la junta
general ordinària que se celebrarà
demà, dimecres, dia 19. a les deu
de la vetlla, per atractar d assu.: ptes d'alt interès i procídir a la reglamentària renovació del Consell Directiu:
JOIES

VILANOVA

Unif.g

L'Agrupació Excuioionista Catalunya pregà a tots els seus socis que
no deixin d'assistir a l'anunciada coalerèncla que donarà don Anloni Ros.ch Catalàn, demà, dimecres, dia 16. a
ius deu de la mt.
-Lavabos pedestals. Wàters, Escalfadors. Banyeres, des de 165 pessetes.
Deposilaris exdnsioa de la casa Tayfora (d"Anglaterra), Lacoma Germans,
Paascig de Sant Joan, 44.
El doctor Lluís Snüé i Medàn ha
sortit Cí^j a ParK, a fi d'iisí;sur ai
X Coogrèa laternuciúnal d'OtologlA,

LA

P à g . 2. — D i m a r t s , 18 dt- j u l i o l de 1922
que lindrà lloc ea la dita capital els
dies del 18 al 23 de l'actual.

- Sabó L a Creu Blanca

i Itàlia, i en aquestes nacions, els
prirR ipals centres d'educació de sordsmuts 1 eelablimenis de material pedagògic de l'especialitat.

Valuosos elements^socis de TAteneo
Obrer del Districte'n, s'han consti
t u i l en la Penya Pinya, preparant-se
una sèrie de festivals que cridaran
El total líquid de la recaptació (et* moM l'atenció.
al Çasal Gironí el dia 2 de l'aclual
«n celebraúiú Jel gran ?e=;;va! tienèLa Cambra Oficial de la Propietat
í k a profit dels soldat* (UU de Cassà Urbana, avisa als propietaris, que té
de la Selva que lluiten en terres afri- a llur disposició les llistes referents
canes, incloent-Jii els dooaUus de l'A- a 1a comprovació del Registre Fiscal
juntament i Uniú Republicana de Cas- dels carrers de Provença. Vilardell i
sà, del diputat a Corte pel diettícte Hostafrancs, els terminis dels quals
de Girona, don Narcís Pla i Daniel, per a reclamar, acaben, el del carrer
1 del senyor marquès d'Alella, puja de Provença el dia 22 del corrent, i
SüO'80 pessetes, que ban estat reparti- les de Vilardell i Hustafrancs, el dia
des a cada Individu en parla iguals primer d'agost 'propvlnent, fem avinent que els que no reclamin dins d'aquest termini, s'entén que estan con
Pelayo, 11
Aixatuí
• S a n g r à T. 1478 A. poroaltaM formes amb l'augment assenyalat pels
•enyors arquitectes de la Hisenda.
A la matinada dos soldats de caEl Foment Sardanístic de Sant Marvalleria maltractaren una dona al carrer del B. Oriol. Als crits d'ella va tí, celebrarà una audició de sardanes
acudir-hi un sereno contra el qual els demà, dia 19. a les nou de la vetlla,
eoldata «s van revoltar donant lloc a als carrers del Fresser i Muntanya
un gros escàndol la xiulades d'alar- (Camp de l'Arpa).
ma que van atreure dos municipals.
Cas de mal temps, al Casal NacionaAquesta també os van veure ineul- lista Marllnenc.
tats i amenassats pel militars, ala
La Comissió organitzadora del banquals va costar gran treball poder
conduir al quart*ret del carrer de quet homenatge que. dedicat al Consell Directiu del Fomem de les Arts
Sadurní.
Mta tard, des del principal de les Decoratives, tindrà lloc a l'Hotel Rltz
Drassanes va anar una parella de el vinent dia 27, a les nou de la vet'
soldats a fer-se càrrec dels dos re- lla, fa avinent a tots els socis que,
bels 1 posar-los a dlcposició del Jut- per pèrdua o descuit Involutarl. no
l·iugln rebut encara la invitació al dit
jat militar.
acte, que se serveixin passar per casa
de la susd'ta comissió.
A un bar de l'Arc del Teatre bt del president
655, «La Pinacotecu». on es rehagué ahir al matí raons entre un Corts,
adhasions fins al dia 16, a les set
concurrent i l'amo, disparant aquest bran
un got contra l'altre al. qui 11 féu del vespre.
un trenc més que regular. El pacient
fou curat al dispensari del carrer de
L'Agrupació de Societats per AcBarbarà.
cions de Catalunya, Invita totes les
anònimes i coraandltàries per accions,,
sense distinció, a la reunió que tinlloo el dia 10 del corrent ai. Fo- Gran Hotel Bigat - CanpJoD drà
ment del Treball Nacional, a dos
quarts de set de la tarda, per a tracAl carrer de Cuyàs, l'automòbil 1814 tar del nou arbitri municipal de 1*1
Va atropellar a Felip Marti Herrero, per 100 sobre les LHllitats; del projecte
de sia anys, produint-11 contusions de cèdula corporativa pendent de disvàries a diferents parts del cos. El cussió al Parlament, 1 dels altres asxofer va ser detingut
sumptes generals que els afecten, preUn altre automòbil, núm. 1659, pas- gant l'assistència, en atenció a 1% Imsant pel carrer de Pere IV va atro- portància dels punts a tractar.
pellar a Agnès Rocha Gonz&lez, de 15
anys, i a Bonifaci Ferri Rocha, de
Va ser curat ahir tarda «1 dispen11 mesos, causant a la primera ferides a la cara I contusions vàries, i sari dei carrer de Sepúlveda el noi
al nen algunes rascades sense impor- Francesc Garniest Riquelme. de «et
anys, al qual havia atropellat un cartància.
ro al carrer de Muntaner, causant-li
Amb el mateix auto van ser por- contusions a la cama dreta.
tats ul dispensari del Taulat.
Al mateix dispensari van curar a
Antoni Alboz Amat, de 16 anys, escombriaire, també lesionat & la cama
dreta per un carro a la plaça d'Esparaonable traspàs per tenda o pis nya.
als carrers: Portaíerrissa. Rambles,
I,ai de la Ronda de Sant Pere va ser
Cardenal Casaflas, Boqueria o llurs assistida Carme Pagès, de nou anys.
voltants. Ofertes per escrit a E- S. A., atropellada per un carro al carrer Alt
Rambla dels Estudis. 6, anuncis.
de Sant Pere, i també lesionada a la
cama dreta.
Ha aslat denunciat l'empressari d'On
teatre de les afores per no haver
Amb gran solemnitat se celebrà un
complert els úeus compromisos amb acte
d'importància a les Escoles graels artistes.
tuïtes diürnes i nocturnes de Sant Andreu.
Uns guàrdies de seguretat de servei
A l'edlflcl on hl ha Instal-lat l'esbl carrer del Comerç foren diumenge mentat
Col·legi, que compta amb més
avisats que a la casa número 56 s'iia- de 700 alumnes,
noies obreres, tingué
vl« intentat cometre un robatori.
lloc el repartiment de premis, resulAcudiren els guàrdies i trobaren ulla tant un commovedor acte. donant-se
escarpra al «egon pis de la casa.
a cada obrera tín vestit, ultra altres
La veïna del pis quart, primera premis a les alumnes més aprofitaporta, de la dita casa, en sentir sorolls des.
soni i sorprengué tres individus que
En representació del bisbe h l ae
Intentaven obrir la porta, els quals
sieti el canorig« doctoral, que impulsà
fugiren abandonant l'escarpra.
les obreres a seguir pel camí de la
instrucció, i en representació del goHa estat denunciat l'arrendatari del vernador civil, el senyor Luengo, el
quiosc de begudes 1 tabacs establert qual pronuncià sentides frases eloal passeig circular de l'Interior de la giant la tasca que realitzen les monplaça do Les Arenes, per vendre ta- ges de Jesúe i Maria que tenen curs
bacs i cerlllee a més prea del regla- d'aquell Col-legi .
mentari.
Els oradors foren molt aplaudits.
Un vel del carrer de Tallers denunDemà, a les deu de la vetlla, donacià que havia pres per criar un fill
seu a una dona a la qual als pocs rà el conegut naturista senyor Ferdies 11 donà 67'50 pessetes que l i de- randlz una conferència a l'Ateneu
manà, i ablr donà al seu marit al- Enciclopèdic Popular, desenrotllant
tres 100 pessetes que 11 demanà amb el tema •Kuhne a travers del tran»el pretext de portar un ftll seu al formisme».
pobl^ d'on oún fills, havent desaparegut diumenge la dida amb ocasió
d'haver-la enviat a fer «mes compres.
A la caea dei denunciant s'ha notat
després la falta d'algunes robes de
senyora i altres de noi.
Econòmfc superior
Es ven a tot arreu

El director de l'Institut Català do
Bords-muts, don Emili Tortosa Arero,
ha marxat cap a Paris per a assistir
al desè Congrés internacional d'Otologiu. Intervindrà en les discussions
sobre l'únic tema que la Secció Pedagògica presenta a l dit Congrés, i que
serà sobre l'educació de la facultat
auditiva cn els sords-muts que tinguin
una reminiscència d'oïda, i la reducció d'aquest en els altres sords.
Demés, visitarà Bèlgica, Alemanya

pocial oa Anca. tuo

VEO DE

V i d a

C A T A L U N Y A

religiosa

Avid, Sant Frederic, bisbe i màrtir;
Bru, i Santa Marina.—Demà. Sant Vicens de PsOl, confessor i fundador, i
Santa Rnfhta, verge.
Quaranta hores: Avui, a l'Església
de Preveres seculars de l'Oratori de
Sant Felip Nerl. Hores d'exposició,
de eos quarta de set del matí a dos
quarts de vuit de la tarda.—Demà, a
la Capella de la Santa Creu (carrer de
Magdalenes).
Cort de Maria: Avui. Noatra Dona
de l'Esperança, a la seva església.—
Demà, Nostra Dona del Roser, a Sant
Cugat, o a Montsió.
La missa d'avui: Sant Camil de Lelis, confessor, color blanc—La de demà: Sant Vicens de Paül, confessor,
color blanc
Adoració nocturna: Avui, Tom de
Sant Tarsici, a la parroquial de Sant
Joan, Gràcia.
Vetlla en sufragi de les Animes del
Purgatori: Avui, Torn de Santa Gertrudfs i Santa Erigida, a la teva capella,
Escorial. 155, Gràcia.—Demà. Torn de
Sant Josep, a la mateixa capella.

La* autorldadei mcJicas recomíendan

orno excelente caiman te de lo» nerviós:
Dolor de cabeza, estados de exaltación, molestias
de corazón, neurastenia e histerismo, desvelo
nervioso, y en Pertarbadoaes de la menstroación
Pldase en las farmocias Jratcos de origen de 25 per las
Bíictlon»..r">Apirtido20i

- El dia 18, feata de Sant Vkens •nuímiiiiiiuimimiiiimiiiiiiiiiiiiiimuiimmiíiiinimuD^
de Paül, hi haurà les següents funcions
—Es troba a Barcelona el bisbe de
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
a l'església dels PP. Paüls.
Tarazona doctor don Isidre Badia.
En Joaquim Conul i Mgab+rt, vidu
A dos quarts de vuit, Missa de Co—Ha mort a Sampedor el beneficiat (!,• Sq Dolors Fujet i Plch. Ha mott
munió general amb motets i plàtica, d'aquella parròquia don Francesc Cora l'edat de 66 anys.
al'iusius a Tacte.
tés.
A les deu, Ofici solemne, en cl qual
—El canonge d'aquesta Oaiedral
es cantarà la gran Missa «Pauperes doctor don Marian Vilaseca ha marSion in honorem Sancli Vlcentii a Pau- xat a Santa Agnès de Mulanyanes
lo, fundatoris et Confessoris», a Ires on passarà l'eetlu.
L A F E S T A D E L CARME
veus i orquestra, composta pel mestre
Amb el mateLx fi ha marxat a Sant
de capella senyor don Joan Vidal i Hilari el doctor don Salvador CarreLa Mare de Déu del Carme, Patrona
Roda, i farà el panegíric de l'insigne ras, 1 a Vallfogona de Riucorp el
de la Marina, fou festejada diumenge
Apòstol de la Caritat el senyor preve- doctor don Tomàs Pursals.
amb solemnes funcions religioses. 1
re Jaume Ramis, C. M . Acabat l'Ofi—Ha marxat a Olot on passarà
ci s'entonarà l'himne a Sant Vicens de l'estiu el nostre venerable Prelat doc- amb motiu d'aquesta festa, la majom
dels vaixells ancorats en e l nostr»
Paül i es donaran a besar les seves re- tor Guillamet.
port estaven empolainats, 1 alguns
líquies.
Durant la seva absència és encarre- empallats.
A les sis de la tarda, exposició del gat del Govern .de la Diòcesi el degà
El creuer «Rio de la Plata», la coSantíssim Sagrament, Trisagi cantat d'aquesta Catedral don Pasqual Lló- berta del qual estava exomada amb
amb orquestra, terminació de la Nove- pez.
plantes i les banderes d'Espanya, Je
na, panegíric pel senyor prevere Vi—Ha mort als 84 anys d'edat la l'Argentina i de l'L'rugal. s'hl disposa
cens Queralt, C. M . , reserva i bene- M. Mariana Constantí, religiosa del un altar amb la imatge de la Patrc;,
dicció, després de la qual e i donaran a convent dels Àngels de Pedralbes.
celebrant-hl una missa, a les deu. *
besar les relíquies del Sant, acompa—El darrer número del Butlletí Ofi- capellà don Pere López.
nyant aquest acte amb el cant de 1 es- cial Eclesiàstic d'aquest Bisbat publiDesprés de ja missa, l'Oficialitat de!
mentat himne.
ca el següent sumari:
vaixell obsequià iots els invitats an,b
• 1. Homilia pronunciada por S. 6. un clunch».
Pío X I , en la festividad d» PenteEn retirar-se el cupiló general. I
costés», — I I . Cartas de ia Secretaria salud.it amb les salves d'ordenaiiç.
de Estado. ugradeclcndo las llmosna^
A l'Asil Naval també h l hagué m para el Dinero de San Pedró y ios n i - sa resada, a dos quarts d'onze, an.s
B i s b a t
fios rusos. — I I I . Circular de Secreta- assistència de les senyores de la Junria de Cambra, sobre ò] Jublleo de la ta, representants de totes les «utori—De quasi tot arreu del món han Porciúncula. t IV. S. C. de Ritos: tats,
i nombrosos Invitats.
estat .vuotats eu v\ n.gistre del guia decreto referenle a Evangèlics proAls temples, les funcions peligioses
de visitant de ia monumuital obra d*! plos al fin de la Misa. — V. Relación
temple de la Sobrada Faai'lia, durant de los ornamenlos y objectes del cuito, foren solemnisslmes, especialment a
la parròquia del Carme, al Santuari
els úllms mesos de maig i juny úl- repartldos por la Obra pla de
tims, segons aquest detall:
Iglesias pobres de esta diòcesis. — V I . de Nostra Donà del Carme 1 a Betlem
A les barriades d t l Pedró i del Mon:
Edlctos dei Tribunal eclesiàsiico. —
Alemanya (Bramen 4. Colònia
Carmel, hi hagué festes popular:,
Heidelberg 5. Munich 1), 13? França VIL Crònica diocesana. — VIU. Co- veient-se
molt animades.
(Besançon 3, Grenoble 2, Paris 12. Per- Iccta para la abolición de la esclaviAhir. al matí, fou celebrat, a bord
pinyà 5. Troyes 2, .Versalles 6), 32; tud. — IX. Bibliografla.·
del kRío de la Plata*, una miesa d»
Bretanya (Liverpool 2, Wlndsor 3.
—- Com a record de l'any jubilar de rèquiem en sufragi dels marins móns,
York 2), 7; Itàlia (Gènova 1, Nàpols 5,
Roma 1). 7; Portugal (Oporto), 6: la fundació de l'Institut de les Filles de havent-hi assistit, ultra l'jjflelaliíu"Suïssa'(Interiaken 5, Zurich 6), U. Maria Auxiliadora, Salesianes del ve- la-tripulació del vaixell i dels restant?
D'Amèrica procedien: Argentina (Bue- nerable Joan Bosco. que tenen el col- vaixells ancomis en aquest port, les
nos Aires). 9; Brasil (Rio Janeiro), 1; legi de Santa Dorotea de Sarrià, s'ha üu;ofUat» de marina.
Colòmbia (Bogotà) 6, Medellín :{), 9; publicat un quadern, bellament editat,
n
—
Cuba (Havana 2. Manzanlllo 2), 4; d'història general de l'Orde, contenint .
Xile (Santiago 5, Valparaíso 3), 8; Es- nombrosos gravats i notes d'informatats Units (Xicago 1, Nova York 5, ció, referents a la tasca que realitzen
Bostóo 1), 7; Guatemaa (Coman), 1; aquelles bones religioses.
D E S G R A C I E S
Perú (Ltma). 4; República Dominica— Al monestir de Sant Joan de les
na (Puerto Plata), 5; Uruguay (Mon- Abadesses hi ha celebrat la seva pritevideo), 7; Venezuela (Bolívar), 8; mera missa el nou prevere mossèn EsA quarts de vuit del vespre de! diui Mèxic (Mèxic 2, Puebla 2), 4.
teve Verdaguer.
menge, passant un tramvia de Sant
Andreu pel carrer de la Sagrera, un
De l'Asla procedien 2 visitants de
minyó va voler pu)ar-hl per la pari
Diarbeklr. en el Kurdlstan armeni. A
del davant l va tenir In desgràcia de
Oceania pertanyien els d'Austrulla
caure i d'ésser agafat per les rod- (Meilbourne 3, -Sydney 2), 5, i Filipines (Manila), 4.
Alguns dels passatgers Tan córrer
O
b
i
t
u
a
r
i
en auxili seu 1 van portar-lo al disEls espanyols es distribueixen alxf:
pensari de Sant Andreu. El metg-1 11
Alava, 4: Albacete, 3; Alacant. 6; Alva trobar fraclur·'s 3 les cines 1 «inmeria, 6; Astúries, 24; Balears. 26;
ENTERRAMENTS
tenses ferides per esquípsament, da
Barcelona, 101; Burgos, 8; Canàries.
En Joan Ama} i Pont. Enterrat diu- pronòstic gravíssim.
3; Castelló, 22; Ciudad Real, 2; Corunya, 13; Girona, 18; Guipúscoa, 16; menge al Cementiri Nou.
Al cap d'una bora d ' í s í t r al disHuelva. 3; òsca. 2; Jaén, 3; Ueyda, 13;
pensari, l'Infeliç atropellat va monr.
FUNERALS
Logronyo, 8: Madrid, 113; Màlaga, 5;
Es deia Marti Olives Fontanals, d»
Navarra, U Pontevedra. 3; Salamanca,
En Ricard Sampere i Tort. Mori el 17 anys, mecànic, veí de Les Corts
6; Santander, 20; Sevilla, 4; Tarrago- 11 d«J present als 61 anys d'edat.
Quan es produí aquest a^-:dent. un
na, 13: Terol. 7; Toledo, 2; València. A r u l , dimarts, a les deu, funerals a la dels passatgers. Josep Badal, de i '
93; Valladolid, 5; Biscaia, 12; Zamon., parròquia de Sant Feliu de Sabadell. anys. marbtísua, va caur» i es va fer
2, i Saragossa, 34.
contusions a lacarà, haventestat 'u'
ANIVERSARIS
rat a l'expressat dispensari.
En aquest registre nomis consten
Na Plora Pla i Domingo de Biga$.
També el diumenge, uns Individus
els visitants que han utilitzat «to
serveis de gola (necessaris per a vi- Morí el 18 de Juliol de 1981. Avui, de la Creu Roja van portar al dipen
sitar l'Interior 1 les maquetes, i pu- misses a les parròquies de Sant Fran- sari d'Hostafranchs un minyó dun;
jar als campanars). El nombre de cesc de Paula (altar de Sant Josep 20 anys, al qual havien trobat fe"1
arran de la via íàrrla. al terme ua
visitants i el de concurrents a cultes, Oriol), a la Concepció (capella del
,
etcètera, escapa a Iota possibilitat de Santíssim Sagrament), Centellea 1 l'Hospitalet
registre.
Caldes de Malavella.
Tenia ferides al cap 1 enfonsamenv
En ioan Calicú i Bo*. Mori el 18 de del parieial dret. pronòstic gravi.*-"
—S'estan fent importants reformes
en aquest Seminari Conciliar aprofi- Juliol de 1921. Avui, de deu a dotze, Després de curat va ésser aconau"
.,.
tant l'època de les vacacions. Actual- misses a la Bonanuva (altar de] San- u l'Hospital Clínic.
ment s'estó construint una nova cui- tísaira Sagrament) 1 a i'esgléate, d»
No va poder ser de moment ^a<D,
na i es fa el canvi de paviments dels Mana Reparadora (carrer de Girona). cat perquè no podia parlar 1 no au
menjadors:
Bn Climent selvas Clos. Morí el 17 cap document peronal Solament '
üt-.i de començament del nou curs de Juliol de 1921. Avui, de deu a va saber que anava al trenY, , i»
el servei de oondlmentacló i neteja dotze, misses a la parròquia de Sant de València 1 que havia calgm ,
de l'esmentat establiment anirà « Joan de Gràcia (altar del Santíssim via per haver-de-li obert la pof«u*
del vagó.
càrrec Ue les religioses CarmeUws.
Sagrunwot),
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«al auxiliar, l a !a nit. celebraren amb respecte a l'anterior nn augment
Parla de la política InternacWnil
Qualiflc.v He mancament dels
un banquet a l'Ideal Retir. «Is gene- de 537 millonò de pessetes.
verns el canvi constant de criteri A i convé que cal una col-iaboradO lie.al
amb França; però això no pot slg- .
ral*, caps i o&cials.
els problemes d'Africa.
Madrid, 17. 515 tarda.
ntíícar plegar-se davant tot» ais deAvui. a les onre, se celebrà al quar.
Alxl,
no
fa
molta
mesos
era
rebut
Examinant deeprès els diversos aug- amb els majors homenatges; l'Alt Co- sigs del partit colonista francès.
tel de marineria una missa, eu sufra- ments
que apareixen a 1 articulat, i.s
Protesta que durant el viatge M
gi dels mariners morts.
pot afirmar que aquella diferència fflissarl que acaba de ser rellevat. . President
la veïna Repül>ht>a a I A*
Així — afegeix el nenyor Golcoearriba
a
la
mpetable
suma
de
CL FUTBOL A L'ARGENTINA milions. Podrien donar-ie per ben cbea — fa pocs mesos «-s demaoiva frlca en de
un discurs es dlgtksí qu«
Un lacònic cabltgrama enviat de
exercia nn prot^torat i Espa«l redundessin en algun nt- a les Corts la màxima recompensa França
BuïDvs Aires, anuncia que ahir est empleats
per l'Alt Comissari, I després se'l sst- nva tenia una zona d lnfiuènola. ConX
nefici:
pero
tot
demostra
que
aquelles
íVgh el primer partit de futbol de la. despeses son per compUa ineílcaces. met a un procediment I se i'ac isa l en el tractat de 1912 n i es parlà»
Selecció Guipuscoana, amb l'Equip.'
com incursen responsabilitats casti- de dues zones d'idfluència, 1 espanyo»
Es precís arribar a ia conclusió <ie gades pels articles 274, 275, 235 i S!A la l l a irancesa, í de do» protectorat*,
Argenti,
8 anys no s aprovl cap del Codi d» Justícia Militar, que por- l'espanyol i el francès.
Acudi una nombrosa gentada, apun. que en ttdeo despeses
i que «S reduei- ten aparellada IncWs 1-. pana de
tant-se eis argenuns quatre gols^per augment
Es refereix als «sforç.vi que s'han
xin les nostres despeses ai Marroc.
mon
cap els biscaïns.
fet des del banc blau per a mantenir
Acaba proposant una gran austerila forma de mnclonamert darant ia guerra una benèvola neu*
RUMOR DESMENTIT
tat en la política financlera i que deiAnalitza
Tribunals
militars.
ualitat amb França i amb Anglaterra,
Madrid. 17. 415 tarda s'arribi a la major restrlcccló «n les
Termina el senyor oOi. oei-hea mos*
D.u
que
en
l'artide
U del Codi de
Durant tot el dit. d liair hl baguè despeses, linlca maneri% de poder Justícia Militar, en e i seu apartat tranl-se optimista í assegurant que
el rumor que 'havia^ celebrat un Con- arribar a la nivellacio. del pressu- novè. es diu qua el fiscal rebrà les Espanya te mitjans per a realitzar
post.
sell de ministres
ordres del Govern per a l'aplicació dc tots els seus Ideals.
El senyor SAENZ DE QUEMNA la lleU
En rebre avui, els periodistes el miEl PRESIDENT DEL CONSELL II
defensa
el
dictamen
en
nom
de
la
nistre de la Governació, ha estat preTracta de l'expedient de responsa- xmtesta.
guntat sobre aquesta reunió, (jue se comissió.
bilitats l diu qua sT en el cas de
Creu que el senyor Gvkoeclies ha
£1 ministre d'£S$4-T. illtiflca. l'aug- l'Alt Comissari s'absentà ei Govern
suposava celebtada.ea una finca pròment de despeses que porta el pres- cn quant a donar instruccions al Fis- procedit a impulsos de l'apassionaxima a Madrid
ment durant el seu dics ois. i es plany
El senyor Pinies hw ha desmentit hiWBL, ,
'J
^ t o i v e v l l cal, falta saber sl estava absent tam- de no baver merescut d'ell la mateixa
rodonament.
Diu que han estat impolats con- bé *n quant al demés de l'expedient. benvolença que concedí al Gaoinet
la voluntat del Govern, degut a
Exposa <^ue per a depurar reipon- del senyor Maura.
EL MINISTERI DEL TREBALL tra
les c.rc-Ti.-'iticles anormals que tra- sabllllats hi ha dus procediments: el
Manifesta que ell abans que l'op:judicial i el governatiu.
Avui ba qnedat ultimat, el trasllat, vessem i í í i à à m * i J · J A
oàò es. considera obligat a s a m r
Les grans despeses empleades en
da totes les oficines del ministeri dol
Ekegt el Govern el segon, enviant «n l'interès públic
Treball al nou edifici del carrer d t l la policia indígena sou indispensa- conseller togat a instruir-lo, i una
Diu que pel març el Govern anterior
bles,
perquè
ella
és
la
prepaiadota
vegada acabat Xexpedient, es T a en- encara no bavia aconseguit satisfer
Marquès de la Ensenada.
d'un
canvi
de
règim
en
la
nostra
aoviar al Consell Suprem de Guerra l els dos desigs de l'Opinió, per aisà
Des de demà començaran a funcioMarina perquè l informl.
nar normaront, assistint-hi el miDis> cló al Marrocquals se l i remeteren tants elements:*
Aquest
c-anvl
de
règim
en
la
nostra
tre 1 tot el personal.
Peró després. I amb una l&nnula es- casugar als beniurrioguels t desemacció africana g'ba de fer forçosament tranya,
s'ha
convertit
el
procediment
barcar a Akhucemas.
LA QÜESTIÓ
amb certa cautela, peró com a n'aixo
judicial, enviant-lo a la ï>alu de
Afirma que ell entengué que aquesDE LES RESPONSABILITATS \o\ anar el Govern, molte de les xi- en
Justícia
del
Cons»!!
de
Guerra
I
Mafres que figuren al pressupost com a rina, i encara es pens^allaigar, més ta operació no és convoiileirt ni és
Madrid. 17. 515 tarda permanents stianran de convertir t u
oportuna. No creu eu la utilitat del
la tramitació amb aqaest subterfugi desembarcament
El Suprem de Guerra i Marina ha transitòries.
a Aihucemas, i
d'errtlar l'expedient al Parlament^*
entregat al general Berenguer un
aquesta creença Ja continua sustenEl
PRESIDENT
DEL
CONSÉLL
es
Qüestionari amb 33 preguntes, en les
Madrid. 17.
nit. tant.
quals es compendien els antecedents creu en el cas de recollir algunes manifestacions
exposades
pel
Sr.
ChaEs refereix a ço que es convingué
Protesta el senyor Qotcoechea del
que aquell Ah tribunal militar considera prect? conèixer per q formar ju- paprleta. respecte l'augment de des- propòsit de subvenlr totes les pràcti- amb el general Berenguer i diu «ua
dici exacte sobre el deíastfe de Me- peses que porta aquest pressupost, al ques i tots els ptocedlments portant el que redactà aquesta nota que tots
gunes de les quals ja figuraven a 1 an- l'expedient al Parlament. Primer ha dos f ianaren sabrà «i que «s demanabUa.
terior.
de resoldre el poder executiu 1 des va i d que es neMssitava.
Amb l'objecte d* poder contestar doDiu que desprAs deídevlogut ei pres que «s porti a la :tsc&Utzactó
El general BIRBNGLER. — Demacumentalment al dit qüestionari, el desastre de Meatla p«t tots es rec-y- de les Com.
no la paraula.
caràcter del qual èe exclusivament nagué la necessitat d'augmentar JeEl senyor S.OWHEZ GUERRA aíirFa notar que no és posàitle que el
iníormatiü. sense que d elí es deapren- xereit voluntari. 1 en 1 aotualitat
ma que eis objecUue que es «.•onvingvd Una possibilitat de processament Terç Estranger arriba a ISOud homes. Govern «s comprometi a no ampliar guereu
en aquella nota gairebé tots
contra el general Berenguer, aquest Aquest exèrcit és bastant car i enca- les xiltes del pressupost de despeses,
ultimats quan él general Beha enviat a Melilla al seu ajudant ra hi ha nete^ítat d'augmentarJo. puix significaria cl propòsit de dei- estaven
renguer dimití el -càrrec d'Ail Coel tinent coronel senyor López, qutf penjuè sl bé és veritat que afeci·i xar reduït -l'exèrcit d'Africa a la xi- missari.
sortí ahir de Madrid amb direcció a menys al cor. a; riba més fortejnent a fra de W.OOO *omes.
Tracta de ia repatriació de trope«
la plaça africana amb l'encàrrec de la butxaca.
Aixó és un perill, puix seria temerecollir l'arxiu de l'ex-AU Comissari
rari repatriar més soldats; però tam- i diu que es trameteren a l a penínTambé s han augmentat les depe- bé és vergonyós no repatriar aquest sula aquelles que «s convingué amb
d'Espanya al Marroc.
ses per la major dotació en els rela- exèrcit, deixant-lo en una passivitat el general Berenguer.
tius a sanitat i per l'augment de la que el desmoralitsa.
Pel <Jem*s, massa sap que la repolicia indígena.
SENAT
Cal un objectiu. 1 no pot ésser al- gal nació no pot der-ae «ease urdre o i
Pel demés, eM majors desigs det
que la dominació a tota la zona concert.
Madrid. 17, V15 tarda. Govern 9ón arribar el mé* aviat pos- tre
espanyo a. puix cotn que no dom:
No • està conforme amb <o que ba
A les 3'35 comença la sessió, presl-. siblí- a la reducoio de despeses.
naren els francesos en l a seva men- dit el senyor Goicoaohea de què íiadint ej senyor Sànchez de Toca.
El
senyor
OHi-A.P.\í»RIEfA
rectitre
eVs
^nanciava
(la
domíuaWó
de
AL PALAU
guem d'ocupar mllltarmetn tota la
£1 banc blau, els ministres dEstat, fica.
Tazza. així el problema de Melilla nostra zona. Per a això Éspany» no
Han complimentat aquesta mati al Finances. Gràcia i Justícia i InstrucOiu que els preesúpostos haurien tt només de la dominació dels be- té capacitat financlera ni militar, nf
Rel els generals Olaguer i Villalba ció pública
de presentar-se cada deu anys. stço- ntarriagueK
és tampoc aquesta la missió qua l i
També ba estat al Palau l'ex-mlEl ministre de GRACIA I JUSTIOA Sam que sempre l'ultim és el mís doÇensura
que
es
tingui
inactiu
l
'
é
«ofKcdeizen
«ts tractats.
nlstre senyor Golcoeobea, que ha wia- dóna lectura a alguna projectes de leoL·
^_
tb
xèrclt d'Africa. I li estranya que es
Referint-se a l'expedient Plcasso,
nvfestat que anava a parlar amb el llei.
F.í donaria per 'satisfet --.i d Govern oon$iderl impossible el desembarcadiu que el Govern «'inhibí en tota
sobirà de'ls Jocs florals liUpano-cuOrdre del dia
es -cutnprcmel·'.s a què JeS de-;peíe«
a Alhocemas, .jue és una opera- l'actuació del Consell Suprem de Guebani. que se celebraran el dia 3 d'aS'aprova X'acta de la sessió ante- ^^signade* en l'artUúlal ni> siguin ment
cló - om les que signifiquen deiem- rra i Marina, creient que amb això
gost a Oviedo, i en els quals actuaran rior.
ampliables
barcament en camp enemic.
feia un favor al general Berenguer
de raantenedors ell
•ministre de
El PRESIDENT es mostra agraït al
El senyor GOICOECHEA consum un
Afirma que és sensible la .«ensa- l vetllava pels préstlgls de Talt t r i Senat per les atencions rebudes amb tom en contra ia Wlaiita!.
Cuba «enyor Garcia Koiy.
cfó
que
es
dóna
al
pals
dc
què
Esmotiu de la recent dísgràcia de laComença dient què fa temps de- panya no pot dominar aquesta quants bunal.
EL MINISTRE DE LA OUCRRA müla
que ha sofert.
En aquesta qüestió aflma que «1
sitjava
fér present al Senat del proAque» mati han acitdit al ministarl
Encara que l'estat del seu ànim és blema del Matyjoe, peto vol fer pre- espellifats.
Govern ha íet4el que Ihavia de íer.
de la Otlem per a (ircsentar-se al el que es pot suposar, assisteix a la sent que no es proposa combatre a
Contestant a Ja part internacional
El PRESIDENT DEL CONSELL nou ministre, senyor. Sàncbez Gue- sessió d'avui convençut de la neces- aquest ni a cap govern.
Convé que consti aquesta aiiruiaró del <U9CUM del senyor Golc jechea, elorra, repres^ntaçion» del Consell Su- eitat de què tots cooperin a la mM
gia al Govern que mantingué durant
Creu que la causa de tots els de S. S.
prem de Gderr* i Martna i de l'Estat prompta aprovació dels pressupostos. de<acen.s.
El senyor QOIOOECUEA — í t s w i c i - la gran guerra una política de neDel
que
lamenta
l'op^nio
Mujor Central. «1 capità genétai 5'Confia que la discussió serà el mé» publica. é*« que no se l i d.gui. pul* xerà el senyor President qóe les me- tralltat benèvola per als països allate.
riycr Wí-v
directors generals. breu possible, «mb el fi de què aques- recordant la fras* anglesa dirigida ree intewions sórt pures í respon-n
Quant als nostres drets al Marroc,
Je ià guàrdia eivll I carrabiners, se- ta setmana pugui donar-se per acaba- a l'aristocràcia podria dir se- «gover- a conviccions.
com *•» hutural no pot per menys d«
nyírs íubía I López Herrero, els ge- da la discussió dels pressupostos.
na si vols, peró íes-ho amb talent».
Trai·ia de la missió de l'Alt Comis- dir qde seran dafensals.
"emis Borbón. Casademunt, Duran
• Entra j, la Cambra el president del
Considera el pròbiema del Merroc sari J al-lndelx el manjueí d'Aimi-.-Afirma que el general Burgnetii
-Neyla, Cartió, Lítsrre, Berenguer i Consell.)
com un problema de voluntat: de vo- mas ppn^uè oreu, ^igiri civil sigui m - complirà la missió que el Govern Ji
«XmlEsIoM d'un coronel, un cap 1 un
Es vota definiUvamcUt el piojcuU luntat del poble d'actuar u l'Africa. lltar, que la seva missiC és realitzar ha confiat, amb .les col-laboracloiM
oficia] de cada cos de la guarnició. de llei sobre la reforma de la contri- de voluntat del Govern d inar d'atJTd t! protectorat.
que fossiti necessàries. 1 diu que el
oaI
Les presentacions continuaran demà bució tèrrlloriaL
amb l'Alt Comissari l amb els que
Govern no cometrà la Insensatesa d'eTambé s'aprova definitivament el , estan al Marroc per a ler una acció 1 Compara el problema del Marroc fectuar la repatriació sinó quan ésLA PATRONA DE LA MARINA projecte de llei de constitució i orga- enèrgica.
er a Espanya amb el dé Trípoli per :»
talla, i recorda qiíe a ftóla na h i - Ugui asseauradd la nostra seguretat
Al quartel de marineria del minis- niízacló en aquesta Cort de i'Institut
Afirma que aquí, com en t
las gut de recórrer a les armes desprís al Marroc.
teri de Marina, se celebrà ahir una d'investigacions btológlques que pormissa en commemoració de la fes- tarà el nom de Santiago Ramon l nacions, tes empreses cwloniyls no - de l'assaig de missió civil; i í« que
En una paraula:
procurarà «n
nviut de la Patrona dels mariners, CajaL
ban estat populars.
j en la qüestió musulmana no j * / . h.i- tot el possib'.e estalviar a Espanya
'•ostra Dona del Canne.
Es necessari que les classes direc- 1 ver-hi altre sistema q u i el francès: sàCTKIcl* de san^ 1 dç diners.
Sense discussió s'aprova el pressuEl senyor GOIiCOBCl·lEv racüílca.
Assistiren a l'acte. que fon mott con. post de les nostres posseaslofts a l'.V tores convencin l'opinió pública, al el fer una separació ífan-u* i etiepoble, de l'optimisme necessari per a ml.s. de lleials l desne'uü. per a
Insisteix que el Fiscal de! Coniull
«orregudlsslm. el ministre de Munna. írica occidental.
•1 cap d'Estat Major. I tots els geneEs posa a discussió el dictamen de demostrar que Espanya fa una mis- j premiar els uns i castigar ^is ahrcs. Suprem de Guerra :l Marina ettà n
j Per a això i per a m n -nlr l ' c órdreí del Govem. del qual íia de rerals caps i oficials que es troben a la comissió sobre el pressupost de la sió a l'Africa.
Madrid
bre instruccions, l en aquest assumpte
Una gran part de l'èxit està en què I ílre cal l'acció de les a m - ^
Secció del Marroc
•
Examina el pressupost-1 d:u <ïue la ha d* dir que el Govern na procedit
Seguint, el tradicional costmn. es
Ei senyor CHAPAPRIETA atoia nn a l'altre costat del Pireneu i més
enllà de l'estret de Glbraliax es sà- j cons?nacló del Jalífa i i s w b l a Ibín- amb negligència.
'a repartir an ranxo extraordinari vot particular.
Vtil. dir que entre il'Alt Comt'sar
Manifesta que estant convençut de piga que Espanya està decidida a •-a les tropes. 1 es van donar cinc pesPerquè el Marroc no p*--! so:irc el 1 - Govern na d'existir ;.-r j art del
tetes ai» « w g e n u , éa» als caporals què el pressupost que es discuteix no guir la seva acció al Marroc, perquè
1 una »ls mariners i individus de respon a la capacitat econòmica d'Es- és un problema nacional, perquè és pre-isupost espanyol, és ne.íssan •vio primer una gran subjecció, i respecta
panya s'ha vist obligat a preeentar qnelcom consustabcial amb la vida 1 es valorltzl. I per a irribar a aauestn del segob una gran solidaritat. El
tropa.
espanvo'a. la s a v a permanència a ia t valoritzaciò cal primer qite t k 1 » Govern ha faltat a aquesta e.
AI migdia es van reunir «q ua es- el vot particular que apoiai
Pa notar oue anuest oteiviDaat. «A: - - • d'Afrb-.A| . i^fcauo total de la zona.
rOat. El general Bi-reis/,,r La «Tam m r ai. Camp dol Recreto, el perso-

Madrid. 17. 2 farda.
El,. íols-secret»n de 1* Presidíaela.
sínyor Marfil, na manifestat aquest
rniídia ala periodistes, que ü mati
d'ahir el President, desprès d'oir mlss» a la caí>ella del rninisterí de la
Chierf», ba celebrat m a llarga conlerfcicia amb l'Alt Comissari, general
Bur^etí. l el ministre d'Estat
Ela reunits coincidiren en ttits els
pOnts'de Aista, quedant gratament Impressionats de l'enirevist».
Aquest mati ba despatxat el senyor
Sàncliet Guerra amb el rei. aotidetent
a la firma diverso» decrets.
D Instrucció pública. — Dictant nor.
mes sobre el gravat • làmina presfntat a lExposicl^ de Belles Arts.
Concedint la gran «r«u d'Alfons XII
a donya Maria Guerrero.
De Marina. — Ascendint a capità de
cfirteta Iwnorart al tinent honorari
dcn Jenar de Borbdn.
Ha afegit el senyor Marfll que ha
««tat al mimsten de la Guerra, on
s'ha verificat la presentació de les
ccmislons de !a guarnició i autorluts militars.
A la Presidència s'han rebut diversos ttlegraiaes dal Marroc i altres de
diversos llocs d'Espanya, felicitant el
g»nyor Sànchez Guerra per haber estat nomènat ministre de la Guerra
i- oí«rint-se.
L'ALT COMISSARI
f A tfn qnart "Hï'onze de! mati Ma arribat al Palau el nou comissari general d'Espanya al Marroc, general
Burítrete, que ha romàs a la règla
Qmibra fins a un quart d'una.
A. la sortida, ha contestat a preguntes dete-i^rlodlíte*!, manifestant
qor havia anat a acomiadar-se de
ï M . el rel i donar-li les gràcies per
hbver ustat nomenat Alt Comissari „
Ha afegit el general Burguet» qàiè
I sortir* el dimecres, en l'exprés, cap
' a Ceuta. 4 desprte cap a T e u à n i
Lan«iT.,t en últim teilne. a Molüla.
— Conferenciarà vostè amb el ministre d Estat? — i l han preguntat els
periodistes.
— No; conferenciaré bomés amb el
President- Veurem si és possible ferhD aquesta tarda al Senat.
— I amb Lyautey, conferenciarà vostè a la seva arribada al MarrocT
El general no ha contestat categòricament a això. peró ha donat a
entendre que aqiuesta entrevista se
celebraria mès endavant.
A la porta del Palau ba saludat el
general B*rguete ai caid de Frajanu.
Sidl Aomar.

f
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gera; la submissió. El que nilha tiagut
•s que el presidem del Consell Im po*ai en praciMi la teoria de iMaquiavelo: -«Fes el bo per tu mateix i J'oJlos
per un tercer »
Considera necessari que e! Govern
digui qains són els objectius mUltara
«1 Marroc, püix no és possible aostenlr allí un exèrcit sense una ifinalUat,
eenfe un objectiu, «ense ur. pla. que
és necessari que sàpiga ei pafs.
El PRESIDENT DEI. CO^BLL rectifica. '
Insisteix que el Covern Ha roantln_ gíii -converses amb el general Burguele, el qual purta Instruccions que
no pot revelar.
E- senyor PÉREZ CABALLERO Intervé.
Manifesta qne el marquès d'AVhuce
mas no tm aòsisiit a aquest-debat per
entendre que .seria plantejat deraa,
segons estava, convingut, però que
pot dir que els cabdills lliberals marxen d acord pel que ía a Ja poúifc-a
a seguir a l'Africa.
El senyor O Ó I C O E C H E A . — Exaote.
E: senyor PÉREZ C.ABAf.LBRO diu
qae Espanya no pot sustraure's al
problema del tMarroc. perquè *s una
nació essencialment mediterrània.
L'opinió no està degudament preparada, per falta d'orientació definida i de pla conegut
. iEl. "«eneral BERENGUER l a ú« de
la paraula, fent notar la inferioritat
de les seves condicions per a inter
venir en un debat on nan parlat nan
grans oradors.
Creu que ha aconseguit tots els objectius que se l i assenyalaren i totes
i es instruccions que va rebre del Govern. :
. Sembla que se'm censura que l'exèrcit a les meves ordres de 150 mil
homes donés poc rendiment. Frarwa
sostenia un exènett semblant l no realitza aquests objectius que sembla assenyalar l'opinió «spanyola. A' més
a més cal ílxar-se en què amb aquest
exèrcit ïiavia de cobrir els íronts par^
cials: el de Tetuèn, el de Melilla 1 el
de Larraiz.
Qualsevol que serenament estudiï
aquestes iclrcumstànctes observarà que
les forces posades així no eren tan
considerabJes, i molt més tenint en
compte que la moral de l'enemic estava exaltada amb motiu dei desastre d'-Annual. Tenint això en compte
es veurà que no t i i (hagué tanta lentitud. E l que sl tíhgué molta lentitud
Teu la falta d orlentaclO.
Diu el senyor President del Consell que en la nota que subscriví
rem hi havia 3a conclusió d'evitar el
cansament de l'optnió 1 la desmoralització de les tropes. S'ha fel tot el
que ha estat possible, i s'ha arribat
a la repalriascló de 20 m i l homes; de
manerk que puc d i r que tots «Is objectius que in'assignà el Govern han
estat complimentaís.
Sobre l'operació d'Alhucemas abans
de .ulio' ihauria estat fàcil realitzar-la, comptant amb l'ajuda polfttcà
l amb Vamistat de la regió de Tensaman. iDesprés de la qüestió de Melilla el desembarcament fcauri» esta*,
difícil I iperXilós.
Aquest és el primer debat sobre el
Marroc a què as6lst«lx i : i ha produït
una veritable confusió d'ànim, puix
no arriba a distingir tot el que es diu
de comlssarja civil j comissania militar. Jo he estat dos anys ctunissari
civil i no comprenc aquesta diferència.
Aifirma que el protectorat està en
implantació a tots aquells llocs on
dominem, però que falta l'acció civil,
que consisteix en què s'aporti capital,
indústria i comerç. Mentre no es faci
això' tot el que es digui del protectorat serà un joc de píraules.
. Termina afirmant que per a arribar al protectorat és necessari ptesar
per,l'ocupació militar.
El PiRE&IiD&YT DEíL CONiSELL està
conforme amb l a teoria exposada pel
general Berenguer de què el desembaiKament a Alhucemas hauria estat
fàcil amb amics 4 col·laboradors a
la costa i a la placa, però amb enemics en aquells llocs i amb la cósta
urtlllada aquesta operació era temerària.
El general BERENGUER. — Però no
es prorrogui la sessió fins a terminar
E s dóna per terminada la discussió
de la totalitat.
La Comissió prega &\ president que
es porrc^ul la sessió fins a terminar
la discussió de l'articulat d'aquest
dictamen.
El P1RES1DBNT .entén que encara
queda prou temps de sessió per a
fer la pregunta a la Cambra.
El «enyor AZPEJT1A defensa un
vot particular al capliol primer.
intervé el marquès de PILABES !
els contesta el ministre de MAiftTXA
Queda retirat el vot paniínlar.
Sense discussió «'AprovAn els re*tants capítols, quedant ^1 dictamen
pendent de votació dafinítiva.
S'&ixeca la sassió s 1«£ 8 30.
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Diu una nota de Guerra:
f A -ionseqüència d« la «atguda d'un
cable d'a ta tensió sobre les línies telefònica i telegràCica de Ceutà-Tetuàn,
està Interceptada aquesta comunicació entre les dites places.
Pel dit motiu el comunicat de Guerra no es rebrà fins entrada la matinada, que se suposa que estarà apariada l'esmentada avaria •

MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT

Hem parlat aquesta nit amb el senyor Sànchez Guerra, el qual. sortint al pas de ceris rumors que acullen els diaris, s'ha apressat a desmentir-los.
— No és cert —ha dit el president
sentar al iRel la qüestió^de confiança
del Consell —que Jo em proposi prequan es tanquin les Corts.
Precisament en aquests <*les se m'ha
presentat ocasió de veure-la ratificada
" n s a quatre vegades.
I . enumerant-les, el president del
Consell s ha referit a la dimtesió del
general Berenguer, a la dimissió del
ministre de la Guerra, al nomenament
del nou AJt Comissari i al nomenament seu per a ministre de la Guerra.
— Tampoc és - exacte — ha afegit —
que per ara jo deixi la cartera de
Guerra. De manera que no tenen fonament els noms dels candidats que
es diuen per a ocupar-la.
Ens ha dit després el senyor Sànchez Guerra que demà firmarà una
Reial ordre autoritzant que es trameti
al Congrés l'expedient sobre responsabilitats incoat pej general P i c a s s »
Ala tarda estarà ja al Congrés
a disposició de la comissió que es
nomeni per a estudiar-lo.
iHa manifestat, per últim, el president dal Consell que el senyor Mau, : . l i anunciava que el dijous arribaria- a Madnid per a intervenir, «n
un tom de totalitat, en el debat del
projecte de llei d'ordenació ferroviària.

E l Cardenal Casquet
a !a Sagrada Família
Durant l'es hores que va •romandre
a Barcelona el transaUàniic en quèrealitza el viatge, visità el :cfcídenal anglès. Gasquet. bibliòtecart del
Vaticà, el temple expision de la Sa
grada Família, les obres en cortstruècló del qual desitjava còhftixer Tes1
mantat prelat. L'acompanyaven l'Abat
mitrat dw Montserrat, P Maroét/ puix
el cardenal pertany "a l'Orde benedlclina, i don Josep M. Duran Mundó En arribar al temple fou complimentat pel capellà custodi, reverend
don Gil Parés, i l'arquitecte senyór
Gaudi, visitant seguidament la cripta, on resà. i passant després al claustre del Rosari, on aprecià la decoració
interior, i al taller de modelat, on
contemplà la maqueta de les obres
pendents de curs 1 els assaigs de noves estructures i estudis, detallades
amb elles de diversos elements, com
finestrals, columnes, voltes, i 1-luminació, etc.
EI cardenal féu grans elogis de les
obres, les quals qualificà de portentoses, gaudint en l'expressió religióSa
que arreu resplandelx.
Com que es dolia el visitant del
poc temps, que per la dita causa, disposava. 1 signifiqués *I6 seus desigs
d'assabentar-se complldament del que
11 quedava per visiíar. fou obsequiat
amb dos exemplars de l'àlbum descriptiu del temple, la qual atenció
fou agraïda efusivament pel cardenal.
El cardenal felicità afectuosament
l'arquitecte senyor Gaudi.

De
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S'han píoroès en matrimoni el jove
En Miquel Agell Nadal i la gentil damiseUa Na Montserrat Puigdomèneoh
Mardrl, filla d«] difunt que fou el
nostre bon amic i company En Lluís
Pulgdomènecb.
. La cerimònia religiosa del matrimoni es farà el dia 29 de l'actual al
Santuari de Nostra Dona de la Bonanova.
Les participacions s'han redactat i
impràs, com és natural, en la nostra
estimada llengua catalana.
N'Antònia Bordolet ha marcat cap
a França, Bèlgica l Holanda amb les
seves filles Marta 1 Soledat. Tornaran
a Barcelona a les darreries de setembre.
FIVK

Els serveis
de comunicacions
Ens diuen d'Altafulla que. malgrat
ésser aquest poble b o m é s a dues hores l mitja de tren de Barcelona, el
servei de colteus és sufnament Irre-"
guiar l ieni. i.es cartes surten d'aUi
a les «Is del mati, I haurien d'ésser repartides a Barcelona després de l'arrlbada. a dos quarts de nou, però generalment no ho són fins al dià'segaeni. de manera que en el temps
de rebre una carta pel correu n'hl
ha per a anar i tornar el recader. i
que el destinatari de la correspondència la reclami a través d'ell, no rebent la per correu.
Vn altre fet anormal que-hi ha a
les comunicacions amb. què compta
aquell poble. 1 que en qüestió de telèfons parla no rosssa bé en favor de
lo bona organització del Cos. és el
següent- a la immediata vila de la
Turredembarra. el telèfon admet conferències telefòniques que hun de passar a través de diferents sots-centrals,
però no pot admetre telefonemes, no
sabem per quina raó. En cunvl. de
Barcelona ca^ allí, s'admeten telefonemes.. que solen arribar quasi «em
pre terglversais. no sabem per culpa
de qui.

S. A.
B A R C E L O N A
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LA MES IMPORTANT EMPRESA EDITORIAL
DE LA NOSTRA TERRA

Dels seus tallers surten els més acurats treballs
tipogràfics.

•

Editem importants revistes tècniques, d'esport, teatre, etc.
Surten contínuament llibres del» més coneguts escriptors catalans i
traduccions de les més valuoses firmes de la literatura mundial.
Comptem amb maquinària moderna per a la

Tipografia

comercial

Mostroaris, factures, talonaris, cartells,
circulars, fullets, programes, revistes, etc.
SECCIÓ ESPECIAL per a servir amb rapidesa els treballs de les

U n

c a p

d a n y

e x c u r s i o n i s t a
L'Agrupació excursionista .Catalunya., constituïda principalment amb
cantaires de l'Orfeó Català. dissaMe.
a la nit. varen festejar el desè cap
d'any de la seva fundació.
La sala d'actes del Palau de la
Música CataliÉia estava plena de concurrència.
La damisel·la Pilar Rooa. fundadoa-44eia secció de senyoretes de l'Orfpó, va cantar, amb bon gust. art 1
bonica' veu. un enfilall de •.ançons
catalanes. £ 1 mateix va fer l'orfeonista Francesc Torras.
En Josep Jorba i En Josep López
recitaren poesies, essent toü molt
plaudits.
iDesprès de fer un elogi del veterà
ejtcuràlonista En Cèsar August Torras, el qual estava present, se l i va
remetre el norneDameni d» president
honorari, i a En Josep Mullor ei de
soci honorari.
En Torras va prónunclar p^iraiiles
d'agraïment I remercià la ta-ca patriòtica que realitzen els excursionistes. Fou molt aplaudit.
L'Esbart de Dansaires del Casal .'íaclonallsta de l a fiarceloneta. dirigit
per Na Josepa Carulla d'Hums. va
dansar diversos ballets populars cata
lans, acahani amb 1 aparatós Ball de
Gitanes del Vallès Foren molt ap'aodlts.
. La festa acabà emb una ballada de
sardanes al carter de Sant Pere Més
Alt, passatge i vtstibol del Palau, que
tocà la cobla Cathalónla.
Hi hagué una gran animació fins a
la matinada

Jocs F l o r a l s de Rubí
Organitzats
rAssociació Joventut Nacionalista

ANY H
PREMIS ORDINARIS
I f l o r Natural. — Es concedirà a
la millor composició presentad'i h
concurs. L'autor de la mateixa tln
drà de sotmetre's a les condicions
que el Jurat cregui convenients. Serà
elegida Regina de la.Festa, segons el
costum tradicional.
I I . Ehglamina d'or 1 argent. — Serà atorgada a la millor composició
d'e?i*rlt patriòtic veritable
I I I . Viola. — S adjudicarà a la millor composició moral de més mvi
cada delicadesa.
PREMIS

EXTRAORDINARIS

IV D'En Joan Basch. diputat de la
Mancomunitat. T^ma lliure.
V D'En Ramon Picart. diputat de
la Mancomutiitai. Tema lliure.
VI D'En Domènec Fatjó, diputat
de la Mancottiuhltut. Tema lliure.
Vil De l'Associació Naclonalina de
Tarras^a. Tema'lliure.
VIU De l'Associació Joventut Nacionalista de Rubí. A la mlliór poesia de seniifirçM patriòtic Serà escollida afnb preferència la que es ínnamentl en un í«t històric de Catalunya.

ENTITATS BANCÀRIES i altres GRANS EMPRESES

•

Per a tota mena d impresos demaneu pressupost • la
SECCIÓ

D'IMPREMTA
d*

Editorial
C a t a l a n a ,
S.
M A L L O R C A . 257 I 259
Telefoneu

A .

5 6 G . i passarà el nostre representant
a rebre les vostres ordres.

luniiiHiimmiímiHnuiiiimiiiHiiiimiiiiiiMMi^
IX De N'Eduard Puig A una eomposicie dé'tema lliure.
« L a
V i c a r i a »
X Del setmanari Rubinenc «Sava
(Conünnació) ' ' . '
NOva.. Al millor treball sobre el te
Tercera llista de subscripció per i
ma .Les Joventuts tPatriòtiques.
XI De N'Eduard Cortina. Tema l'adquisicío de -La Vlcarla·r •
MaiqatMf de Caldes de' Montbuy,
lliure. .
'
luuu Dei-ietes:-Col·legí ' de ProcuraXH A la miUor prosa literària.
X I I I Al millor recull de sonets. Tí- dbrs üe Barcelona. 300; doti JoailrB*+trand Salsas. 5*0; L'nio 1 GenndBdCT
ma lliure.
XIV D'En Joan Roura, al millor de mestres pintors de Barceloúa. tw.
treball sobre el tema «Gestes ibèrlquts Escola riacloBOl e pàrvuls -üiSHlcií"
VH ', 7u: Escòria nacional graduada Jo
ocorregudes a l'antlgà 1 desaparegu
da ciutat de Rubrlcata», al qual es nois Districte Y;. M: alumnes 1 i·rj·
fessores de l'Escola de Mar- nois i
concediran 50 pessetes.
noiess . 59'i5:'Escola nacioifeí graduaAmb la major brevtat possible « - da üc nois iEscudellers Bi-inthi .
rà publicat un segon canell amb' ma- 572tí; Escola nacional .graduada í''
jor nombre de premis
noies (Districte I j . 55·85, Centre d'InsFormen el Jurat Cualiflcador els.ho
trucció Musical. 5U: D J. P., 50; don
norables senyors En Joan. Vallès i Miquel Marti. 50; don Adalf Marx. M;
Pujals, president honorari: Pere S4'- don C. Dupont. 50; Or, TarrueU, 5".
lom Morera, president efectiu; ReContinuarà
mei Morllus, Claudi Omar 1 Barrera.
Miquel Poal Aregall, Ramon Torres
Es reben donatius al Palau de Be1 Rossell i Joan Porta 1 Estany, w lles Arts. al PuvellO de la Junta -.'e
cals; Antotü Olié i Bertran, secrs- Museus dí-l Par^ gaíencs l estaM'
tari.
ments d'objecte d'ert i Socie'.ats
i daportives.
Totes les composicions (originals i culuiraH
•
• •O-··O
•
Inèdites), en un «obre clos, han de .
ser trameses al domicili del secretari
(Cotoners, 6, entresol, Barcelonn),
abans del dia 9 d'agost, en «Jue serà
D'espectacles
tancat el termini d'admissió.
•Els autors que no es pí«sentin a
recollir e) premi ells mateixos o amb
Al Goya
representació, es considerarà que h".
renuncien.
Benefici d * Catarlna BAroena
Es concediran accèssits si el Jurat
La eminent primera actriu de la com*
ho creu convenient
panyia del Goya vn celebrar anit ps&*
£1 dia 16 d'agosS serà publicat ei tada la funció del seu benefici. I com
veredicte.
era d'esperar es va congregar al tes'
tre una concurrència selectisslma per a
demostrar una vegada més l'admiració
i simpatia que gaudeix entre el nostre
Caterina Bércena.
Les colònies escolars públic
El programa tafnbé era atractiu, p
v i posar en escena El pavo real",
obra nova d'Eduard Marquina, que el
de L a Protectora
públic va rebre amb merescuts aplaudiments, reclamant a l'acabament de
tots els actes la presència del seu ilDarrerament s'ha rebut a la Protec- lustre autor.
._
tor» l'oferiment de pagar les despeEn
acabar-se
l'obra,
la
Bércena
1 tn
ses d'ijn infant per a les Colònies que
organitza, de don Jaume Carné l don Marquina foren objecte d'una sorollosa
Antoni Miracle, 1 un donatiu de dori ovació.
Catarina Bércena va ésser obsequiaFerran Valls 1 Taberner.
pels seus admiradors i amics w °
Manquant nom*s cobrir les despe da
ses de iretze infants, per a format esplèndids obsequis i grans ciste!l«« úe
tres Cofcnlea Escolars d'iin total de flors.
75 nens 1 nenes, la Protectora agrairia
moltisílm que les' persones que esti- AUTORITZEU LES NOTE3 ^ . I r x
min la seva obr» trametin els dona- Ql ALS ENS PREGUEN LA PUBL'!£
tius al seu domicili eocial. Arcs. 1. CIO. AMB UN SEGELL O UNA » ' "
principal
MA OÜE ENS SIGUI .COWWW*»"

Pàg. 5. — "Diiniarfs, iS 'òc jnHol de

LA V E U 'DE CATALUNYA1
pó t unes perleee a la cintura l'vtabea bé amb la cua quadrada i l l i s i .
Al voltant hi han els vestits i bruaes
de colors clars, lleugers, amb tjrod.its
de nacre.acer, granets.'Es com el
seguici d'aquella núvia... Imaginària,
de la Dóna eo el cors 1 9 2 1 - 1 9 2 2
pero. com totes les núvies.-., ideall.
L'Exposició do roba blanca és - m
la de les labors, un veritable apoteosi
£;s grans di*» d« )*fny ban prepv pública 1 general, en la seva obra de final de curs. No hi maara res; dts
d« les combinacions interiors wés
n t el > de curs. del primer any d>»- complerta.
La Níjm de la tarda omple !e gran boniques als més rics jocs de taula,
ladi al ca*81 P01*. ^
carrer
Wrdaguer i Callis, i rom sempre, e|» sala de Dibuix i Pintura, el conjunt de llit. edredons, esfore, brise-bisos,
«èmens. davant dels respecilus t r i - de la qnàt ès d'indiscutible importàn- bates, «liseuses., còfies i gorretes d?
tunals cc-nstituitó. han estat la slnt*. cia. Les taules, cavallete. prestatges i última moda. A tot arreu hi ha coses
brodats. ' randes, aplica^ brilUotwslma del irebaU docem paceu, 'obttmen una sèrie de treballs esquisides:
calats, vainiques. «fils tirés.,
dels aombrosos grops ben disripll- beHiesims que fora llarg d'enumerar. cions.
entredosos, veínes, plegats; incrusta
nats 1 quelnorti de ihir recolliment Noble abundor de dibuixos de figura, cions de tul. de gaesa. de gulpur de
exp'·ct·Jit penduia en torn de les au- flors i paisatge, del natural hi ha inoli- linon. de cluny. de vaienciennes. f i les I a les aesolellades galeries de ITns. i bo; de pintura a l'aiguada i al pas- rem, senzillament, que sembla l'oxpna varietat precioia que en la
titut de Cultura i Biblioteca populal teli,,
decoració posa la seva n o t i d'elegàn- posiciú d'una núvia elegant 1 rica en
de la Dons.
ciee molt moderna; ventalls exquisits, una casa de confecció de primer or
T>is els ensenyaments han passat tapets. coixins, pantalles selectes; allf dre. Com en les labore, havem v ' j t
Vacrteolada prova 1 íall deflnítlu. des la seda. el vellut, el paper.- el pergamí coses notables, fetes per mans de >
i t les classes de cuina casolana flna pintat, i els projecte»» al llapi» i a la da que esculpeixen, pfnten i clsellsn
a les bélles demostracions d'educicfc ploma acusen el tret vigorós o deli- el cambra! amb màgiques agulles de
íísi's i de glmnàsia plàÉtica i rítmi- cat de les mans ja expertes; les noves mestria inimitable. Demés del brodat
ca que els professors senyors Garcia personalitats que es caracteritzen en espanyol, anglès plümetlç. irdandès.
Alsina i mceire Llòagueras portaré!! la delicadesa de la línia, en el secret fllipf I «tela -d rble». hi ha medal!--!;»
a la .pràctica amb un èsít que lots del clar/obscur pastós de* les artistes i i aplicacions de bais relleu molt formestresses futures... que continuaran moses; entreg uerrers. damisel·les i
reconeixen degudament.
amorets. ha\-«n vist un Bicard WagToies les coses i totes les persones un apostolat de bellesa artística.
ner admirable I^s filaderes artlates
omplen alia llur comesa, i al seu
També tenim ^na impressió gratis- de l'Institut de Cultura han teixit en
voltant la serenor d'una pau ben gua- sima
quan entrem en una aula ínti- llenceria vaporosa i escollida tot un
nyada acull al .visitant que mi les ma ; és com un ealonet familiar, de- historial de primor, habüita t an
tardes xafogoses de l'estiu i despr& corat per les flors artificials amb ele- complet, que de fet e«js assegura
de l'estrident cosmorama de la ciutat gant eenzilksa. No són les virolades aquex ressorgmem, de l'agulla, que ja
ve a la porta del Casal de la Dona flors d'antany, ni el vulgar aparador es preconitza i avalua, malgrat íu
cdto en el més sedant refugi i oasi dels florislies. En búcars, cristalls i perfecció i eoiideea que.observem en
en la fatiga del eeu camí.
testos de majòlioa, el gràcil ram de els brodats a màquifia de les indus
concurrents a tan important
He trobat un pdblic nombrós que mttnota; les fines' branques de mu- trloses
visitava l'Exposició de ft de curs giiet. el 'Ijessami, la margarldoia i exposició de treball-femení en Ï9i2.
amb l'interès i autoritat que 11 confe- el .«no m'oblidis» minúsculs; l'arbret
Tots hauríem dè feti'·ilar l'Institut
reix ja condició de multit ud imparcial. diminut; l'ametller de tons suaus,
Si els notables autors reconeguereo tènues i dtecrels, ens diuen la grà- de Cultura i Biblioteca Popular per
sempre to facultat de crilica espon- cia dels caparrons que s'inclinen per a la Dona, per aquèet- assenyalat i
.1 \ ^ure Tefec'e d'un pomell!... No merescut triomf- Desinteressant 1 inunla que estableix la psicologia pró. manquen
les roses grans, molt roges, condicional és el meu modest-elogi,
pia de les agrupacions, amb mès mo- del «vermell
pujat», que digué En
tiu aquest públic d'enoertat inetlnt. MaragaU; hi les campanetes 'nipo- perquè també reasufaeix eel de l(|l(
que han visitat l'Expçsició aquets
tenint la preparació que 11 pres \à nes»; ni els narcisos i nenúfars fa- els
dies,
i ho prova "s'haver passat les
coltura ambient i actual, pot amb la bulosos i jnòrbíds, que ensjnostren dues hores
llargues de la méva-vfeiia
seva aprovació reconegíida consagrar la destresa, de les noies qiue faran sense mesurar el temps; sense adomr
1 la primacia de l'Institut de Cultura so. de l'ensenyament i coníec-ió de flors me que la nit era'afrftiada!.-. Nit clajbre les altres entitate culturals. Aixi artificials, un dels seus més «bells ra 1 de' lluna, quan passem pel paí;
lle» sales de lExposlció han cridat oficia i <to segur rendiment
on ei cel sembla encara més blau
Ipodemeament l'atenció general, puix
en elrtòcol blanc de l'amplé edifici,
liam en l?s labors, com en el dibuix
En una aula doble, dedicada a les d'aquest «providencial» Institut ife
n pintura, en confeccions, punies i puntaires, s'expoeen. sínse ostèhla- Cultura femenina, que' prepara le»
Jarts sumptuàries. hom U . pot qualifl- ció.
les. mostres drfíci.s Jjr riques de don%8 a llmtar amb tot aventatge en
Fcar —sense eafomlsmee — de notabl- puptes del país i de l'eefranger Sobre la copqué»ta.-delç eeus dèsflns. . que
flísslm céWàmeh: per la seva qualitat, papçt groc. totjuçt apuntila, ho jia ]p' pel coneeixe^leétit de' llurs deures i
[ei seu;nombre, excel-lències I progrés; bonica col·lecció perquè la gent en- responsabiltlats. aportaran - dlnlro
|.pel bop gust. i depurada execució que tela pugui apreciar-la Veiem unes d'un Meal .ïristià — -la-més activa
revelen les seves obres i per l'avenç ond^s 'de blonda blanca platejada cooperació al progrés de la societat
paien\ que representa sobre les ante- com escuma, que enquadrà un dia moderna'.
rlpr»; pxjposiclone Hó hem de fer qualque . mantellina senyoria!; les
coHar aquí epcara que eg fereixi la nostres puntes costaires mostren llur's
Comtessa DEL CASTELLA
modteíjs- d'alguna il·lustre .personall. dibuixos nous i no defugen la compe.
Juliol
de
1922.
Ut i de les Juntes de l * * Secciens tència de. la punta estrangera. Allí hi
ha
el
punt
de
Venècia,
el
d'Alencon.
Pennaaems. perquè 50 sabríem callar
tia tan' merescut elogi desprès de la Brusel-les Malines, Irlanda Punt.
fioslr» minuciosa 1 detmguda Ins d agulla i de la ftosa Renaixement.
L'escola de l'«A B C«
tul d'tl·lusló es re.*obreix amb roíes
pecció de 'les sales, dels treballs, i Eldobles;
Ics
malles
obertes
de
Tacant
dels procediments pedagògice.
i trèyoí' típics. I eón els mostres fills i
LTnctltut de Cultura de-la Dona poleer els dibuixos de ta terra... i són
)a ens tenia-habituats al» seu» encer's pyntaires noetres les que provaran
Un
article
1 .trldnfe culturals: ja diguérem en d'apoderar se del tresor d'art de la
altre lloc qüe la seva màrXa progres- punta 'estrangera, per implantar-lo,
siva és ascendent sempre en la con- com r l nostre, en el fons de 1^ indúsqiiesta d'un «Feminisme» pràctic, evl. tria óatiooal. Serà aquesta l'adapta- d e D i e g o S a n J o s é
dé les nobles randes exòtiques andent i de bona llei. i no ens hnurfem ció
tigues
quelcom d'impord" sorpendre quan l'èxit corona l'o- tància Ii modernes,
valor artística, femenina I
bra, Conscient, de sòlida preparació 1 indueiria'l.' que no pot deixar indifeCom
Imparcial tè ún Antoni Roiogic desenrotllament: iperó encara rent cap persona de bon sentit; ço
que' sembli autoritària, insisteixo en qiie Interessa especialment a la il·lus- yo Villanova i VÀ B C un Sinesio Delreonèlxer inusitat ".avefn; en aque|t tre presidenta de l'Institut de Cultura, gado, Ei Liberal té ün Diego San
prlinef 'àny 'del" Nóu Càsal. que ha que té eingulars predileccions per la JOfié.
I heu's aqui els termes una mica
estat el brillant curs 1921-22
difusió de tan bell i lucraiiu art feplntor·scos apib' els quals Diego San
mení,
per
éseer
de
vera
transcendflnEn el present concurs no h i ha la
artística per a la dona i tenir la José palesa la seva hostilitat envers
'eatralltat de consuetud en aquests ctq
reetauració
les randes antigues, dl- l'idioma i le* institucions de Catalucasoj; ni veiem els obligate prepa- íiculiaits quedeseran
pagades sempre a nya, tot i constituint, en el fons, l arratius de les exhibicions que tant preu d'òr.
tícle. sense vçler-Ji© ei seu autor, una
deuen al decorat, à la llum. a la distesi nacionalista.
posició de mobles i ornamcnte florajs.
a'5 tapissos, domassos, bronze» i gar« P a r a d o j a s . — A saber cas tel la no
pa.-sarem sense entrar al Taller
j\ndes amb gnllaréfs i altree.. En déNoPlanxat
Cataluna. — iBien nava quién
Quadro
blanc
i
apacible
1 Insititut de CultUra hom no veu res d'Escola casolana: filat de cables per tirvo la magnifica idea de enviar a
d'això: .ajpb un serè criteri de l ' a - « les pluaxes elèctriques; taules molt Espafta esa leva de intcleciuales hor'itnaci/S d" valors, segons el mer-M- graoe i ' .netes. on. les planxadores teamerlcanos p^ra bèbeí las claras
dements, s'ha prescindit de «miieiqups presideixen i als taulells disposen les liBfas del habla castellana en su prò1 Mnjolls.- i ep rep al* de fora de peces pdanxades primorosea i de 1 ta ' pia fuente y no h%lló caào major que
f*ía aml'> el quotidià aspeete de d;ns classe, de llenceria; -toses que donen ese .mifiero «iho.rriilo abierio en la
''e la llar. Sense portes tancades, car- idea; de quelcom selecif. que no sem- Unlversídad de.Barcelona!
ai's, .ni .catàlegs; aíxl ometem, for- bla, penós: ofici de la planxa i ei la
No me acaba de persuadir, si me
osamenl. els noms. p-ró no regate- bona presentació de la roba de . asa. lo Juraran tralles dfscàlzos fque paS«m el mèrit de tantes alumnes dietin. d ' a h í r - t d'Us particular en dia ua reee que son mantenedores de muy
fides. Caminem pel clar recinte adml- festa major.-.
grandes verdàdee) dé qtte ellò no tenJ»nt ta bena distribució l'ordre; ta
ga si is puntas y collaré* de mala inBaixem,
després,
a
l
Esposíció
de
'"K·pitalària alegria de son piànal. tan
tención.
vestits,
la
qual
ha
deixat
molt
endar^nzin, còmode i bell. on batega Iran.
Si ha sido cosa emparada por nueía les anteriors — valgui aquest
T'Ha la vida docent• de ritme més rera
parer femení- — Les senyores han tros goberriantes. no les movió 'otra
Ponderat que sonor... Per això no no. somrigut
complagudes davant de;s idea que poner por obra el refràn
xerradisses ni cisídóries'o«?io8es vestits i bruses de les alumnes de que dioe que-.«al que no quiere caljue pertorben la seriosa quietud de l lnstiiut de Cultura, cotífeccionats do. dàrsele taza y -uedi»». OatatuAa
';*Judi; sinó les partís cordials i. pre- am6 là cura i coqueteria de l'ornat odia el castellano como el hMrófòbo
fls*8. els passos discrets 1 lleugers personal. Una llarga sèrie de mani- al agua. pues enviarïe allí gente que
Jue no deté la noelra presència fo. qi^ls mostra la confecció en mantes lo aprenda- - mal
fases de menor a major: de «diari,
Esfera...
Si. por el cootrario. fqé idea que
a «mitja gala» , i fiflns .«uita gala», se-el darrer .pis. dominem la gons . la condició Individual de I**» so coció en la olla catalanista, aún
K«rorma \ m s'ha (/íjïtal-lai l'Exposi- noies Mides, formes, ròbc» l.orna- pa re ce la iptencion mas maquiavéii; classiflpada d'acprd agib la í n » - meots van del vestit senzill al Wï» ca. porque ya cuidaran ellos de que
guarnit- Al" mig de la sala. un vestit los eedlentos de nuestra hermosa Iencríl
165 a^,es ' Uur6 ""el»!'*
P-sats: per la qual cosa « com una de -u- .3 molt bonic: és de crespó; gúa la beban contaminada con eu
f,*0 «scola-taller del» respectius en- usa «uin n ^ s u i j a del a s v i u crsa | paria, que ya "no tieae aquella pu•«.vàmy,^ que a o f e ^ u » M - a n a ó
rez» de apiado con que i a fcaM—m

L'Institut

de Cultura

(

i

Biblioteca

Popular

Ausias March. Verdaguer y MaragaU; ahera.estd turbia. .infecta con
ügamo riscoao que ^oltarpn las
montaíns del principado en .1610, y
revuelven oada dia. de manera n|iu•eabunda. los Uigueros y mancomuuados que medran. porque Castilla
nunca hajó su alta cabeza para mirar
a los gozquejuelos que salen a Imphrtunarla Para bacerles callar,, baslariale Con no arrojarles huesos que
roer.

tqsï
isis quadrosj, escrita per Anüobali* 1
Màntua.
BAIXANT OC LA PONT DEL GAT
O LA MARIETA DE L ' U L L V I U

GRANDIÓS EX1T. ÉXlT CREIXEN*
Demà, tarda^ a preus populars, el vo.
devil en tres actes, de gran broma.
I NA DONA EN OOMANDITA, prowgo.
nista: Josep Santpere. Nit, BAIXANT
DE LA FONT DEL GAT.—Dijous, tarda última de tarda del grandiós èxit
BAIXANT DE LA FONT DEL GAT-'—'
Dissabte, nit. estrena en aquest teatre
do la grandiosa obra. EL MISTERI

Brava paradoja es ésta de enviar
a esa buena gente a que aprenda
el castellano en Cataiufia- Habra que
leer después aus memonias. no ya
por los atemados que tendrtn al her DE SAINT CLOUO • EL CRIM OEL
PEGOT
moso idioma en que fué escrito el
Quijole, sinó por que con ese buen
Es despatxa a comptadur^
tentido que de las cosas de Eapafia
suelen tener los extranjeros. y màs
en esta ocaslón, que serà guiada su
T é a t r e de
N o v e t a t s
pintoresca fantasia, nos achacaràn
Companyia
ALBA-BONAFE,
— AvuU
tales lindezas que malos aAos para
cuantoe hasta aquí hemos sufrldo' dimarts, nit, a les deu: Preus «codesdo que hay viajeros llterarioa en nòmice-- Butaca O ' R f l Reposició
el tnundo.
amb entrada,
£ w U de la co•Brava paradoja el ir a saturarse mèdia en quatre actes, de S. Yuare*
gut,
de nuestra lengua madre, donde se
grlta mdara Espafia, y tmatemos a
M O H T M A R T R E
los Castellanos I ^A quién se le babrà
decorat dels escenògrafs O. Junyent 1
ocurrido?
.Para qué otra clase de enseflan- Brunet i Pous- — Demà, nit: Preus
za«7 quedan las umversidades sal- econòmics. MONT.\L\RTRE.
mantina. vallisoletana y madrllefia,
verdaderos Jardittes de nuestro idioma, pues que en el relahlo de sus E L D O R A D O
tradíciones y en el tesoro de «us blbliotecas, vlve y viviràn eternamepte
las memòries de gramàtic os y poelns
Avui, dimarts, tarda, a tres quarts
tan puros como Nebrija. Fray Luís
cinc- Extraordinària Matin's a r i —
de Leon, Cervanles, Saavedra. Fajsr- de
do, Quevedo y tantos otros como fue- toc-ràtlca- Nit. a les deu. Moda selecta.
ron cultiv-adores de nuestra sonora y Grans programes. La divertida cou^noble lengua castellana, a donde, co- dia en un acte de gran èxit LA REAL
mo dijo Lope de Vega: «no llega otra GANA, i la formosa revista en vi
del mimdo, perdónenme la grlega y quadres, veritabla espectacle d'art*
riquesa i elegància, cniusiàslicanvent
la latina.- » — Diego San José.»
sancionat per tot Barceelona ARCO
IRIS. — Demà. dimeères. tarda. Ma• •
•*•»*
• •
tinin populaf. Nit. i totes les nifs:

CompanHa Velasco Sarsueles i Ercisies

ta M u s i c a l s

ARCO IRIS ARCO IRIS ARCO IRIS

T E A T R E
C Ò M I C
Avui. dimarts, tarda. % dos quarta
de rlnc. «El pufiao de rosas». «Floc
MISSIONS DE .RECERCA
silvestre» 1, «Arròs en fesols i papa».
Butaca amb entrada. l'SO, General.
L'Obra del «Cançoner Popular de O'SO- Nit, a tres quarts de deuQatalunya». encomanada a l'Qtteó casa de «ocorro», «La cara del miCatalà, volent fer qoantlosa i valuo- nistre», k la revista de grandiós èxit
sa l'aplega dels materials necessaris, simultàniament amb la ConvocaBarcelona!
tòria de concurs de recúUs de música Q u e é s g r a n
popular que coneixen els nostres lec amb sis quadres, d'assumptes d f - .
tors. ha tramès a diferents contra- lualitat. Present de formoses flautes &
des catalanes persones degudament tots els concurrents.
preparades amb l'encàrrec de recollir
el tresor amagat de les nostres belles
P A L A C E C I N E
cançons.
Amb motiu d'aquesta joiosa notificació. l'Obra del «Cançoner Popular
de Catalunya» espera confiadament
de tots els catalans que sojornen
a les terre*. on son tramesos aquests
directes recercadore. que contribuiran
amb llur entusiàstic acolliment i amorosa col-laboració a facililarloe. la
tasca que tant ha de contribuir al
major enaltiment de la nostra imponderable , múeica popular.
Per a l'excursió artística que l'Or-,
feó Graclenc efectuarà durant el6 dies
24. 24 I 25 del corrent a Figueres. Sant
Feliu de Guíxols i Blanes, i en aten«
ció al desig manifestat per molts de
voler íormar part de l'expedició, amb
ti caràcter d'agregats. Ia Junta directiva de l'Orfeó ha pres l'acord
que siguin admseos. per ésser verament aprofitables, el? aventalges que
ofereix el poder comptar amb un tren
especial. Les depeses de tren. anada
t tornada, són 20 pessetes, compre.-os
el do França, el de Girona a Sant
Feliu i l'automòbil de Blanes.
Poden Inscriure's els qui ho desitgin, al Centre Autonomista de Dependents i a l'Orfeó Gracieoc. flns
per tot el dia 21.

SALO DE MODA

Avui. dimarts. Grans sessions, a'benefici dels empleats d'aquest saló.
Magnífic programa: PERQUÈ M HE
DESPERTAT; el formós film de grandiós èxit: SI JO FOS REI. per William
Ferman: HURI SONADA, per ,B1, l
CALDERlLuA, per Charles Ray. —
Demà. dimecres, estrena de l i gran
pel·lícula exclusiva d'aquesta empro»
sa. SUBLIM ABNEpAÇIO.

Saló

Catalunya

Oran Olna da Moda

Avui. dimarts, segon I UUim'dia a
benefici, dels dependents d'a^uo^i ^aló. Programa nou i escollit, diferent
del d'ahir: «Remei efjcaij·,,per Vimmitable Douglas Fairbanks; «La'coqueta irresistible», per'la genial Constance Talmatge; «Noblesa fui». . p^r
la nena Baby Peggy ; «Tomaset pagès», gran broma. —Demà. dimecres,
tarda i nit, grandiós programa- —
Dijous, represa de l'èxit m í s gra'n del
Reial Programa Ajo»ia.'«Abnegaírió» :
«$| noi del colmado», l'èxit més-gros
d'Bn Tomasct-

T U R O
P A R K
P A R C
D G
M O D A
Deliciosos jardins. Diàflament c
cert por la Banda de Ca>;ador» da
E s p e c t a c l e s
Barcelona. Cada nit, de nou a dot^e,
SOPARS amenilzàts per T'admirablft
OROITESTR\ VIENESA a la terraes.\
del Restaurant. Coberts .1 TaO pessajTBATRE
T I V O L ! tej t a ia carta. Servei d'auioònin-Telèfon' 5060 A. Grandiosa companyia bus des de la Plaça de Catalunya
catalana de vodevil 1 grans espectacles al Turó-Park.
ENTR\ÜA DE PASSEIG 00 CÈNTIMS
BERGES-SANTPERE
Nota: Dijous vinent, gran fesiivU
Avui. dimarts, tarda, a tes cinc. COLOSSAL FUNCK) a PREUS POPU- a benefici de la Creu Roja,
LARS. Butaca. 2 pessetes. General.
0'50. Estrena en aquest teatre de la
interessant obra en- tres actes, divi- Frontó Principal Pilaet
dits en dotze quadros, original de
Avui, nit, dos interessants partits.
Joaquim Montero i Amichatia
LA

B O R D A

Prenént-hi part tota la companyia.
Nit. a les d é u : 131» representació de
la tragicomèdia popular catalana,
evocació de la vida barcelonina de
i'any IWO, en tres actes i u n epíleg

E D E N
C O N C E R T
Asalto. 12. - Exlt
Ferrer i Mar a Pi

• àl·bre Pétlte FC
debut de les «E^u

questra Tz;g»ae>

CJL V E U D E

Pig. 6. — Dimarts, i ? de ]a\io[ d« 192è
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Hem pol c o n s t í t a r , per la lecttira dels periòdid» I revistes estrangers, que els problemes econòmica de fons polític dominen, per llur
importància, el* problemes purament política do l'hora actual.
L'enfansisda d* la divisa' m o n e t à r i a alemanya és el centre de les
presents preocupacions i el tema prlncipàl dels comentaris. L a gravetat de la situació interAkdoaal ha fet que ea tornés a plantejar la
qüestió, j a vella, dels deutes interaüiate.
Els asforcos realitzats fina ara per a acw.segvür una millora de la
«ituació no han obtingut resultat* apreciables. Aquell «èxit relatiu»
que, amb més amor propi que amor a la veritat, a t r i b u í Mr. U o y d
George a la Conferència de Gènova, s ha fos ràipidamant. La Haia havia de completar l'obra de Gènova. I ja hem vist el desenllaç de lee
nsgodadoni tècniqu·s· de te capital d'Holanda.
Cal perdre tota esperança? No seria prudent. Si els mitjan» estudiats íins ací — eíoprèstit InterhacionaO, conversió dei marc —no
són pracücai>les, almenys en les circumstàncies d'àvui, ^no h i h a u r à
a ü r e s mitjans, o no es podrà promoure una modificació en les circumst è n c i e s que deslorten la solució?
Donant toma a un círcoj viciós, ara es discuteix novament el tema
de l'anul-lacíó dels deutes interaliats. U n ^ anul·lació d'aquests dentes, es diu, permetria de rebaixar mes !»s xifres del deute alemany i
faria possible l'emprèstit internacional per a iacilitar diners a Alenanya*
.b P e r ò quan es p&ssí de l'exposició del principi a les condicions prjkct ques per a realitzar-lo, apareixem també les dificultats g r é u s d'aquest a solució. Els deutes entre els aliats ealan units com les anelles
d'una cadítna. H l ha Estats que s^n alhora creditors 1 deutor», a'tres
que són creditors o dautore solament. Aquesta d i í e r e a t posició ais d ó n j
una vieió també diferent del (problema. Els Estats Units, que només
ton creditora, es neguen a passar ratlla a ies p3rtides europees dels
comptes endarrerits. L a premsa francesa proposa & Anglaterra —
jalbora creditora i deutora — que doní l'exemple l renunciï a les sumes que els aJtree aliats l i deuen- La proposta no ha fet gaire g r à c i a
als anglesos. Hom té la impressió que solament a canvi de rompen£ a d o n s diplomàtiques per part de F r a n ç a , « avmdria el Govern Be
Lüftdres » condonar el deute de l'Estat francès.
!A. ROVIRA I V I R G I L I

El ràpid de Bucarest a Viena cau al riu Plahova
Bucarest, 17.— E l rdptd Bucaresl-Viena s'ha precipitat t n cl r i u
Plahova, a conseqüència de l'enfonsament del pont.
í / i ha dos morts l 24 ferits. E l i dünys materials són de considerat i ó . — Hataf.

Els feixistes han evacuat la ciutat de Cremona
Cemona, 17. — Els feixistes de tols els municipis dels encant oms
•('han concentrat en aquesta ciutat amh el f i d'obtenir la dimissió del
president i dels membres de ia Diputació provinnal.
E l Govem ha pres mesures per a restablir l'ordre, tancant la froni e t a i obligonl als estrangers a evacuar la població.
E l primer conflicte tingu* lloc a Acqua Negra, entre feixistes i catablnierf, resultant mort el seerelaH dels feixistes.
Aquests, en nombre de més de ntil, es dirigiren en manifestació dafiant la direció, protestant i saquejant cl donúcili del diputat del partit
popular, tenyor Migliori. — Havas.
Voma, 17, — .4 conseqüència d«I» desordres esdevinguts a CremoHa, els leaders dels diferents partits i e l a Cambra han proposat la suspensió de les sessions.
B l senyor Pacta ho Kd acceptat l la Cambra ha aprovat l a moció.
— f i : • •'•
Cremona, 1 7 — U n mííer de feixistes celebraren ahir un miting,
'decidint donar per ternúnadailur presència a l a ciutat, que evacuaren
immediatament. — l l a r as.

Documents desapareguts
a Spandau

automòbils a lloc fins ara desconegut.
La Comissió inieraliada ha exisit
del Govern del Relcht la resutució
d'aquells document».—Havas.

Berlín, 17. — El periòdic «Freibeis
Aiu que la Comissió militar interalUda de control ha presentat una quei- Desgràcia a la línia aèria
xa a l Govern del Relcht amb motiu
rarís-Estrasburg
pel fet següent:
1 On oficial britànic de la dl la CoSavemc, 17. — A conseqüència 0 umissió descobrí recentment a l'arxlu na falsa maniobra t-obre una ala. rade Spandau una sèrie de documenr- vió que fa el een-el entre Estrasburg
eoncernents ate dipòstls d'annes <!e i París ha caigut a terra, quedant
que disposava Alemanya el dia de morts quatre çassatgers i el pilot.—
l'armistici i que es trobaven en evi- Havas.
Beni contradicció amb la declaració
que el Govern del Belcbt va fer <n La guerra civil a Irlanda
aquella data
Dublín. 17. — Les tropes de l'CMat
I Un oficial alemany adjunt a l'e* lliure d'Irlanda s'han apoderat de
Birntada Comissió es va comprometre noves pos^ciona, cu es ícren lorte*
sota paraula d'honor a conservar i n - lee tropes jrepublicanes, fent-els-bi "^M
tactes aquells documents, guardats presoners.—Hn va.-.
en un local tancat Però,al dia st*üubün. 17. — El? parlamentaris del
gUent la Comissió de rnnlrol sols va Sui dlrlanfla pertanyenis « tots en
poder comprovar la desaparició dels partits han estat convocat» pel partit
documents, portats al vespre en d-s obrer per a estudiar els mitf&ns d'ar-
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ribar ripidament al restabliment de
la pau a Irlanda —Havas.
Londres. IV. — La •Daiiy CBroaicle» diu que segons notícies d'origen
fMedígne, procedents del camp republicà irlandès. De Vslers « trtba actualment a la caserna general dels
irregulars com a membre de l'Estat
Major drt cap orangleta.
Sembla que dtta caserna general
esir establerta a Ltmerick.—Havas
Dublín. 17, — Les forces de l'Estat
Lliure s'hap apoderat del fort de l'illa
d'inch, últim baluart dels republicans
al norest de DonegaL — Havas.
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Tres articles sobre el feixisme
UI

Mussolini
He vist s Mussolini. una sola ve- viani ha emocionat. Ia burgesia irangada, a Florència, entre molta gent. cesa i ha fet «dübtar» als comunistes.
d'on discurs pronunciat en F4 fel. momentàniament, l'efea* d'ua
El nou Govern kemalista despréa
una reunió del partit. Com que només miracle. I bé: a Itàlia, avui. tamW v
Londres, 17. -— Telegrafien de Cons- el vegi passar per davant meu. tinc de ha homes miraculosos: d'Annunzi',,
tantinoble donant oompta de la cons- Musollnis una imatge cinematogràfica Orlando. Salandra. Giolittl, el maien
titució del nou ministeri keffiallsia, Recordo, tobretot, els uUs. vivíaeims rel Vltorlo Emmanuele. Aquests bosota la presidència de Raouf bey.
sobre una cars popular i normal i mes poden aspirar, en un momen-,
Vussuí Kemal bey conserva la car- l'aire de tota la persona ple de dit>- determinat, a la unanimitat nacional.
ter» de Negoci* esuangerà —Havae.
tinció, de fines» abundant. Un perfil Ni Mussolini, ni Nltttt els quals av .
sobri que fa pensar amb un italià fil- rcpitsenten a Iiàlla les dues forces lU,
metralmant contràries, hl podran u
^a crisi ministerial sèrbia trat, saxonitzat. I un gran front.
pirar mai, segurament. 1 és perquè
Belgrad. 17. — Als círcol» ben inEls discursos, els articles de Mueso- representen el tipus contrari de l'hoforma» es desment la noticia pu- lini. són prims peró clars de pensa- me d'acció. Llur força és en (unció
blicada per la premsa estrangera re- ment i de forma, lògics, anlculats. dels seus enemics.
lativa s la suposada crisi del Govern Aqueèts lògica fa pensar amb la de
tots els revolucionaris, dels quals té
de Patxit—Hcva.
No h i cerqueu paraules màgiques
Mussolini 1» fredor, sense tenir-ne la en l'obra de Mussolini. No hi cerqueu
L'ambaixador d'Espanya pedanteria. Aquest sentit del ridícul massa, tampoc, un gran senUt de 1*
fa suposar que Mussolini. més que un responsabilitat: M l a Irase slntèiict,
a Londres
fanàtic, és simplement, un entusiasta. interpretadora del sentiment de totParís. 17. -— L'ambaixador d Çfpa Un entusiasta que sap raonar, taue ' hem, la frase adormidora de totes la
nya a Paris, senyor Quiftonee de sap manejar 1» lògica, però que està ires. 1 de totes les rancúnies, ni «;
Leon. ha marxat » Londres—Havns. per damunt d'aquesta lògica. El séu pensament provocador de totes les wrpensament, sempre ferm i coerent en dialitats. No hi cerqueu el sensoriiLes comunicacions
cada cas 1 en cada quesiió. no té pas, I lisme obrerista, ni l'explotació de U
una continuïtat. Havem llegit ' Incomprensió nacionalisia, ni el jc-:
telegràfiques d'Alemanya però.
d'ençà que som a Itàlia, una ínflnjtat còmode ai sentiment burgès. No n:
Paris, 17. — Al «Journal» 11 comuul- d'articles, tot el que havem trobat de ha un feixisme previ & un ícixismí
quen de Berlín que l'Entente ha pr >- Mussolini. Fem aquella afirmació 1 po- governamental 1 recontructlu. Mussoteetar. prqp del Govern del Reich, driem provar-l».
| liní no es prepara pas per 3 arriba:
contra el seu plan de reemplaçar les
1 algun dia a la cadira búdica, com e«
línies telegràfiques aèrees per una
La discontinuïtat de Mussolini fa pr-.pj.rà Deschanel i tants d'alucs
xarxa soterrtnia. El aliats han asse- que circulin per Itàlia diferents ver- No Enrà mal, tampoc, l'home-recuri
nyalat a Alemanya que abans de pre- sions de l'home. Generalment, es diu suprem, com En Maura. Serà iix's.
cedir a òbíes, de tal importància era que Mussolini és un romàntic, un capdavanter d'una traasformacift r.precís qu« pagués els seus -deutes.— somniador, un apassionat. Si no és cial. l'home sobre una enorme mv,'!
indiscreció, direm que formem amb grp··'ària. el senyal ce l'arribadi 1
Havac.
l'opinió contrària. Mussolini ens sem- Itàlia dels governs megocràtícs, d'à
bla un hoine d'acció en el úentit clàs- democràcia
Els pressupostos
sic del mot. un home capacitat per
del Vaticà
a interpretar una gran passió sento
Es impossible demanar al felxtsa»
Roma. 17. — »ll Mondo. diu que el sentir-la. Un home d'acció morbós, un programa, essent, com és al n o ï i D
pressupoft del vaticà dóna un dèlcit fins: i tot Cap concessió a 1« mística, cnii-nrlre, una traiis'oim.ici' El f'•
de set a vuit milions de lirea. A!(- a la eròtica, a la lírica 0 sentimenta- xisme nò pot tenir programa, per^ v
^eix que el Papa iiavi.a nomenat lisme de l'acció, trobem en aquest consciència dels allVes programe.-, d»;
una com i.-.
í r.iiuesla, "'omposta Je 'condotlero» del feixisme. Això provà socialista 1 d» ranttsocialtsta. Tamí»
la morbositat que notàvem. I ho pro- seria Indelicat cercar en el feixisme
tres cardenals—Havas.
va encara més la manca de vida anec un gran contingut fspimuaWtola ofldètica. "1 buit íentimentd! que sem- eina d'ducacló 1 de . • M i i i i r a , nn
'
L a policia
bla comportar aquesta vida. .J amb de veus fines 1 el'evadas. No, En •!
política alemanya
totes aquebies parauleí.. voldríem do- feixisme no hi ha més que. p'r un
Benín ,ÍT. — L s Comissió jurídica nar a. entendre als llegidors que Mus- cantó, rnassa. 1 r^r ! altre un condidel Reichslag aÜòplà ahir. en sego- solini n" és un polític de trucs vio- nero- El feixi«me. d o n » . ^snnhonif
na lectura, un projecte de Jlei creant lents 0 fàcils, nl d'actituts d» cobie- que ai seu torn és un reflectUDfn'.
exacte dels sentiments de te cia-f
un cos de policia "speoal per a la Jadora.
mitja de ls Hàlia d'avui. EU trés punp.Treçiici'i tlelfa orirninals polític:-.—
Circula una idea sobre els homes tals sobre els quals «specula aqueat
Havas.
d'acció, que prové de Nictsche. segons home. són. per un cantó, la neoessita··
La politica
la qual aquests homes, que són els de fer una política de (ets, per l'alira
creadors o els instigadora del contin- necessitat de fer entrar tots els
exterior d'Itàlia
gut sentimental de les èpoques, espe- meuic. de la producció a l'òrbiía nv
Roma. 17. — Els caps de la majo- culen.
0 deixant-se portar per les riua. cional. El pntner punt. separa e! tfiria governamental s'han reunit per a de» sentimenrals.
0 posant-se contra xisme de la burgesia; el segon, del
posarso d'acord sobre el procediment d'aquestes ritiades. Això és. potser, un cialisme. Afegeixi's 3 això un tnudogde discussió a la Cambra, d una mo- xic xlmplista. peró és tota la w i r í a do matisme davant del problema de 1«
ció sobre la polític» exterior del Go- Nletscbe sobre les conseqflèncles que íormes de govern i es tindrà expliai
vern—Havas.
>
projectà el cor àrid i sord de Napo- tot el (fixisme.
leó sobre la seva acció. Napoleó creaM. Barthou, senador
va ccntlmentalisme. creava aquella
Si el feixisme és, com creiem nosa'Parts. 1". — El ministre de Justícia. • alegria» que tantes vegà.des subratlla
l'avençada de la nova democnM. Barthou, ha estat elégtt, sense Stendhal. sobretot en parlar dé la tres.
és reconciliarà amb el sociallsm»
Uuita, senador pel departament dels campanya dltàlla, a força de posar-sc eia.
Si no és això. si el feixisme no és me»
Baixos Pireaeus — Havas.
contra tothom Napoleó era un home que la manifestació de la barbàn·
que odiava la poesia. Mussolini. que burgesa o agrària, no passarà i ' * *
Els petrolis del Càucas és un Napoleó microscòpic, però qi» ser l'úliana i la mt« tronada temp'»París. 1". — Comuniquen de La és tallat pel mateix patró, també pa. tlva reaccionària. Si és això. solr.rt
Hala al .TVmr*- que la companyia xeix odiar-la. Sembla mentida, en 1» sort de tots els partits reaccionaris
petrolífera -Royal Dntch Shell» ha di- efecte, com l'exdlrector de T'Avami», — • mesa aquesta paraula com » 'n'
rigit una invitàrio als representants ha pogut provocar l'explosió d'anar- intel·ligència — del món O el feii*
dels que poseeeixío interessos petro- quisme patriòtic del feixisme, mane- me interpretarà la veu 1 l'ànims de •*
lífers a Rússia per a reunir-se i es- jant davant de l'afectació italiana, la classe mitía iuliana, que està naixen',
tudiar la qüa^tló de la represa del idea més esquàltda de nació que ha o desapareixerà com un episodi fupogut trobar. Això explica en realitat nest..
treball a les mines del Càucas.
Li president de la «Royal Dutcb que el feixisme, més que un partit
polític, és un fenomen de transformaLa revolució russa ha donat p«f
Shell» eaià ja a La Haia.— Havas.
ció.
conuacop. una injecció d» vida a
democràcies. Aquesta forma de govfro
El comerç anglès amb
la de ia n o « r » època. Ai*0Ls darrera obra mestra de l'acció ser*
l'Amèrica
un cantó. Per l'altre. en països pov*
entesa
com
a
adhesió
a
u
mnovimem
Parte. 17 — Comuniquen de Gine» Itàlia, el socialisme és invencies el discurs de M. Ren» com
bra al •Temps» que e! Govern brltà- sentlmenlai
ble. Fer del socialisme una força "•'
Vivieni,
pronunciat
3
U
Cambra
Irauaic ha Iraioèt- a la secretaria de la ceea. fa quatre dies, en «1 debat sobre cional: aquest és el program* e*
Societat de Nacions elí. textos de gran els orígens de ls guerra, planiejsl democràcia italiana naixent
nombre de tractats comercials recent- pels comunistes. £1 discura de M. v i MA
.
ment concertats
(Entre elU iiguren els del Brasil,
Xile, Colòmbia i Perd. — Havas.
Comitè de garanties tomà ahir de
La qüestió de Tànger
El treball dels nois a Siam Berlín. — Havas.
Paris. 17. — Al «Matin, l i « « f j
Ginebra. 17. — El Govern de Siam
de Londres que una noia
La cursa dTstrasburg quen
ha preíenlal e tt» secretaria de la
procedència oficiós» declara q"»,
Gocjeiat de Nacions la ratificació del
Estrasburg, 17. — En ïes proves ••. dat» d ela conferència sobre isq".^
conveni relatiu a la irada óf blan- tes per al gran premi de cotxe* de tió de Tànger nn serà r e ^ s ^ '
ques I al treball dels nens. — Havas. turisme ha arribat en primer lloc Rou- nota afegeix que M. Poincare o--,
en segon Duray, i en tercer Gau- que el Goveni anglès havia d'_^
El Comitè de Garanties gier,
que l'obertura d* la C o n f e r è n c i a ^
derman.
^afge a ^ . . ^
torna a Pan?*
Les carreres s'han fet sense cap in- cidiria aràb «i
e tlltln» de i ^ o l 0 primer» a »sWT
Paris, 17. — El «Matin» diu que el cident. — Havae,

LA
^1 ,[-f'í' Journal* ! i diwen de Londret qu? h3 ,IS,*l «nviada. una noia
g M Poiaaaré demanam-li <Tua cenyiu t* dam etaet» de la seva arnbadaS'atrllmeix a Mr. Lloyd George el
nropòsiv d'aprofitar el viaige- de M.
poincaré per a tractar d'un pla sobre
la reconstrucció d'Enropa. — Havas.
Londres. 17. — El -Sunday Express.
gia qoe e*14 d«sprovlsta de fonament
ja nírtícia relativa a l'ajornament de
jï confertncia que ha de celebrar-se
JT Londres per « tractar de la qüestió
de Tànger. — Havas.

Els reaccionaris bavaresos
Paris, 17. — O·-rnuaiquen de Munic
cfoarnal» que el* partits rea"'-:''nar» bavaresos han emprès uua viojíinía campanya encaminada a f^r
caure el president del Consell da mlnietres bavarès, «enyor leraohaníeld,
íl qaal acusen de íalta d'energit
en fr^ot del Govern del Retah. — Havas.

Emprèstit interior
a Àustria

Viena, 17. — La Comfsaló de Financés de l'Assemblea nacional ha aprovat «1 projecte d'un emprtsUt interior
obligatori. — Havas.

França demana el compliment de l'acord de
Wiesbaden.
París. I?* — Els diaris anuncien que
el Govern alemany comunicií ahir a!
Góvem francès que es vela obligat
a suspendre els pasgaments desttaats
a compensacions sobre béns privats.
Per altra banda sé sap que el Govern francès ha enviat uu comuaícal
sl Govem alemany proposant-li l'entrada en vigor de l'acord de Wiesbaden 1 nottíioani-11 que Intentava iniistir prop de la Comissió de Reparacions perquè comprovi els nous incompUments del Govern del Relcíi
«bans de tractar de la qüestió de la
moratòria. — Havas.

La revolta a Irlanda
Paris. 17. — Telegrafien des de Dublín a «Le Temps» que al comtat dò
Llmerick continua la batalla.
Es creu que el senyor Valera ha
| .fugit, ajuntant-se als seus partidaris
dete coratais del Sud.
£! general Maohean ha ocupat Colooney. després d'ün combat que ÚUT!-.
dos diw.
La diaci-plina de les tropes del Govern és excel-lent, havent-se apoderat
«n molls llocs de diverses posicions
amb la col-iahoracló eficaç dol pob.e
irlandès. — Havas.

La bancarrota d'Alemanya
Londres. 17. — El «Daily Mai l» escriu que M, Poincaré insistirà durant
la seva estada a Londres sobre els
tres punts següents;
Primer—Sobre la necessitat de demostraj al món que Alemanya ha
«mat voluntàriament a la bancarrota.
Sé£on.—Necessitat d'una solidaritat
Interaliada davant d'Alemanya.
Tercer. Necessitat d'obtenir d^Alemanya les més extrictes garanties sobre 1« reforma flnanclera i donar al
Comitè de garanties p!cn* poders per
a examinar el pressupost alemany. —
Havas.
París, 17. — Parlant sobre la nova
nota del Govern alemany en la qual
aquest anuncia veure's obligat a suspendre els pagoments destinats a comensacions sobre béns privats, diu «Le
enpa» que espera que els Governs
aliats no cediran davant d aquesta petició d'Alemanya. Estem convençuts,
per altra part — afegeix el citat diari—
que encara que algun d'ella donés
l'exemple d'estar disposat a sacrificar
els interessos de llurs nacionals, el Govern francès no secundaria tan descabeilats propòsijs.
Els deutors alemanys, perfectament
solvents, es guardaren molt bé de pagar llurs deutes, quan el marc no estaca encara massa depreciat, ï deixaren
aquest pagament a càrrec del Tresor
alemany.
Ayul, el Tresor alemany deutor —
termina dient tLe Temps»—alega la
seva insolvència. Ja que el Reich declara no poder pagar, tomem als tlemanys que tenen e.l diner.—Havas.

Ç

Recordant el començ
de la guerra

Paris. 17. — Al discurs pronunciat
a Jonchery. amb motiu de la inauguració dei monument aixecat eu aquells localitat a la memòria del caporal
Peugeot, primer francès que va caure
f*rtt per les bales slemanyes en eol
tancès. el dia 1 d'agost de 1915, el
president del Consell dc ministres,
ssnyor Poincaré. recordà l'ordre doOïda peis general*, a indicació del
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amb el Govern francès pMqoè el dia
i els morts jeuen a la intempèrie durant Alemanya accepta l'acord 21
del corrent entre en v'gor l'ticotd
alguns dies.
de
Wiesbaden 1 els anexos. — Havsa,
de
Wiesbaden.
El senyor Lubersac ha presenciat esBerlio. 17. - El Reidxstas ha sdopcenes horribles a Krementelung I PolBerlín, 17.—El Govern alemany ha tat daftniiívanw«t, malgrat els vot*
tawa. poblacions que han estat reduïcomunicaí
l'ambaixador de Franca eo contra dete nacionallsles. el prodes a la més espantosa misèria.
jecte d'emprèstit íorçós. — Havas.
En alguns pobles, els habitants s'han en aquesta capit»! que està conforme
menjat fins les bigues del sostre. La
població ha sucumbit en molts indrets •nnnuiiuiHiDmmiíuimiiiuiiiiiiiumiiiim^
per valor de més del 95 per 100.
Episcopal: Palau Episcopal.
Els casos d'antropofàgia són ja tan
Dels Museus Artístics (especial <H
Arans.
B
w
i
Blflteps
freqüents que les autoritats han re'Art): Oberta de les deu del mati r
nunciat a tota acció criminal contra els
la una de la tarda. Museu Arqusolò*
que es nodreixen de carn humana.—
glc; Palan Reial del Paro.
Provincial
Arqueològic.
—
Obert
de
navas.
Anís.—Oberta de deu a nBa del
les onze del mati a la una de la tarmatí. 1 de set a nou del vespre. Pas»
da:
Capella
de
Santa
Àgata.
Plaça
Combat entre policies i del Rel.
seig de Sant Joan. 26. principal.
Del Reial Patrimoni: Palau da I f
minaires ianquis
Especial de Mineralogia, Petrogra- Diputació.
Od,
P
deontologia
1
Conqulllologla,
da
Nova York. 17. — Els minaires va—Del Consell da Foment lAragdt
guistes de Richland Weellng (Virgí- ia societat de Ciències Naturals
nia occidental), Ihan incendiat u s •Club Muntanyenc». Princesa. U . pri- número 287, principal). Agricultura,
edificis i dependències d'aquelles mi- mer — Obert d'onze a una i de eina Indústria. Comerç i Patologia vegeiaL
"Arquitectura: Escola d" Arqui tec t » Pública. Tots els dies feiners, de de*
nes.
a una i de quatre a sis del a tarda,
La polida hi ha intervingut per a ra. —Segon pla de la UnlveraltaL
els diumenges.
restablir l'ordre, trebam-se amb l'os- a onze de la vetlla.
D'Hlstórla Natural de la U n i m *
De la Catedral: Plaça de la Catemontat motiu un combat del qual
dral.
fins ara se sap que han resultat deu lat: Edilicl da la DulverattaL
Artístic 1 Arqueològic de Barcelomorts, entre els quals figuren un ofiBiblioteca pública de Sant Andreu
cial i alguns agents de policia. — na. — Obert de les nou del mati a la de Palomar (Santa Marta, 18 I 20).—
una de la tarda. 1 de les tres fins a Oberta de les vuit a les deu del vesHavas.
posta de sol: Palau Reial dal Parc. pre.
Municipal: Obert de les deu del ma
Biblioteca de l'Escola Elemental del
Treballs de la Societat
U a la una da la tarda l de les qua
Treball (Urgell. 187, Casa Bstlló). —
tre
a
les
set
de
la
tarda:
Casa
da
la
de les Nacions Ciutat.
Especialitat en obres d'ensenyament
Londres, 17. — En la darrera retècnic per a obrers. Oberta tota ela
—Especial
de
Patologia
Vegetal
del
unió del Consell de la Societat de les
dies íelnera. de sis a vuit de» vaaConsell
de
Foment.
(Aragó,
número
Nacions ha estat aprovada una popr».
S87.
principal).
Públic.
Tots
els
dies
nència, preconitzant mesures de proProvincial ünlwTsItària. — Oberta
feiners,
de
deu
a
una
i
de
quatre
a
tecció per als nois i les dones, .icor•a dos quarta de dau dal mau a doa
als
de
la
tarda.
Avisant
anticipada
dant-se també ia creeació d'una co
quarts de dues de la tarda: Erüücl
missió que s'ocupi de la repathria- ment també es pot visitar «la dl«i de la Universitat.
ció dels deportats a Turquia i a i A- testi as.
Biblioteca de l'Institut da Fisiolo.
Museu Pedagògic de Ciències Natusia Menor. El Consell s'ha ocupat aigtaíFacultat de Mediana), especi».
xí mateix de la qüestió de la tranjfe rals da L. Soler Pujol.—Plaça Real, litzada en Fisiologia , (Biologia i
rència a Polònia dels cabals ale- número 10.
D'Història Natural de l'AcadèmU Bioquímica, tots els deies feiner^
manys destinats a assegurances so
de Ciències 1 Arts: Rambla dels Es- de deu auna i (llevat els dissabtes)*
cials. — Havas.
de quatre a sis.
tudis. 9.
Biblioteca especialitzada en mat*»
De la Corona d'Aragó: Carrer deia
ries tèxtils. Escola d'Indústries TèxLa crisi a Sansalvador Comtes de Barcelona.
tils de la Universitat Industrial (UrDs Protocols: Notariat. L
Paris, 17. —Notfcies rebudes de Sant
De la Universitat: Edifici da la Uni- gell, 187), oberta, de deu a dotze.
Salvador comuniquen quo el PresiServei de préstec.
dent d'aquella República ha acceptat versltat.
Biblioteca pública per a cecs. Pasla dimissió del ministre ds Neçocis
Centra Excursionista de Catalunya satgt de Torres Amat, 6. Dies feiner^,
estranger, senyor Paredes. I ha no loarrer del Paradís). — Oberta da ata de
deu a una. Die3 festius, de doa
menat per a subsíllulr a aques1. al a vuit de la tarda 1 de les deu a doa quarts d'onze a dos quarts d'una.
quarts
de
dotze
de
la
nit.
senyor Avlla. — Havas.
Biblioteca de la Cambra de Comerç
Biblioteca del Consell de Pedagoi Navegació. — Oberta els dies feiners,
gia.
—
Urgell.
187.
—
Oberta,
de
l»
Les negociacions
a 1 del matí. 1 de 4 a 7 de la tarda. de dos qnarts de deu a una. l de
diumenges, de 11 a 1 del mall. d oe quarts de quatre a vuit; els diude La Haia Els
Aquesta Biblioteca és circulant
menges, de deu a u n a
La Haia, 17. —IContealant a l a carta del president dc la Conferència,
senyor Patyn. el cap de la delegació «MuiiimiiuimiuiiiiiiuiimiuiiuiiiiiiiiiiuuinummiíHimtimumiiumHmimiiBiiHunwüii1
russa, senyar Litvinaí. prstén qus ! »
declaracions íormulades ameriormein
per la delegació russa no íoren ben
CBISTALLEBIA
compreses. I per això sol-lidta la conP
I
S
A
I POBOEIXANA
vocatòria dels presidents de le-s tres
Elogis suecs a França
Subcomissions no russes i ek memTallers d* decoració,
Caen, 17.—El ministre plenipotenciS' bres de la Comissió russa, amb l'obTallat» I Qr·vat·
jec-te
de
continuar
!es
interrorm.udcs
ri de Suècia a Paris, comte de EhrensUttalls
per a servei de íauia
negociacions.
—
Havaü.
vard, a l'acte de la distribució de pretiamameul, sfntiuiun,
LaiHaia. 17. — ^Reunides ics Ires Submis celebrat al Liceu d'aquesta ciutat,
A rticles Fantasia,
l'acte de la qual va presidir, pronuncià comissions no russes han examinat
Pais i estranger
un discurs declarant que estava con- la situació creada per la «arta de la
vençut qus França no figurarà mai més delegcaió russa, acordant donar per
Despstx l Exposició-.
entre les nacions culpables de provocar suspeses les seves tasques, :antb excepBoada Universitat, •
la guerra i que no ha estat ni serà més ció de la Subcomissió de béns primilitarista.—Havas.
MaRStzem 1 TiUeis-.
vats, la qual cs reunirà un cop mé*
amb els russos, per a ceff ar una base
Car car de Corta, 41S
permeti prosseguir les negociaTelMon 6610 A.
Els alarbs contra Balfour que
cions. — Havas.
OB&3T8 MAGATZEMS
Londres, 17,—Telegrafien del Caire
al «Daily Express.que et Comitè de Felicitacions a Millerand
de
Palestina ha rebut un telegrama de la
París, 17.—El president de la RepúMeca anunciant qne els pelegrins han
Francesc Ferrer Anglada
organitzat una grandiosa manifestació blica senyor Millerand continua rebent
per a protestar de les declaracions fe- nombrosos telegrames de felicitació
tes per lord Balfour. L'autoritat supre- per haver resultat il·lès de l'atemptat
Aquesta casa rep contínuament
ma s'ha vist obligada arengar els mani- del divendres, entre ells ur. molt exda les més importants del pais i
festants durant dues hores per a cal- pressiu del rei d'Espanya.—Havas.
estranger les últimes novetat* en
mar els anima.
Cristall, Pisa, Porcellana, Articles
Associació
de
partits
burEls manifestants han insistit en què
fantasia. Bomboneres. Majòiiquea
es demani a Anglaterra que compleixi
pròpies per a presents, etc. Grana
gesos alemanys
ela compromisos que va contraure duexistències en Vaixelles, Jocs de caBerlín,
17.—Segons
diuen
els
diaris,
rant la guerra amb la població àrab de
fè i dolços, 1 tasseria en blanc
els
caps
de
les
fraccions
parlamentàPalestina.—Havas.
Es decoren a gust del comprador
ries del centre, demòcrates i populisals seus
tes, han resolt crear una associació de
La fam a Rússia
TALLERS DE DECORAT
partits burgesos, anàloga a l'organitJocs de Calà i Ta, Valxedas de Pisa
Ginebra, 17.—El pèrit econòmic fran-' zada pels socialistes.—Havas.
i Porcellana (lormes modernes, decès, M . Jean de Lubersac, que. com es
corats novetat especialitat de la carecordarà, va marxar últimament cap a
Alemanya ha pagat
sa). Jocs de taula en Cristall Baoca.
Ucraina per encàrrec del doctor Nanral, Val 8t- Lambert i Pais, en
Paris. 17.—La comissió de Reparasen a fi d'estudiar la situació d'aquell
llis, gravat i tallat. Serveis per a
país, ha redactat un informe sobre el cions ha publicat una nota donant
restaurants, col·legis i comunitats
lamentable estat a que la fam ha reduït compte de que el Govern alemany ha
religioses.
a les poblacions de Kief. Charcow i pagat ela 32.107.397 marcs or, corresOdessa.
ponents al pagament fixat per al dia 13
Expedicions a pro vincles
A Kief—diu—hi arriben diàriament de l'actual.—Havas.
Vendes a l'engrós i detall
centenars de fugitius de la zona famoRonda da la Universitat 6
lenca, i com sigui que a la ciutat hi La cursa de bicicles
manquen els auxilis, són desemparats
Volta a França
als afores de la població fins que es
Paris, 17. — Recorregut dc Ginebra
moren de fam, sembrant amb llurs caa Estrasburg. Primer Masson, ea 15
dàvers els voltants de la dita ciutat.
A Charcow, la situació és encara pit- hores, 20 minuts, 45 segons. Segon,
jor, puix ultra les grans necessitats que Stoúiet en 15 h . 26 m. 29 s. Tercer, D o c t o r
E m í c
M i a s
i
C o d i n a
en general es passen, a l'estació bl Rosslns.
Heu's aquf la classitlcafió genera! Especialista en parts i medicina infantil. Tractament del Limfatisrae, Escrofulisha uns set 0 vuit mil refugiats, dels
quals ningü tampoc pot ocupar-se'n. des del començament dí I& carrera me. Anèmia infantil, Trastorns del desenrotllament. Tumors freds i Tubercnlosl
Les autoritats s'han vist en la precisió f ins a rarribada a Estrasburg. Pnn.er, 1 infantil. Assistència a parts normals i distosis. — Hores de visita: De 3 a 5 tarde tancar els hospitals i el asils per Heusghen. 178 hores, 6 mli-uts. 15 se- da, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes. — Rambla Catalunya, 07, ].eri
manca de queviures I de medicaments. gons. Segon. Lambot en 178 h. 8 m. " ' ' '
'
^M^^—• — —
•
, M
A Odessa, els cadàvers ss recullen 39 s. Tercer. Alavolne en l'as ih. 15 m.
A T . f \ f j f A " R ha traslladat el seu despatx de Vlea
en carros i algunes vegades són tants, W s.. Quart, Lensers en 179 -h. 30 s.
cjue no hi he temps de recollir-los tota -Havas.
|[ de 11 a 1 i de 3 1 5 . Festius: de 10 • 12. Econòmica; TOXO, 20, de 7 a 9,

oovem. el dia 3 de juüo» del mateix
any. a totes les armes, lixciòs la ca
vallería, Jf- no franquej i r una línea
a deu quilometres de la frontera.
En compliment d'aquesta ordre, el
lloc avan^st que manava el caporal
Peugeot estava el dia 2 d'agost a una
distància aproximada de quatre cents
metres a l'Est de Jonchory. quan el
caporal .'eujfiot i els seus homes van
veure arribar a cavadL a tota brida
els primers genets alemanys.
El tinent que els comanava va donar un cop de sabre a un dels soldats
d'aquell lloc. avalançant-so contra el
caporal.
L'un i i'aitre van resuitar morts sn
ï i batussa, i la petita tropa es portà
heroicament en aquella primer» acció.
El tinent que va c«ure, pogué ésser
pertectameut identificat. Ls deia Camil Mayer, del cinquè de Caçadors a
cavall, de iioarnicló a Moulouse.
El primor mlulslre irancés, M. Poincaré. afegt després ae donar aquest«i
dadec. que de l'any 1913 ençà el Govern francès sabia que p^uest regimeui 0 el 22 de dragons, del qual formava part !a 29 brlgí&a de cavalleria
a'.prnanya, -n cas de mobilització, havia d'envhr patrulles sobre el territori francü.
Per tant — afegí Poincaré — És impossible pretendre que el tinent Mayer
arribà per error fins a lonchery, i que
sense cons-xement lels seus caps havia emprès una acció tan temerària.
Per altra part. ee sa;) que els alemanys cercaren Infornia'·-se de la
sort del .'aent Mayer 1, en efecte, el
consol general d eFrança a Basilea,
va rebre el dia 4 d'aij >it una carta del
cònsol abmany, Wunoeriích. la qual
carta oonsiUUeix — di^tié el senyor
Poincaré —• un document :aèdit encara i que conté la íor'aàl confessió de
l'agressió plemanya.
L'esmentat document, diu alxi, en nn
dels seus paràgrafs mós imeressaots:
•Em dirigeixo a la vostra generositat, perquè m'informeu sobre una petició que cm fa el comandant del cinquè regiment de caçadors de Moulouse, per ü tenir noticies, mitjançant
vos. dc l'estat del tinent Mayer, íerlt
abans d'ahir, prop la frontera, en
territori francès.»
Com es veu — continuà dient el cap
del Govern francès — er. el cinquè regiment de caçadors se sabia que el
tinent Mayer havia travessat la frontera i habia estat ferit 0 mort en territori francès.
Per altra part — terminà dient —,
els dos genets alemanys que foren
fels presoners on aquella acció, reconegueren que la patrulla del seu regiment havia rebut ordre de penetrar
a França. — Havas.
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L discors del general Berenguer al Senat, els comentaris que
tothom n'ha fet, la crisi que ha motivat la sortida del general Olaguer-Feliu del ministeri de la Guerra d la seva substitució interina pel president del Consell, i el nomenament del genera^ Burguete com a Alt Comissari i del general Castro Girona
com a cap de les forces indígenes de Ja zona espanyola del Marroc,
no han estat sinó manifestacions episòdiques d'una concepció política, d'un sistema de govern, que ha fracassat. Tots els fracassos parcials que els fets han confirmat darrerament, no han estat sinó incidents reveladors del fracàs absolut de l'Estat espapyol com a organisme rector de la vida dels pobles espanyols.
Un diari madrileny ha pogut remarcar la impressió d'absènjda de Govern, de manca de Govern, que han produït els actuals
esdeveniments, encara no liquidats políticament. E s exacte.
L a lectura dels documents portat a l'Alta Cambra pel ge•eral Berenguer demostra una aclaparadora absència d'un pensament i d'una voluntat de govern. E n realitat, revela que no
hi ha hagut ni comandants generals de Melilla, ni Alta Comissaria ni Poder públic. Ara mateix, al moment de nomenar Alt
Comissari, semblava que el Govern havia d'aprofitar aquesta ocasió per a concretar el seu pensament. Però l'Alt Comissari ha
estat nomenat alhora que el Cap de les forces indígenes i els dos
generals afavorits representeu dues polítiques, dues concepcions
distintes del problema a resoldre, que no són complementàries, sinó
jcontradictòries. Tothom pot, doncs, prejutjar l'eficàcia que tindrà aquesta arbitrària manera de voler resoldre els conflictes.

V U U

D E

C A T A L U N Y »

d'aquesta tesi. Espanya, per circumstàncies que no cal recordar,
abandonà la illa de Santo Domingo, a la qual havia estat restablerta ia seva sobirania. Però l'abandonà voluntàriament, i el seu prestigi internacional no en patí cap detriment. Unes tres dècades
després, abandonava també la illa de Cuba. Però no l'abandonava
voluntàriament, i tothom recorda com sortí el seu prestigi internacional d'aquella catàstrofe.
Ara, segons diu tothom a Madrid, i si no és rectificada radicalment l'organització de la vida pública espanyola, al Marroc esdevindrà fatalment, un dia o altre, i en forma aquesta vegada irreparable, un altre desastre d'Annual. E l s que parlen del prestigi
internacional d'Espanya per a defensar la continuació de l'empresa
del protectorat marroquí, sense rectificar, però, les causes orgàniques de la catàstrofe d'Annual, cal que meditin quina eventualitat
de desistiment fora més lesiva per al prestigi internacional d'Espanya : si la de sortir del Marroc en la mateixa forma que va sortir
de Santo Domingo, o si la de sortir del Marroc de la mateixa forma
que va sortir de Cuba.
Bammimiii!iiiiiminiiiiiiup.iii;inmiiii!im
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P o l í t i q u e s
ACTE O AFIRMACIO CATALANA
A SANTA BÀRBARA
Tenim nocíries que a darrers d'a.
qoest mes se celebrarà una gran festa d'afirmació catalana a Sarna
Bàrbara, en el qual pendran pan
parlamentaris nacionalistes i altre,
valuosos elements. L'acte promet" te
nir ressonant importància.
Oportunament donarem més detalls.

DEL DISTRICTE DE GANDESA

Ultra l'alcalde de Gandesa. Eo Josep Fontanet Soro. del qual )a par'.,-,
rem, assistiren als actes d'afirmaclo
catalana dels dies 8 1 9, N'Antoni
Asens Cardona, alcalde de Mora d'Ebre; N'Antoni Gaya Forès, secretar i de l'Ajuntament de la mateixa po.
blàcld; En Miquel Alcoverro Miravet, alcalde de Bot: En Jaume VideUet Clua. socretari dc" l'Aiuntament
de Corbera: el director de «El Llamp-,
En Manuel Bordi, En Lluís Salier. de
la Talma d'Ebre; 1 En Pius Macip,
de La Bisbal de Falset.

«EL LLAMP»

B

Per a celebrar el primer any de
sortir aquest lliutador periòdic, portaveu nacionalista de Gandesa 1 sa
comarca, publica un valuós número
extraordinari, estrenant una magrifles capçalera i publicant ann-les d"en
Manuel Bardí. Carl?? Marlstany,
Camfco. Puig t .Cadafalch. Vallès 1
Pujals. Josep Montserrat Cuadrada,
Ferran Agulló, Eudalt Meiendreí,
Lluis Bertran 1 Pijoan. R. SedO i
Borrell. A. Làzaro. Lliori d OUeii.
Emiü Pascual d'Amlgó. Tomàs Solva. Ferran Casas Meroadè. P Plani
Maflé. Víctor Ferrús. Joan Roman:,
Joan Torni i Balagué

Sora els epígrafs «Para el seflor Va líneas; adjetivos durísimos por interllés y Pujals. — El timo por el pro- rupción de còmunícaclonee; frases
cedimiento del leléfono. — La protes- duras por error de número.. El acata de la Ciudad», diu <E1 Diluvio»:
bose!
Y... .-.quién es el culpable» iEl Esta
no »nbunv :s5«[nd S. HXVQ.K •loyas»
doll Ese Estado que lo mísmo fracasa
«1 ordon políuco le pongamos. a ve- en Cuba y Filipinas, que fracasa en
ces, de vuelta y media. en lo referents Aihucemas y... en telèfonos! Ese Esal pleito de los lelífonès segnimos es- tado que mangonean unas doeenas de
tando perfectamenfe de acuerJo con profeslonales de la odiosa burocràcia
los conceptes por usted vertldos du- y de la eterna farsa.
raate la conferencia dada en el «CenNo. no tienen culpa alguna las potre Autonomlsía de Dependents del Co
merç 1 de . la Indústria», a la qu» de- bres y sufridas telefonistas d« lo que
dicamos, como «eguramente recorda- ecurre!.... Puedo aflrmarlo rotundarà, una extenslsima y entusiasta in- memel
forrnaciún:
Elías no son ni pueden ser responELS TRADICIONALISTES
Ahora bten: en lo que no estamos sables de que se las obllgue a un tra
bajo
cuatro
superior
a
sus
fuerzas
y
Diumengie.
els tradicionalistes da
conformes, seatir Vallès y Pujais. es
que. ademàs. tengan que luchar con Barcelona que segueixen les inspiraen
«jue
usied.
siendo
una
de
las
inàs
Aquesta absència d'un pensament i d'una voluntat ha estat
Influyenles personalidad^R de Barce- los inconvementes de un material que cions del senyor Vazquez de Mella.
revelada al Marroc constantment, el mateix quan ha existit a Ma- lona y comando con medios màs ni en e i intériòr del Congo ni en Zan- celebraren diversos actes de caràcter
zibar seria, seguramenie. tolerado por
drid un gabinet .sense autoritat que quan 4a funció de govern ha que suhcientes para organizar un ac- los jefe^ de aquellas tribus, que tie- religiós l polític
1o mOnsiruo.. con el concurso de la
La nova Junta Regional del panit
recaigut en persona de notori prestigi o en ministres que han tin- Cimara Oficial fa Comercio y Nave- nen la inmensa suerte de no ser víc- quedà constituïda en la forma se
tima
s.
como
nosotros.
de
las
maquigacíón. Càmara Oficial de Indústria,
gut de la dignitat dei Poder públic un concepte enlairat.
gúent:
Fomento del Trabajo -Racional y otra» naciones de nlnguna Unión MonàrDon Teodor de Mas. president: don
Una persistència tan colpidora en el fracàs indica que obeeix enlldades que estan en el ineludible quica, que. confundiendo lo Iiumano
Ignasi de Ventós Mir. vice-president
b causes permanents, a causes orgàniques. No ha fracassat un deber de llevar a cabo una enèrgica con lo divlno. en su obsesion de com- primer; don Pere Vives, id. segon;
permanents campaAa proTelèfonos batir a la Lliga, lesionan constante- don Ramon.Riera, tresorer; don CaGovern, ni un Comandant general, ni un Alt Comissari. Ha fra- yMancomunidad
desde el momento que meote sagrados mtereses de la colec- simir Dalmau i don Josep Maria .Tlú.
cassat tot un sistema, tot un règim.
el íracaso del Estado cs tan ruideto, tívidad catalana, l
secretaris.
aplastante. tan deflnitivo, que.
Porque los hombres dc la unión
No un règim de forma de Govern, sinó un règim de concepte de tan
incluso por dignldad y vergüenza Monàrquica, sólo los hombres de la
LA JOVENTUT NACIONALISTA
debe evitarse que se acumulen sobre Unión Monàrquica, son Ice responGovern.
La
Joventut Nacionalista de la Llipobre y desahuclado Estado espa- sables de qUe la Mancomunidad. deI és clar que un sistema de Govern que ha perdurat segles, el
flol mayOres cargos y responsabilida- bido al complot de los telegraflsias. ga ha quedat constiutlda en la forma següent:
sempre amb la mateixa sorprenent incidència en el fracàs, ha de des. no lo ha hecho ya.
tramado por Bius y Rius y apoyado
President, don LI. Puig de la Bellsrespondre a motivacions més fortes que no pas una aptitud inpor los «Si necio» Delgado y los Royo casa; vicepresident primer, don J^No. no puede seguir la cosa así. Villanova y demàs patrioteros, no badividual c una orientació passatgera. E n aquest cas és evident sofior Vallés y Pujals! Y como no
ya pdido todavia poner en practica sep M. Trias de B«s; Id. segon, don
que la solució adequada del problema requereix, no un canvi de puede seguir, por los enormes per- su admirable proyeeto de reorganiza- Eduard Aunós; Id tercer, don Miquel
que la zarabanda telefònica ción telefómea, entre cuyas innega- Fargas 1 Reymat; tresorer, don Jósep
persones ni de política, sinó una reorganització total de la vida juícios
ocasiona al comercio en general, es bles venlajas, merecen citarse la de la Maria Blanc i Romeu: vocals, don
pública espanyola, desvinculant-ne la direcció dels nuclis que n'han necesariú que la Mancomunidad in- reducción de la tarifa de abono y la Josep M. Glch 1 Pi. don Josep Nf. Giexercit secularment l'hegemonia, per a deixar manifestar-se i ac-. tsrvenga enérgicamente. seriamenie de poder cofníinicar, sin pago de su- nesià i Pons. don Josep CodolS i
eu esta archieícandaloso asuntn, eti plemento alguno, con todos los pue- Gualdo: secretaris, don Joan Vidal
tuar lliurement els altres nuclis mantinguts al marge de la go- la seguridad de que no ha de fal- blos
Salví, l don Eugeni Giral d'Arquer;
de Cataluília.
vernació de l'Estat, i que tenen aptituds naturals per a exercir tarle ol apnyo de todos
vocal-bibliotecari. don Armand CaraY si esto no puede continuar, poe- ben.
En «El Diluvio», mucho tiempo anies funcions de govern que corresponen al període industrial de la
de qiif. íiuestra red urbana revir- que el tolerarlo unas eemanas m à s EN MARCELI OOMINCO RECLAMAT
civilització. Aquesta transformació radical de la societat polí- tes
uera ai Estàdo. escrlbimos varios y ! redundaria en perjuício de nuestra
PER L'AUTORITAT MILITAR
tica espanyola, única que podria salvar l'Estat espanyol, donant- contundantes articules contra la que \ dtgnidad de hljos de la progresiva y
Dijous a m b à «n l'exprés d« Franía.
luchadora
Barcelona,
qué
esperan.
refue
impopular
Sociedad
de
Teléfonos
|
Ji la capacitat d'imperi que mai no ha tingut, no sembla, però,
urbanos. Luego. tan pronto el Estado peumos. las personalldades llamadas I ex-diputat a Corts per Tortosa don
imminent.
esfiaüt)!. y en su representación el ]e- j a organizar una formidable y v i r i l Marceli Domingo, de tornada del seu
viatge per Amèrica
fe de Telégrafos o blen un delegado | protesta?
Mentrestant, la realitat demana solucions immediates. I com suyo, se hizo cargo del serviciò, desde
Al cap de poques horee d'haver arriSe
llamarà
andana
el
Fomento
hp;
que el país no veu dc moment sinó una sèrie inacabable de fra- • El Diluvio» tamblén volvimos a atre- i Trabajo Nacionnl. porque su presiden- bar, un inspector de policia l i ordena
e< presentés immediatament a la
duro y fuerte contra el desbacassos i no endevina cap solució satisfactòria, no és estrany que meter
vizconde de Cussó, f-ué candidato que
«Jefatura».
rajuste que. de dia cn dia. va ense- te.
Ja idea de l'abandó de l'aventura marroquina adquireixi cada dia íioreàndose de la central y subcentra- j de la Unión Monàrquica en las ulli
En Marcelí Dommgo es pereonà al
roaa «lecciones legislatívas y. adeles de Teléíonos
més partidaris.
màs. en agradecitmcnto a habérs-?!» du centre, presemant-se al cap genera] Arlegui. el qual l i notificà que esY como nuestra campafla no ha cal. 1concedldo. no hace mucho. un titulo tava reclamat per 1 autoritat militar
Nosaltres ja hem expressat moltes vegades la nostra opinió sonobiliario de «quinta categoria»?
do
en
saco
roto,
pues
ha
sido
acogida
de Lleyda.
bre la forma d'exercir el protectorat a la zona espanyola del Mar- con entusiasmo por la opinión púEn cuanto a la Càmara de ComerL"ex-diputat per Tortosa va demanar
roc, forma que podem sintetitzar amb la frase : Atracció, s i ; con- blica y pfros colegas, íormulan- cio, ninguna duda nos cabé qua seal cap de policia que se'l deixés pasfíuista, nc, que usàrem en un dels primers articles de fons que de- do enérpicas y reíleradas protes- cundarà con todo el entusiasmo la sar unes quantes hores en company'»
tas, entendemos que si la labor d« protesta de la dudad. pues los nom de la seva família. 1 el genera! Aridicàrem a aquest problema.
la prensa barcelonesa no es debida- bres llustres de Joaquín Cabot" y Bar- gut hi accedí. Dtssable es presentà
Ks clar que condició precisa de la realització del nostre pro- mente secundada por quienes. como tolomé Amengual. slempre dlspuestos novament a la «Jefatura» En Marceü
el sesor Vallès y Pujals y los presi- a hacer cuanto convieno a los interegrama és la capacitat, l'aptitud per a exercir aquesta atracció. dentes de nuesfras entidades econO- fes del comercio de Barcelona, cons-1 Domingo, sorllnt unes quantes hores
després cap a Lleyda, acompany«
I cal confessar que el país, per les raons que hem indicat suara, micas. eslfen en la óbligaclftn de no tnuyen la màs eóllda garantia de la 1 d'un inspector i del diputat de l *
desamparar los mtereses del comer- eficàcia de la nueva intervención de Mancomunitat senyor Casanovas,
no té gaire confiança que existeixi aquesta capacitat, aquesta ap- cio de la gran capital catalana, serà n o e a n primera entidad econòmica
titul essencial.
difícil, pdr no decir imposible. con-1 en f\ pleito. telefónico.
seguir que se acabe con -el tlmo por
Veremos Gerundnda y. por lo tanto,
E s evident qne si aquesta aptitud no existís, caldria pensar el procedimienlo del telefono», ya que
en realidad nuestra proien el desistiment, en l'abandó, com a la cosa més prudent i més no otra cosa puede llamaree el hecho convertida
posiclón, luja de nuestro màs acenCultura
de
pagar
al
E-tado
espafiol
«novenla
assenyada. No s'ha d'invocar líricament el prestigi internacio- pesetas i r i mestra les» por un semoo I drado barcelonlsmo?
nal per a oposar-se al que podria demanar, ^%ons les circumstàn- (7) que sólo sirve para acabar con
El sefior Vallès y Pujals tiene la
L'Institut Català de Sords-Muts f i
los nerviós y la paciència de los abo- 1 palabra. ya que es él. en estos mo- carrer do Montserrat, s'ha adhent
cies, l'interès del país.
nados.
mentos. el màs indicado para convo- I al X Congrés Internacional d'OtorAbans s'invocava la raó estratègica de la seguretat de les
car a una reunión de reprasentante» ! gia que tindrà lloc a París del W ^
•Lladres, lladres!», que gritan n u ' ï . 1de entidades barcelonesas a fin de to- , 22 del correnL
fronteres per a justificar l'aventnra marroquina. Un discurs del
.
afleionados cuando el empresaro ! mar urgenles, enèrgica* y radicales
El 'pma a tractar serà: «L'educscio
general Primo de Rivera al Senat demostrà que l'ocupació de la tros
suelta babosas en vez de toros de ban- medidas, y así, la v i r i l protesta que auditiva en els sordí-muts i la reeUevts a rabo la Ciudad serà digna de ducació «n els altres sords.
costa septentrional del Marroc no constituïa per a Espanya una dera.
Ko hay màs que i r de una oficina un pueblo que tantas y tantas veces
causa d'enfortiment de les seves fronteres, sinó una causa d'afeLa discujsió serà sota els pu"'5
a otra para formarse perfecta y cabal ba clamado contra los farsantes del de mira mèdic i pedagògic, hav^.bliment.
Madrid
políllco.
cuya
única
obseslón.
jd»a del tlmo de referència
al parecer. es poner trabas a todo se dividit «1 Congrés en dues secPor doquíer se contempla el mismo cuanto contribuya a impedir el mayor cions. •
Ara s'invoquen raons de prestigi internacional, que són exM
Centes que pierden la pa- y màs ràpldo progreso de nuestra CaLa quota d'inscripció é» a W
temporànies i són inexactes. Sense sortir de la història contem- espectdculo!
cimcia llamanrto a la Central; proppr als metges 1 de 50 per als P"''
porània d'Espanya hi ha dos exemples reveladors de la inanitat testas yiolentlsimas por ia falta de talufJa. — Tenu.»
íessors especialistes.
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cir 'umstàncies ínternacionaL' que l u n
travessat altres d'Europa, també la
L a
c a m p a n y a
Generalitat
C e n t r e N a c i o n a l i s t a de C a r d e d e u nostra terra hauria sabut complir el
seu deure..
L'ESCOLA D'ESTIU
del
M a r r o c
Acabà afirmant que. de" no regir
DE L \ MANCOMUNITAT
l'aciuai sistema elector»! abaurd,, m>
S'han ultimat els detalls dol curs
es podria donar el cas de tenir la d'Educació
Física per a mestres de
representació del districte qui no té l'Escola d'Estiu,
F e s t a
p a t r i ò t i c a
organitzat per la Po- NOVES AGRESSIONS DELS MORO»
un eetat d opinió.
nència d'Educació Física de la Man
.Comunicat oficial del dia.16. El
(Forts aplaudimeVí.)
AL MATI
teixa hora deíven estar lent d» les
comunitat i amb la col·laboració del general encarregat de l'A'ta Comisseves a Sani Boi iRlalles.)
...
i distingí^ profesor R. Berglund^ El saria, dia que no hi ha novetat «la
•nit, motiu d·ínaugijrar-se «1 O n Es acollit amb aclamacions En curs sera general per a tots els alum- territoris de Ceuta t Tetuàn.
Detallà les diferenciacions entre el
^íxatlonalista de Cardedeu, m ce- poble català I els altres i defensà la Santiago de Riba
nes de l Escola d'Esüu i pràctic pftr
A Larraix s'eKctuà dissab^. aiguada
Jl,rj diuiMDge una solemne diada bandera ! la llengua pàtries, msaluExplicà l'orador la satisfacció que ais que estiguin inscrits especialment. Schan-et-Sar. essent atacada 1 resuN
Lirtàuca.
des per En Torras.
sent en veure que d'ençà de la seva
Donat l'increment actual de lee- tant morts ela soldats Pere Alvarca
I Els jardins de la n«\a entlta-. eselerció, el districte va pujant de 10 port i !a neaessltat absoluta de fo- Soriano f Miquel Ojeda Vàzquez: íel.-ín curullats de públic 1 enjoiats
^'Albert Compte recomanà als de patriòtic mercès al treball de cada namentar lo en una» educació com- rits. Rafel Mayor Veja I Marian ReImb I r bandera de Catalunya. A l'en- Cardedeu que facin gran el nocl de dia. Amb satisfacció constata que el pleta 1 inteHigem del cos humà per ne Ruiz. segon? sembla greu, iota
A» amb flors, es vela també 'em- pàtria que els ha tocat i assenyalà Centre Nacionalista de Cardedeu és assolir els flns de perfeccionament del batalló de S«Ha.
fcl«na pattl-'
el íet que el seiem que al Congrés el tercer de la cipcumscripció que 49 de la raça que s'han d'obtenir, és
Segons confidències han fugit molta
[ La cobla Oni6 Csssanenja desgra- té En Torras no te d'un home. sinó poc temps s inaugura
indubtable que el curs és de gran soldats del Ratsuli i han venut a Bu
L un entllall de sardanes, que el Jo- que és una representació. Cal treHavíem arribat a un punt de sa- oportunitat l serà acullit amb entu- Haxen el blat que tenien a bais preui
bally perquè aquesia representació turació patriòtica, que iots els par- íiasme.
nt:punlejà amb delit.
1 pàstíén privacions.
signi la del sentir de la comarca. tits de Catalunya se sèntlen Influïts
Fa uiís diea es reuniren lots a Bil
(Aplaudiments.)
ptr l'idea! naciónalisla i ens pensàEs posa en coneixement dels mes- Haxen. demanant al Ralsuli que acL'QBFEO GRANOI.LERI
vem que no havíem de parla- ja de tres que l'h^rart de les clasaes de tivi les'negociacions amb Espanya,
Amb el tren de les tre» de la tarEn. JOsep Queralt, de Badalona, por- doctrina, perquè tan* s la dreta rom l'Escola d'Estiu és el seguem; De contestant los el. cabdill que per a
jja artlM l'Orfe firanollerl. junt nmb tà una abraçada dels que, a l'altra a l'esquerra lil havia lioinès que s'-n- vuit a nou. Botànica: de vuit a dos Pasqua estaria tot solucionai. EU
\ f í personalitats que havien de pen- banda de la muntanya 1 vora la mar, •irn 1 autonomia Però es teu que quarts de deu. iiràctlques de Quími- reunits l i van Indicar que de no éssee
ca elemental 1 Tècnica del Sllcroscò- així l'abandonaran i es sotmetran a
aré "paí1
míting.
són també de la circumscripció t que s'ha ue continuar.
<~ italnnya és la nostra mare i no pi; d'un quart de deu a un quart Espanya.
El mesire Bataller. director de l'Or- junts no han de tolerar més que els
Zoologia 1 Pràctiques de PsiEl Raisull continua a Baber-Hala
L<i. anava acompanyat d'una comis- representi qui nega la llengua en la •hem escollida, sinó q u : hi hem vln- d'onze.
de vuit a deu. Realitzacions; amb deu tendes i 3ii0 homes, havent |
k)(i de nacionalistes d© Granollers.
qual sa mare l i ensenyà les primeres gv.* Lr; U-nguu atàtané és iuliivs cotècnia;
de deu , do» quarts de dotze, pràc- construït coves per a refuglar-se conpreada,
donant-'í
e!
ras
irritant
d'a4ni& la senyera de l'Or/eó al da- oracions.
tiques de Física I Química: de dos
l anC le* ,res seocions de l'Orfeó : el
En dase enèrgica blasmà les con- quell pagès del Vallès que perdé un quan d'onze a dos quarts de dotze, tra els bombardeigs aeris. Els qua
l·.übUc "anaren a la Casa de la Vila.I sontes de què es valen els contraris pin perquè el fupci >i>afi castellà no Mineralogial Geografia; d'onze a dot- han fugit estan à Yebel Alam 1 Yebel
. • 1
bn al pen* r*s,à a 18 balconada, que i per a contradir la voluntat de Bada- l enl·-ngué, i l'altre .l'un' •Ucaide de ze. Història de Catalunya; a les quatre Faguelln.
disincie que hagué de (Jeuanar al
Al territori de Melilla, l'avió núme»
senjoü amb els colors patris.
lona.
de
la
tarda.
Ensenyament
Domèstip;
grveri.ador que (ipr favor el deixés
ro 25, aterrissà a Quebdanl, per haL'Orfeó entonà el «Nostre Cant»,
Acabà excitant les dones perquè parlar
en català, quan el que seJU- a les cinc. Educació Física l Acua- ver sdfert una avaria al radiador.
tnire aplaudiment*.
eduquin llurs fills en el sani amor ri-ava era un dréi 1 :io una gràcia, rls.
'
Amb motiu del contrat*Tnps que vai
E!- regidor sepyor Coll. aompanyai a la terra
;Ovacló.)
sofrir Sidi Mohamet El Krim. a Marge; seu company éenyor Casanovas,
La
Biblioteca
d'Indústries
Tèxtils
slna, i per haver manat demauar reDigué que cal que oblldèm les ranflnnaren la benvinguda a l'Orfeó, cor- yAntoni Sedó. també de Badalode la Universitat Industrial (Urgell,
l.·í.pAnent-íil, nnib eentldes paraules. na, digué que com a tema del diu- yfleics I <nie el sèn (ie<ig és que, en nüm. 18)11, durant els mesos de juliol, forços, a les cabiles del front, les conenemigues- han quedat re\\ mestre Bataller
menge es podíeu posar les paraules arhbar la seva corrr.inda a ia Üau- agost I setembre tindrà obertes. Ia celilraclons
Han marxat alguns grups H
Seguidament. l'Orfeó Granolleri se ' d'En Francesc Torras: «A Catalunya romunitat, "el Vallès, sl^u: amb ifttt sala de lectura de deu a dotze del duïdes.
uriir'-se amb els contingents dels eslanà a assajar amb la cobla les no s'er.M'nya res; no hi ha educarió. ferroésa 1 catalanitat. (Granò aplau- matí. dies feiners. 1 Toficina de prés- mentats
cabdills: en substitució deia
fompoiiclons de •-onjunt.
ni -.nstruíció; només se'ls ensenya diments.)
tecs de nou a una.
citats grups e» diu que aviat arribaa manejar la fals». (Grans rialles.)
ran arquenys de Beni-Urriagel 1 TenTami"^ en aixecar-se és ovacionat
Davant d'aquest sambenet tothom ha
BL ^HTING
saman per augmemar les guàrdies.
En
Valies
i
Pujals.
de reac.rionar. a fl que no ho torni
A Alhucemas sense novetat.
Començà dient que el mateix que
L'antiga quadra de Casa l'Amat, a dir al Congrés.
Al Penyal de Vélez, l'enemic hass o c i a l tllltzà amb alguns trets de fuseU. "onAmb paraules pintoresques ata-'à la amb discursos es fa pàtria entonant L ' a c t u a l i t a t
Jvili Hoc del Centre Nacionalista, pre•cuadrilla» que amb l'ajut governa- belles cançons. Com Ta l'òrfeó Gratestant-se en Igual lòrmu. i resultanl
emava un bonic aspecte.
greument ferit l'artiller Emili Pérea
iLes noies de la vila 1 de la co-- tiu, actua a Badalona. (Forts aplau- nolleri
EN LLIBERTAT
El Centre que s'inàugura és una
Benague.
bma estiuenca hi abundaven. Arreu diments)
avançada de l'eïtól caialà, í. com en
Han estat posats en llibertat tots
respirava entasinsme
En posar en marxa el motor d u d
obrers de la casa Guftalons que
[Dair.'telles oferien liacets patriòDna llarga ovació rep a En Josep els-actes lltúrgios. tènim també uns els
earóplà, a Tetuàn, alcançà m è l i r
van
ésser
detinguts
amb
motiu
de
mots
que
sempre
eè
diuen:
CataluMaria Trias de Brs
el mecànic Andreu Riera, el qual re.
l'incendi.
pLa casa Jl«ep planas repartia als
Aquest, fet el silenci, digué que ca- nya. Nacionalisme.
sultà amb fractura de tres costelles,
En
segles
pasSais,
la
península
ibècurrenií unes capses amb pasiís- lla iracar-se d'ara endavant una conELS AUTOS DE LLOGUER
quedant en estat greu.
rica
podia
ésser
una.
però
»ort4en
totfria. ofcfequlant lambé als presents ductí- I qüe havia de coostderar-sa
Els amos d'autos de lloguer han
seguit
espontànies
les
parUcnlarlu%abipostals !a' Conflieria Clavell.
als enemics com ofuscats.
presentat un escrl; al Govern civil
-•o * c
jUna ovació acollí la presència dels
Dirigí En Trias una salutació a clons, 1 Caialilny-a formà un estat anunciant que dintre vuit dies desque
donà
dies
de
glòria
al
mon.
•radars.
patxaran
el
personal
1
cessaran
en
el
les dames i senyoretes presents, afirEn ajuntar-Se amb, Castella, quin servei, com a protesta per determina- Desgràcies de criatures
1 Hi havia cl conseller de la Manco- mant que ell no és tfeminista a l'ús.
aunitat. En Joan Vallès 1 Pujals, el perquè la dona té una missió més es casaren Ferran l Isabel, s'establf des mesures de l'Ajuntament.
el pacte que cada poble es governallputat de la Mancomunitat En San- gran a compíir a! món.
CARRETERS EN VAGA
nago de Riba. el dipiifai a Cons N EAérmà que mal Catalunya havia ria sol. Perquè ens trobem avui com
Durant els mesos d'abril i maig,
S'han declarat en vaga 30 carreluard Aunós, L'ex^liputat a Corts En tingut una feòomla tan pàtria com estem? Això és el nacionalisme. I ters de l'Agència de transports Pie- segons trèiem de l'arxiu de la Junta
loísp Maria Trias de B&s. «is tinent als temps que ara som. EI plet de això és la lonura dels escolirs quan ra, per no estar conformes amb la de (Protacció a la Infància, h i 'na
f ïkalde de Badalona senyors Que- Caltflunya el tentm aturat dintre de els ensenyen amb.una llèngua estra- reglamentació del treball.
haguí les següents desgracies de noia
Jt i Sedó. els regidor badaloní se- casa. Tots els catalans som germans, nya, i això és ad notant que porta OBSERVACIONS D UNS CARNISSERS pels carrers:
l
escriptura
en
castellà,
que
no
resbyor Subirats, l'ex-tinent d'alcalde però amb els que siguin traïdors,
Uns carnissers del mercat de Santa
Instruments
Morts
Feríln
pe ;a diia ciutat senyor Cairi^ i re-' hem de tenir-hi guerra flns a la in- pon al .penjament de l'atorgant, i això
prpsemaclon* de gran part del dis- solència íAplaudiments.) No hi ha é? el que quan anem a unes oacínés Catarlna han estat al Govern Civil a
ricte de Granollers.
dliaver altre tracte que oferir-los 1^ que paguem se'cs m i n de mala ma- •exposar els inconvenienls pràctics de Intoxicacions
complir l'ordre de tenir gases damunt Incendis i cremades. ...
corda per si es volen penjar, enc ra nera (Aplaudiments.)
5
No ens hem de limitar a protes- la carn durant Is hores de venda.
que Judes s'escanyà perquè tenia reELS DISCURSOS
S
Caigudes
1
tar,
sino
que
hem
de
seguir
l'exem«CATALUNYA SOCIAL»
mordiments, i els traïdors actuals no
ia
Carros
1
cotxes
1
ple
del
que
fa
la
Mawomunltat.
A
Di Pere Cotios. que presidia, donà en tenen, essent pitjors, que e.s ca- Madrid, dels discursos que «s fan pels
El mlmerp 64. data del 15 de juliol,
ts
Automòbils .r.-r,
:.. 1
|a benvinguda als que havien vingut sos que registra la història dels que poblés, no en fan cas, pero quan po- publica el següent sumari:
7
fxpressà el deeig que el nou cen- s'han venut les dones 1 els fills, però den atacar la Mancomunitat, si qua
La Comissió Mixta i sos enemics Baralles 1 altres
(editorial)..
—
El
que
passa.
—
Al
vols
fre sigui lloc de cultura 1 germanor. mai la mare. lOvacló.'i
Bicicletes
i
motos
«Recordà la missió de ia pagesia ca- ho fan
tant del partit pòpular . I . per J. Mossegades de gossos...
8 de recollir l'esperit català que
17
Ens
hem
d'anàr
*pcderant
de
la
talana, que en les èpoques d opress:ó
Bastons — Els «productes» del joc.
anava dispers per la vila
quitxalla. 1 si ho aconteguira Cata->
de mmi . .
I
Cedí séguidament la presidència al dels Austries 1 els Borbons servà la lunya estarà salvada. Óuan pregun- per R Rucabado — El millorament
•
de
gats
...
5
dels
obrers
negrés.
per
J
C.
—
El
personalitat
nacional.
prssldent de la Diputació, senyor VaEn un paràgraf eloqüenusslm En tem a un noi quina és la seva pà- problema ferroviari Quan es resòl«
de cavall .
l
Uèí 1 Puja's. •
tria, í respon: Catalunya, és el miper Miquel Zapaïer — Clam p''El poble v» prorrompre en aplau- Trias presenta l'exemple del blat 1 llor auguri per a demà. puix que dràT.
Tramvies
;
pular.—La
Setmana
Social
de
Slrasles roselles: el Mat és Catalunya i
l.ments.
r.
les roselles l'enganyós 1 Inútil; el prodama que de Pàtria sols n'hi ha bourg. Tasca dels catòlics francesos, Caigudes
uàa, que no n'hí ha de grans i xi- per J . M G. — La fomació intel·lecbla',
és
l'espign.
el
batre,
el
gra,
la
fn Lluis M Arnau, de la Jovenques í que d'Espanya sa n pot formar tual de la dona I . per Marta Bóns
. 117
Tolal
3
|tut XaciónaUsta de la Lliga. íou fa- farina, el llevat 1 el pa 1 l'altre fa part en virtut de pacte 1 de convi- homs — Cases barates Subvencions
mal
1
no
té
ni
olor;
el
pagès
cull
el
[Iscuerament saluidat en presentar-s^
vència, com ho feren els reis. La repartides — Mirant a l'estranger. La
Reordà -que, de petit, anà l'orador blat i llenca al marge la rosella, com pàtria mai es troba amb els que no conlessionalitai de l'Escola, per a z
I» Cardedeu per a refer la seva sa- els vallesans faran amb els mals fills ens entenen.
— La crisi de l'habitació, per Juli
L'empréstil municipal
|lui afeblida, aconsc'guinliho, de la de la terra.
Acabà Bn Vallès flagellant l'incon-. Vila — D'ací í d'allà. — Noticiari.
Acaba
dient:
•Fem
pàtria
cantant
Títeixa manera que ara et districte
sutilisme
exhlbicionlsia
1
expressant
Dibuixos i caricatures d'açtualitat.
I'l? Granollers es guarirà de la malai- i resant, i després, quan l'ocasió ho !a seva fe amb Catalunya
Tal com vam anunciar, ahir va
l ' a política que sofreix i que consis- porti, voteu també al que no es doni
Ovació 1 visques a Catalunya i a
tenir lloo la subscripció publica da
lieix en tenir a les Corts un represen- vergonya d'ésser català. (Gro.sï ova- En Vallès.
ció.) . .
les 80.000 Obligacions municipals de
jtant de nom, però no de íet.
G o v e r n
c i v i l 500 pessetes cada una al fi iwr I0O
I Canta la nova era que es va acos\'Eduard Aunós explicà la InterL'acte es dóna per acabat en mig
d'intorès anyal, pagadores per inmesItant. i preconitzà entusiaÉme, disci- rupció que el diputat per Granollers de noves demostracions d'emusiasma.
DE SUBSISTÈNCIES
IP'··na i perseverança, a fl que, per bé féu per a dir mal de la cultura caHavent quedat organitzat per ordre tres i anvril'zabl^s en is anys, a
EL CONCERT
Me Catalunya, el Vallès íaci sentir ia talana El preu de semblant atac s
de la Superioritat a la Delegació Re- partir del IfM, perianyems a l'Expo..
jseva vlrlor. (Grans aplaudiments )
gional d'Ectadietica de l'Institut de siclò de Barcelona amb garantia geCatalunya no es féu amagadís, ja
Seguidamenf, l'Orfeó Granolleri do- Reformes Socials (Carrer de Sicilià, neral de rAjuntamenl d'aquetsta c l *
que a no trigar s agregava, a petició
i nüm. 29). el «Servei de Preus mitjos ta'
En UAtzfT CluseWu. en termes elo- de l'injuriador, el barrí de Lladonés nà un concert
«La sardana de les monges- l «La de Subsisièncles a les capitals de
L'èxit de! primer «tia deslsr ober-»
iqueïufi, saludà les [«rsonalítats assls- a Granollers.
El problema de Catalunya no és un sardana de la Pàtria•. acompanyade» província de la regió», el governador ta la subscripció, va superar m d i T-s
p í n a 1 les delegacions del districte.
cas passatger, perquè les nacionali- per la cobla, tingueren un frran èxit. ordenà a totes les Societats Cooperatl- càlculs dels més opilmistes.
Kertnt-loe.el cor del Centre, que
ves de Consum que funcionen a Bar
Sols en el dia d'ahir es van t a t t f
tats són eternes i obra de Déu. Des- El mestre Bataller fou molt felici- : colona
M'-' 46 la vila..
que remetin al delegat regioEvocà" factuació de Cardedeu quan prés do segles de pessimisme, l'es- tatEl concert acabà entonant tothom, nal de l'Institut esmentat doble exem- criure 60.000 títols dels quals 20 «oq
la guerra d'«Els Segadors. Es hora perit de Catalunya exclata ea í o m a orfeonistes, músics 1 poble, «EJs Se- plar de Ics notes de preus de venda corresponien a'. Banc de Catalunya
Aquest fel demostra la confiança
Ue fer ressorgir l'esperli patri, a & renaaent, arribant-se a concretar en gadors».
: de llurs articles durant el mes de
|quí les generacions lutures, sentin acció la dttfcil cnsiaüi'zacló d'una
í juny passat; havent de dòoar compli- amb què el òublic barceloní ao.ull la
l Orgull del català mediterrani, part ideologia
NOTES FLNALS
| ment a aquesta recomanació mensual- subscripció de les esmentades oblicív
Segueix l'Aunos glossant amb fra| Alegrant de la Civilització.
ment en ei successiu abans del dia dons
El retorn de l'OrTeó Granolleri í de 10 de cada mes a fl d e ' q u è la Dele
L'éxiT de les entitats bancàrip? qua.
I se elegant la Nacionalitat cataJana
£»i Ramon Batlle, en xardoroso» : 1 comparava l'ideal nostre, ric í es- les personalitats donà Uoc a altres - gació de referència pugrri registrar da de manifest, .distingint se partien,
amb toia puntualitat les oscil·lacions lannent el Banc de Cnialunya. qua
roote. constatà que «i primer deure 1 ponjóa. amb «l sec de la planüria on demostracions de simpatia.
A la nit hi hagueren més balla- dels preus, d'articles de consum do com portem dit per. si pol ha aconaa.
I *« «1 de foragitar els Torras, Four- hl ha senyors feudals que manen l
lis classes treballadores
gutt subscriure la important xifra d«
oier í riUSi entrebaocadors de la esclaus que obeeixen. Si la nostra des.
Bé comença el jovent de Cardedeu.
2O 000 títol*
meauiat d^ Cauiunya. 1 que a la ma. aadonalitat s'hagués trobat amb les
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P E N Í N S U L A
LA TARDA AL SENAT
Madrid, 18. 12"30 maWnada
TU senyor Goieoeohe* Ha aprottlat
ml Senat la discussió del preasupnil
de despeses del Marroc per a genoraiitzar ia seva kuervencio, n i orcumscrlvúil·-la exciueivament ai desearotilatnent de la campanya, &inó
també a i'attuació del Consell Suprem de Guerra • f a r i n a en Intervenir en l'assumpte de les responsabilitats.
Joridlcameni, a judW de Vex-roimetre mauri, ei fiscal del Consell Suprem de Guerar i Marina no pot judiciar el general Berenguer sease la
prèvia aquieacènoia del Govern.
El senyor S&ndhez Guerra ba reiterat la seva tesi de la lnfliibició del
Govern.
El general Berenguer slia sltv e
rat d'alguns càrrecs que se U han
•fet amb respecte a •Tescàa rendiment
de les íorces que 4»a tingut a les seves ordre» a l'AIrica i «obre l'anunciada operaoio sobre Alhucemas.
Aquesta part de Ja seaió ha estat
molt animada, mostrant-se Vlesprés
el senyor Sàncbez Guerra satisfet del
seu resultat.
ELS PLANS DEL NOU ALT COMISSARI
Els diaris segueixen publicant tnaDifestacions del general Burguete sobre el problema polttico·roilllar del
Marroc,
En les que ha fet a un redactor
de cLa Correspondència» reconeix que
la situftrio é.- molt greu, però el problema pot recoMre's amb tota l'ecosomia que es vulgui.
EI problema no és de penetració,
siné de compenetració.
Cal adaptar I seguir fense vacil·lacions un definit pla polític, utilitzant
les armes com a auxiliar de la política.
Cal intentar 1« conquesta espiritual
de des cablles, cercar -la col-laborivció
de l'indigena amb la formació d'un
exèrcit colonial.
No pot desarmar-M al moro, n i
deixar-lo amb les amws ' om a element passiu.
Sóc partidari de l'organització en
poblats 1 cabites dels Somctens a l'Os
espanylo, però conservant entre eis
moros llurs costam* i Jerarquies.
Creo que no «jowteïxen soldats dolents en 'la història. iLes tropes són
dolentes quan e'ls generals no saben
fer-Jes Bones o les empren amb m i t jans dolents que les desmoralitzen.
Cal apoiar-se en el país i convertir
fcn aliat laenemlc de la vigília.
Cal desfer els errors polítics comesos.
No «"ha d'oblidar que aquesta part
del Marroc només es conquerí, fortament, amb armes espirituals. I-a guanyà així el cristianisme, la guanyà
cl malhometanisme i així ia subjectaren almoravides i ahnohades.
Tampoc s'ba d'oblidar, i siha oblidat molt, que tots els que estan al
servei de! protectorat, des de l'Alt
Comissari a l'última auioritat. exerceixen aque«ta autoritat per delegació
del Jaklía. el prestigi del qual han
d'enaitdr per al bon èxit de I V c i ó ma.
teriaJ tutelar.
. (Per a portar a cap els meus plans
compto amb elements voadjuvanis de
importància, en el que « refereix al
sector militar i al sector civil, un
dels ftomes que millor coneixen l·i
vida i la fpsicologda del moro i un
dels millors prestigis de 'a zona de
Larralx. després de més de 40 anys
de convivència amb els indígenes en
«queIJa província mogreb:e. Els mateixos útlis serveis pot prestar el secretari de la Comissaria, senyor López Ferrer, que el genera! Castro Girona.
En resum: el general Burguete és
partidari d'una acció ai Marroc que,
lluny d'excloure l'actua-ló política,
bi trobarà la seva més ferma base.
Dins de l'acció milllor es mostri
oposat a la tàctica practicada fins ara,
d'anar semlirant de blocaus i posicions inútils tol el lerritori.
La seva afirmació de <juc oi moviment és una multiplicació de les iropes abona fa'.-; propòsits.
Declara la necessilat de formar nn
gran exèrcit colotrlal, 00 solameni
per la seva utilitat milita', sinó t.imbé per l'cflcàKia política que. a l \ ò
tindrà en un país esítncialment
guerrer,
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• L TRACTAT AMB ANGLATERRA
Avencen les negociacions per a concertar el tractat de comerç entre Anglaterra i Espanya.
Es diu que per ambdues parts s'ha
posat el més gran interès que l'esmentat tractat ee fiflrml dintre de la
segona quinzena del mes actual.
ATROPELLS
A conseqüència d'alropells duraut
les darreres vlm-i-qualre tiorcse. han
resultat mort un nen de quatre anys
i 'ferides vuit persones
CL PEIX

Ahir foren assistides a la Casa de
Socors de la Inclosa deu veïns dsl
carreer de Segòvia, mim 55. per taver estat víctimes de la mala qualitat del peix.
ELS INTEL·LECTUALS
I EL SUPREM D l GUERRA
Aquest matí ha estat remès a Ciudad Reial, on es troba, el següent document al general don Francesc Aguilera, president del Suprem de Guerra i Marina:
«El Consell Suprem de Guerra 1
Marina, dona en aquests moments
la sensació confortadora que a Espanya és encara possible la Justícia.
La part més tràgica de La tragèdia
d'Annual, no era Ja el nombre de vides eegades, sinó el convenecimeiit
que tots tenien a l'nima que per
aquella desfeta, com per la de del
1898, no s'txlglria cap responsabilitat.
El Consell Suprem de Gucrera 1
Marina torna a l'àntaia la confiança
Nosaltres, que creiem que el mai
del qaal mor Espanya és aquest, la
desconfiança, volem custodia ramb el
nostre alè aquest Consell que.diu que
va a fer Justícia.
Desitgem formar una opiúló Tlerisa,
viva, al seu entorn, perquè no defalleixi, perquè no dubti, perquè no li
destorbin lee Influències de corrupció
que poden cridar-lo per tots costats.
El gest d'aquests Jutges milltnrs
pot ésser el terme d'aquesta obra vergonyosa de la vida d'Espanya. 1 la
civiltat que no ha sabut ésser jutge,
podrà en aquest gest trobar un noble
exemple de conducta.
15 de juliol de 1922. — Signen: Unamuno, Valle Indàn, Marcelí Dominko. Manuel Bueno, Castrovldo, Zozaya, Cristòfol de Castro, Menéndez
Pallarès, Hoyos i Viocent, Franeia,
Amadeu Vives, Araquistain i altres
ateneistes i elements imel-lecluals.
EL

COMIAT

D'EN BEGENGUER

S'ha comentat molt cl comiat qíie
el general Berenguer ha dirigit a 1 E
xèrclt d'Africa. en deixar ei c à r r e í
EStà concebut en els següents termes:
•Senyors generals, caps, oficials 1
tropa de l'Exèrcit d'Afrlca:
En separar-me de vosaltres per imperiosa necessilat de les circums'úncies, el meu cor es commou davant
la idea que poguéssiu pensar, encara
que fos per un moment, que vaig ésser negligent en la cura de les atencions que em corresponien per a garantílzar la vostra seguretat i tl>
vostres èxits.
Tlno la seguretat que podré provar
la injustícia de les auusacions que
se'm dirigeixen.
Durant tres anys i mig havem compartit les emocions d aquesta empresa Havem realitzat campanyes brillants, com la del territprl de Melilla, per a ocupar Benisaid i Tafersií;
als de Ceuta i Larraix. per a conquerir Xauen: per a establir el pa»
pel Fondak d'Aydadia, per a solmítre i ocupar les cabiles d'Anguera.
Beni-Gorcet. Beni-Aros, Ayferit. Gomara i altres més, els noms de lese
quals estan gravats en la vostra memòria.
També haguéreu de realitzar la re
acció al territori de Melilla, conquerint, després d'un dur cop de l'enemic, en poc més de set mesos, territoris perduts que havien • ostat irés
dc dotze anys conquerir-los. permeicnt-me, mercès al vostre esforç i abnegació remetre una extensió de zona
de proloi·lorat moltes vegades més
grau que la que vaig rebre, oberta
tota al trànsit, indispensable i traslladats els nostres límits, que en la
zona de Tetuàn eren de l'horta de la
població, a deu quilòmetres més onllu
Aquesta fou la nostra tasca, esmaltada d'apisodts de la campanya
dels quals podem restar orgullosos. 1
que perdurarn en el nostre record
com les executòries del solda*.
Jo ut desitjo i unc la sefuretai que
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les vostre» relleevants virtuts i altes la fórmula proposada pels senyors Aricndicions haureu de demostrar-Ies tigas I Palaclons.
sota el comandament del meu digne
LA PARALITZACIÓ A LEON
successor.
León. — Avui ba començat a regir
A tots us saluda i reitera les gràcies per la voistra abnegada coope- el locaut i amb tal motiu no s'ha enració aquest vostre general en cap. trat avui al treball.
La vaga abarca a iots els oficis del
Dàmas Berenguer.»
ram de construcció.
ROBATORI EN UN TREN
Els obrers ban recorregut els carUoa parella de la guàrdia civil del rers amb gran ordre.
Uoe de Nueva Numancia. en fer aquesLes autoritais adopten gran nombre
ta matinada el recorregut de la seva de precaucions.
demarcació, s'ha trobat amb què nl
En aquests moments es reparteix
quilòmetm 4 de la línia d'Andalusia un manifest a l'opinió.
é
hi havia senyals inequívoques d'haEl conflicte teiid)eix a envpltjorlr-se.
ver-se perpetrat un robatori de cou^iFUOIDA
deracló en algun tren correu.
Començà per trobar dos grans pa
Santander. — Un jove de 85 aays
queis dirigits a les tropes d'Africa. anomenat Albert. Ramírez, solter, apoquatre més amb robes també per a derat d'una casa de viatgers, prople.
l'exèrcit, uns 86 paquets més de cor- tat d'una tia seva. anomenada dorespondència per a Gibraltar i una nya Julià Labra. féu efectiu un taló
saca de gran tamany de les usades del Banc per valor de 52.000 pessetes,
per a aquest transport, buida. Més i ahir. diumenge, va desaparèixer del
en davant ha trobat els enbolcalls de seu domicili.
14 paquets postals consignats a Ceuta
La seva tia va avisar a la policia
i Gibraltar.
de la desaparició i els agents pracDe tot això sembla deduir-sc'n que tiquen actives gestions per a trobar
•1 tren robat hagi estat el correu d'An- «1 fugitiu.
dalusia.
L'AUTOR D'UN CRIM
També sembla indubtable que els
lladres han anat tirant els objectes
Sevilla. — F a un quan temps, que
fins a Aranjuez, puix les parelles de als voltants d'aquesta ciutat en on
la guàrdia civil d'aquella demarcació lloc onegut per Míraflores. aparegué
han trobat paquets, el contingut dels en una cabanya el cadàver d im hoquals desconeix, fins el moment pre- me, cremat
sent.
Malgrat les gestions que es van rea.
L'atestat aixecat per la parella ha litzar no fou possible aclarir la perestat cursat a la Direcció d'ordre pü sonalitat dc l'Individu cremat.
bllc i al Jutjat de guàrdia.
El dia 5 del corrent, fou detingut al
poble d'AJariz, un individu anomenat
LA JUNTA DE SUBSISTÈNCIES
Elies Coronel, de 35 anys, natural d'AlAquesta tarda, a les sis. s'ha reunit modovar del Campo, el qual va rela Junta de Subsltèncles per a tractar córrer diversos póWes passant per Ue.
de la projectada elevació dc les tarifes nyador.
.del fluid elèctric.
per la guàrdia civil, es
' S'ignora ço que s;ha acordat, però vaInterrogat
declarar autor de la mort del dit
l'alcalde deu tenir por. respecte a
això. quan té convocada per al di- individu, amb el qual, •el dia abans
jous l'assemblea en la qual es tracta- del crim. va sostenir" una discusló,
rà de la contesta que ha de donar l'A- tractant de la compra d'una cavalleria.
juntamenL
El Jutjat de la Magdalena de Sevilla ha estat en el «CortUo de La SieL'ESTIUEIG DE LA CORT
Aquesta tarda, a ültlçna hora. ha rra i ha interrogat al. detingut.
K! Jutgé guarda sobre aquest asmarxat cap a la Granja el Bel. amb
el propòsit de visitar la Infantessa sumpte gran reserva.
Isabel i dinar en la seva companyia.
PROTESTA
Demà al migdia, se suposa que emSevilla. — Aquest matí ha visitat
pendrà el viatge cip a Santander per
ai gowrnador, una comissió de mares
a començar la jornada d'estiueig.
de
soldats, protestant que no es com.
Probablement el monarca romandrà
pocs dies a la capital muntanyenca, pleisin els reglaments i demanant
que a l'Africa es repatriés als soldats
tornant • Madrid.
Aquestes visites es repetiran sovint per l'ordre que han marxat al Maper s poder estar atent al curs dels rroc.
El governador interí els va recoro*esdeveniments que puguin esdevenir
nar qne entreguessin una instància
durant l'istlu,
que ell transmitirà al president del
NOTA BUR8ATIL
Consell de ministres.
Ala sessió de Borsa hi hagué poca
CRIM PASSIONAL
animació ea els cabals públics.
Las
Palmiis.
Al pati de l'AudiènDels valors industrials es destaquen
els ferrocarrils que guanyen tres en- cia es trobaven avui citats pel Jutjat, per a declarar, Franoesc Làvial i
ters i mig els Nords i els Atacants.
També pugen dues pessetes les ac- Estela Brandesa.
El Franesc havia tingut reia 1 ions
cions dèí Río de la Plata.
Poca animació en moneda estrange- íntimes amb la dita jove 1 l abandonà
ra, guanyant els francs un enter, les per a contraure malrimoni amb una
lliures 17 cèntims i els fruucs suïs- altra.
sos 30.
Un germà dr la novia va presentar
Els marc si francs belgues no va- l'oponuna denúncia.
rien i les lires cedeixen 85 cèntims.
Quan se'ls cridava al despatx dél
rutge l'Estela s'apropà al seu ex-nnvi
COMIAT
1 després d'íncrepar-io. es va treme
A última hora de la lardda estigué 'una pistola i va intentar disparar ia
a l'Alta Cambra l'AU Comissari gene- sobre el Francesc,
ral Burguete. el qual ha anat a saAquest li subjectà la mà 1 li va pen
ludar el «enyor Sànchez Toca i aco- dre l'arma, però Estela, amb la mà
miadar-se'nque 11 quedava lliure, es va treure una
navaja bartera que portava en una
NOTE8 00N0STIARRE8
butxaca i va donar-li om tall al coll
Sant Sebastià. — Eo el sudexprés que quasi li va separar el cap del
ha passat aquest matí en direcció a tronc.
San Juan de Luz la duquessa de TaEl Francesc va caure mori. 1 la no.
lavera amb els infantets fills de l'Invia. girant-se als que havien presenfant doq Ferran.
A l'estació foren saludats per la Rei- ciat el succés, va exclamar:
—Jo U matat; hi venjat la meva
na Cristina i les autoritats.
—El cònsol de Suècia ha visitat avui honra.
PARTIT DE FUTBOL
les autoritats.
València. — Aihlr es Jug^ un partit
—í/Ajuntament obsequiarà el vinent
dissabte amb unu recepció, els tripu- de futbol al camp del Gimnàstic entre
els equips d'aquesta contra l'Eepanya,
lants del vaixell guec «Tristechete».
—Noticies de Buenos Aires diuen de Barcelona, campió de s^oni caque el primer pdrüt Jugat per l'equip tegoria, vencent el valencià per S2t
de la Reial Nnlò amb l'Argentina, gols contra ters.
obtingué aquest quatre gols contra
ARRIBADA FORÇOSA
cero.
Bilbao. — Ha entrat en aquest port.
LA VAGA DE BISCAIA
d'arribada forçosa i amb avarle-. el
Bilbao. — Avui han celebrat els pa- vapor «Donete». el qual es va veure
trons metal·lúrgics una reunió amb sorprès per un temporal al Cantàbric
quan es dirigia a Anglaterra.
els delegats del Govern.
Aquest vaixell, que ihavi-t estat comHan canviat Impressions sobre l'esprat l'any passat per una casa antat dei conflicte.
Aquest està pendent de l'Assemblea glesa i que havia estat fins ara reque celebraran demà els obrers, en la piisat pel Govern, per al transport
qual es votarà $i a'b» d'acceptar 0 no de tropas al «Marroc, anav« a e.^*r
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remès al rendir vi alga a l a c a u ce»,
prtdòra.
EL CAP DE LA LECIO

Madrid. 18. 2 mabrui,!
Orense. — Ahir arribà «1 cap d, •
Legió, senyor Millàn Astray, ronj-T
nent algunes hores amb uns pv-.-'·.'
Anit passada fou obsequiat amb i» •
banquet a l'Hotel Mif.o.
L'alcalde pronuncià braus par*;, I
de salutació i elogi al cap de la i. !
El senyor MlUau Astray va prouuc I
ciar un patriòtic discurs.
F.s mostrà partidari de la * r-, I
d'un exèrcit colonial que auxilh lo.)
bra dei protectorat.
Al banquet — la qual eosa Tia esiÀ
objecte d'alguns comentaris — nomül
hi assistiren un comandant l dOb cv|
pllans U'infanteria.
Amb l'objecle de comprovar ço ^ I
h ihagués de cert sobre «1 pi ir ment d'una qüestió personal entre v
president de la Comissió Informativjl
de l'Arma d'Infanteria, i el senv^l
Millàn Astray. ela periodistes hanV,.!
sitat el cap de la Legió, ei qu»i h j
desmenetit rodonament tal ruiMr.l
dient: —NI tlng ni he tingut cap q^i I
tió amb Nouvilas.
s i bé es mostrà reservat, puix \
més volia parlar de la Legió, v» ^ 1
que jutjava perillosa la repatriació I
sense augmentar abans les bandegi
de la Legió.
Aquest és el principal motiu del i
viatge.
Parlant del protectorat civil, el quj.
liflcà d'utòpic.
En preguntar-li sobre l'opinió qaii
tenia formada del nou AH Comisean.
es mostrà reservat, fent en canvi mt |
xardorosa defensa dei general Beren i
guer. home honorable, com a carsas |
i com a militar.
MW*

B A R C E L O N A ,
Les patents dels automò-j
bils.
L'Alcaldia, a proposta de la Poito
eia de Tracció Urbana, ha concedit íís I
65 patents sol·licitades fins a la diu |
per a dedicar al servei públic, a f i '
tir del primer d'agost propvinem, coixes automòbils de cilindrada uo süperior a 1-100 centímetres cúbic; l f |
quatre rodes, els quals haurar. i ;
prestar servei d'acord a la seg/ni
tarifa:
Primers 800 metres, a 0'70 petóei«s|
cada 166 metres següents, a 010 psresultant així els qull6meir#i|
sucoessius a 0'60 pessetes.
Per hores, a l'TS pessetes cada quin-1
ze minuts.
La Ponència de Tracció Urbana íor-l
màda pels regidors senyors BW. I
Canal?, Estova 1 vfia, vistes les rfttrènriee que part de Is premsa ha dol
nat d'aquesta qüestió, han d»- fer cons-1
tar: que no proposà que es ronced*!
sln 80 patents d'autociclas, slno wi«|
Ics, sol·licitades flns ara i les que
vagin sol·licitant, mentre 110 s'adop"!!
mi acord en un altre senút. Que If'l
esmentades patents no sóu d'autod l
cle David sinó de carruatge automM
bil de cilindrada no superior a l'*]
centímetres cúbics, i de quatre rod:-:.
tan: si tenen la transmissió per cor-1
retja com per cardams: sense fer » \
cluslò de cap marca; i atenent tots I
peticionaris que es trobin dins J«f *
mentadès condicions i que es coaipr»
meim prestar servei a la tari'* ^
0'70 prssetes els primers 600 metre.''
de 0'60 pessetes cada qullòraítK ^
guent.
.
Que no es concedeixin parwes n
xes ï que l'Alcaldia assenyalarà r'^
vlsionalment els llocs de parada lim^
mentre el Consistori no a·-ordi fdeftnlüus.
,
Que no és exaste que es vu^1
obligar als actuals posseïdors d i"'0
taxis a treballar a tarifa anteno. ^
la de les noves concessions. P"' ,.
la Juta Oirecílva de la Feder·ci'1 ^
LIngadora d'Automííbtls. U c°~:.
que. escoltades les seves èxphc*-1 '
la Ponència alornà flns els d«rr
de juliol el varia rles ,ariffs·. ?
sorant-se mentrestant dei B*ia' '^
lomóbil Cdub de Catalunya, « ^
Cambra Sindical de l'AutomòbU '
|
facultatius municipals.
La Ponència es reserva propo
a l'Alcaldia totes aquelle* w ^ , .
que cregui convenients per a ^
dre aquest servei públic dond>
que s'arribí a l'anunciat »mr
|
gadors d auto-taxis.
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ílficades, acompanyades de bonics
ramells de flors.
No eai dir que foren novament
aplaudides, així com coralment feliOpotlunament vàrem donar compw tena de uirSonef. ínvertínt-se en ai- citades, les senyores que componen
N o t e s
d ' e s t i u
t{l aiuesi«c mateixes planes del re- xò uns U dies. essent d'advertir que la Junu de 1 Instituí, que tan bó sap
sultai de l'expedició al' mont. Eve- la dlstàncin entre el campament 1 copsar els diferents caires de l'edutra
significació, introduint a rexè*<
Fa qul-sap-les setmanes que la vida
rest, el més a'.t cim <le' món en quò la base d'òpeneiobs de Rougbuck cadó de la dona.
fUjtfcollstica Catalana es veu pertor- clt futbolístic català elements estranya
vivim, i í e la coníerència que so- és només d'unes dotze hores escasbada d una convulsió interna, gairebé' que cap afecte poden tenir a 1» nosel mateix va ^onar-se pel nos- ses.
tràgica; d'un esverament i desorlen- tra terra i que cap entusiasme ni intre benemèrit Centre Excursionista (}e
En una nov» atfinçada. es va estatac;ó tan profunds, ^ue ei no cone- terts ban de «enitr en quò la nostra
Catalunya, al Palau de la Múeica
guéssim la vlrior i fortitud de la ra- causa futbolística triomfi de les de la
M a r í t i m s
Caiaiana. «ota la Iniciativa i orga- hlir un altre Campament al mateix
Cfiang
Lo
o
Coll
Nord,
als
6.900
meC8, diríem que representen el prin- resta d'Espanya.
niuació de la »ev« activa facció
La Pesseta: heu's aquí tot l'ideal
tres,
des
d'on
en
Mallory.
en
Somercipi
de la descomposició fatal del cos
ú Zipofíb de Muntanya. Eis nostres
CAMPIONATS DE NATACIÓ
que avui impei» ea futbol. S'ha cer«
futbolístic català.
U«g>dors recordaran que l'altitud de weil. en Norton i en Morshead, porten
Els dies t3, S4 25 del corrent «
El l·l de maig d'enguany es pro- cat la part més vulnerable perquè els
l Everesi anite als 8.8152 metres sobre un altre campament alt 7.G25. metres, disputaran
a Alacant ei* Campio- duí un fet, que per l expectació im- efectes fossin més ràpids. I ets Cltttr^
el nivell da la mar. i que durant l ex- ajudats de cinc porteurs que se'n nats
t l prograana dels mensa amb què era esperat a totes convertits en hosseí do contraí-taele,
ptdjció s arriba només flns ak> " 000. tornen cap avall. Esdevenia alxft el quals d'Espanya,
és el següent:
eí«eni el record mundial, el batut, dia 20 de maig darrer.
les terres d'Espanya, 1, d'una mane- han llançat ofertés fabuloíes. hàn i n
Dia 23: 100 mMtes estil lliure, 1500
pel Duc dels Aipizzos. en 1009, al
Havent quedat inutilitzat per a pros metres estil Uiure, 206 metres braça ra especial, a Catalunya, revoltà, en bernat les consciències totes en un
pic Bnde. a la mateixa serra de la seguir en Morshead, els altres tres
ésser conegut, tota la consciència na- desvarl materlalfeta repugnant, els
Himàlaia, assolint els T.5S0 metres companya fan un esforç heroic, 1 de pit, 100 meires estíl lliure (eanyo- cional: J'eapcrliva 1 ta protfana. Fou multats immediata del qual no pores),
260
metres
relleus
per
equips
d'aliitut hipsotnètrica.
sense anar proveïts d'aparells d'oxi- de cinc nedadors, talts de palanca i en aquella data memorable que dien ésser altres que aqaiests: congen, l'endemà, i amb sis hores de Waier-Polo.
un equip composat per ELEMENTS venir el jugador de futbol en un pto.
Bo serà. per tant. que donem al- forta hrega, arriben als 8.210 metres,
NASCUTS I CRESCUTS, FüTBOUSTl feseional covard. Ja que no ié él vaDia 24: 2.000 metres a la mar. £í- CAMBNT, A CATALUNYA, digué ro- lor de proclamar-sa n ptlbltcamem:
guna dada respecte dels resultate de reculant amb penosos contratemps
!a nova expedició que tot just acaba fins al coll Nord, i a l'endemà, al til Uiure.
donament a tota £6ipanya: «Jo, en posar els clubs *n «ituactó de perpède complir la eeva comeea,
Dia 25: 100 metres braça d'esquena. futbol, on mano, però m'Imposo. Jo tua interinitat enVere llurs primera
campament avançat, on arribaren foriOd
metres
estil
lliure,
ttO
metres
Aqueeta estava dirigida pel gene- ça malparats per la fatiga i la conno regeixo; però governo i dicto nor- equips i oblígar-lo» a dispendi* insural Bruce. i en formaven j a n . entre gelació, havent sofert temperatures braça de piu 800 metres reqeus per mes. Jo sóc l'únic al qual escau la portables, tota vegada que l'entusiai>equips
de
quatre
nedadors
i
Wateraltres, un germà seu, capit* de l'e- ten batxee com la de 22 graus seta
més alta rAOinpenfa de la nació; mè 1 el cofatge hauren d'esser pagàts,
polo.
xèrcif. els alpíaisies senyors Mallory. zero.
Esperem
que
^s
nostres
represen^ s ó c ^ l u . y a ^ t a ^ a moltes vegades, I, en últim terme, el
MorsUead. Norton. Finch. Somerwelt,
reeultat més funest i més sensible el
Pocs dieà després, el 25 de maig, tants sabran fer un bon paper, con
Wakefield. el doctor Lougstalí i Mr.
TAT, demostradee, no amb paraulas pagarà el prestigi futbolltic, que ara
Ficchs. especialment encarregat del en Finch 1 el capità Bruce, aermà queriot el major nombre de campió- buides, sinó amb feta incontestables gaudim; puix no *s el mateix euservei d'oxigen per als atrevits mun- de! cap de l'expedició, surten del nats, i d'aquesta forma la copa. que
eoraanar '.a eeva defensa a on estol
tanya», que en les màximes altituds campament, 1. proveïts d'aparells d'o- per puntuació es trametrà al Club i decisius, sotraquejà tot el poble i d'entusiastes infiamats d'Ideal I d'al'arborà de dos sentiments conrpletdI anaven proveïts d'aparells íapecials. xigen i acompanyats d'un Curkha. guanyador.
ment oposats: en uns, d'amor, d'ed- mor propi, que a una colla de mer.
consHtuits per un joc de quatre di- acampen dues nits damunt la cresta
CAMPIONATS D'ESPANYA
míraeió. de veneració envers els ven- cenarls deambulant* l clroumstanpàsitf tubulars, contenint uns 960 li- de l'Everest, a 7.625 metres d'altitud,
Itree d'oxigen, suficients per unes 708 des d'on. els primers, per impossi- Regates a rem dels Campionats iTEs- cedors i el que representaven. Heu's clals.
bilitat del Gurkha, que no pogué conLa. prime*a part. la més f^aamen^
la causa originària, única, diI hores de marxa.
panya de skitl, outrïggers a dos, aqui
tinuar, arriben flns als 8.305 meters,
gui s ei que es vulgui, del trasbals, tal de l'obra de destrucció començaquatre
i
vuit
remers
amb
timoner,
[ Eis expedicionarie «s trobaren a al migdia del dia 27 de maig, pa- 1 que organitza el Reial Club Marí- de la partorbacló. de la DESNATU- da arran del M de maig d enguany,
la índia angleca el dia 22 de man; rant-sé a una cinquantena de metres
tim de Barcelona, per al dia 15 d*» RALITZACIO que. actualment, en el ée acompüerta Ja tenim èl jugador
amr. essent a Phan el dia i d'abnl sota l'espatlla de l'Everest, en la unió
| futbol català s'està operant. No és català sense espuma d'idealitat; avui
gost da 19(22.
de
les
arestes
NE.
\
XN'O..
a
uns
570
(gUenu seiruint pel mateix itinerari
1 l anhel, ni l'aspiració legitima 1 lloa no és l'aflció el que el mou a jumetres
del
cim.
batent
així
el
record
jue l'expedició d« l'any anterior.
ble d'arribar al cim de ihonor i de gar: és la peeseta. Avui no s'acMiI.
Regates
de
ieis
de
mar,
a
quatre
mundial
d'altura
qne
venia
guaVers el peu de l'Everest majestuós,
la glòria, sinó posar obstacles - al tenia amb un premi, amb \rni reremers
en
punta
1
nmener.
per
a
nyant
el
Duc
dels
Abruzos
des
de
1909.
tamb el fl de fer la seva escalada
camí per a intentar que un altre no muneració voluntària al seu esforç;'
neòfits
(local).
«.WO
metres,
una
viIdíns del mee de maig. esubünt la
hi arribi; no és la fretura de pro- avui exigeix uo salari. ProíesslonaiBï
Retornats
al
campament
avança»,
rada.
(base d'operacions en un campament es preparà una altra temptativa d'esclamar les exceüències d un ideal, si- No-. I ara?...
II.
Regata
d'outriggere
a
dos
r^
[ 8 la gelera de Bougbuck.
calada per a! dia "6 de Juny. però el mers i timoner, Campionat d'Espa- nó el desig covard de destruir aquell
que ja existeix: aquell, precisament,
L'Everest contínua amb el seu cim monsó aparegué amb força el dia 3. nya), 2.000 melr« rectes.
eb vencedore de! u de maig
I immaculat; l'home no ha pogut petjar- 1 els expedicionaris acordaren, pruUI. Regata d'óutriggers a. quatre 1que
d'enguany, a Vigo, representaven t i de la disbaiua d'ara ningú pol
lo L'expedició, tal com molts ha- dentment, tocar retirada, abandonar remers i timoner tCampionat d'EsI saberen wrnar tot resplendent del rentar-se'n les man&x tots l'han provien pronosticat, no ha pogut assolir Tempresa per aquest any. almenys, panya). 2.000 metres.
vocada; tots hl han cooperat en la
la finalitat perseguida, i acaba d'a- i fer el retorn vens Darjeeling, cosa
IV. Regata de skff (Campionat, miracle trtomlal.
mesura da llurs íoroes t tots eg pa*
nunciar-se oficialment e! seu retorn que efectuaren seguidament per l'i d'Espanya), l.SOO-metre* rectes.
urau 0 en pateixen ja les conseqüènsense tiaver conquerit per & l'home ruta ja d'ells ben coneguda.
V. Regala d'io'.s de mar a quatre (
cies.
e! cim culminant de la terra en què
Toies les concepcions, tols els proL'home, amb tot, no es dóna per remers en punta i timoner, per a ji*'
Admetem que M hagi qui en i i
viu. Ela elements natural*, el ma! vençut
butants 'regional', 2.000 metres, una jecte;, totes les empreses, triomfen propagació, en reetabliattat del proen
la
seva
lluita
amb
la
Nawmpe, ^1 vent i cl íred han format tura, i en donar se compte a la Royal virada
0 /catassen. en la practica, eegons si- íe6í:.-naJisme disfree&uMn el cap
una barrera infranquejable davant Cieographlcal Society, de Londres, del i Vi. Regata de canoes a dotze re- gut el grau d'idealitat que lee presivisible: però admetem taniS^qu« tots
la sçvn ardidesa 1 fonitud.
(racae d'aquesta temptativa, es parlà mers en punta 1 timoner UocalJ, 2.000 deixi 1 estimuli, liitra això, tot els qui, fins ara, n'havien estat alluBle expedicionaris havien constituït ja d'organitzar una nova expedició , meires, tres virades
aquell que Bo té altra obsessió, al- nyats, «ra, senzillaanent, perquè uo
un campament avançat ab 6.Í00 me- contra l'Everest, per a batre íl seu | Vil. Roçata d'ouniggers a vuit re- tre ddeal' que destruir i anihilar cl comptaven
amb mitjans ni amb fortres, sota Chang-Lo. portant-hi provi- cim la vinent anyada. Serà això mers i timoner iCamplonat d'Espa- seu veí o competidor, morirà fatalces per a implantar-lo 1 mamen irmoos per a uua mesada 1 una seixan- possible?
nya).
Oient senee veure aconseguit el teu ia. «No és que no us hagi robat la
Nota Aquestes regates e« regiran pel propòsit I. en aqu·s' pla, fals 1 suï- cartera perquè no hagi volgut, 00 ;i
Codi de Regates í e fa Federació Es- cida, es mou actualment el futbol ha
estat perquè no he pogut.» Ninpanyola de Societats de Remcatalà Diem actualment i no és prou gú, donce, no té dret a quelxar-sa
Justa l'afirmació: de molts anys ençà dels «assalts- de 1«* hosts mercenàNATACIÓ
la tònica és aquella; però el teno- ries enardides i exigents; a ningú
mo^tneuts de 'gimnàstica respiratòria
men s'està reproduint ara d'una ma- no escau lamentar-se de desercions
C. N. Barcelona
L'Institut de Cultura i muscular, demostrant ics excel-lènnera descarnada, crua. Insolent.
i desllelaltal·; les conseqüències d'ai-ies d<í les dasses que es donen en
Havem dit que el triomf o el fracàs ra són el resum de l'obra parcial de
Aquest
Club
sols
va
celebrar
el
diuel Casel de la Dona.
menge una cursa de 400 metres, de de tota emprasa, està «n relació diApaivagats els aplaudiments amb la qual va ésser-ne vencedor en La- recta amb l'ideal o el grau d'ideali- tots: tou, en la mesura de llun
La Secció d'Esports i Excursions
torces, han sembrat venta; és natu.
què
va
éser
premiat
llur
treball,
de l Institut de Cultura i Biblioteca
villa, seguir. d'En BaKeUs.
tat que la Impulsa Flns ara, i d'Ixant ral que, ara, proporoionataient, rePopular de la Dona, inaugura el diu- sortí un altre grup de les que pracVan
jugarse
dos
partits
del
Camde
banda
curts
períodes
de
temps
menge al mati la seva Secció de Na- tiquen la rítmica 1 plàstica sota la pionat de Catalunya do p^loaquàho dubtosos ! Vlfscufiblee, podia dlr-se cull in tempestes. Qui méstitiagl pro'ació, instal·lada a Badalona, «1 da- dlrecCTó d'En Llongueras. i a les or- \tercera categoria), guanyant ei Ma- que el jugador de futbol ca^ilà, si bé: digat en la sembra, no pot queixarvsnl de l'estació del tren. «n un tros dres del professor, senyor Masó, taró al Barcelona rB). per 3 a S; i no menyspreava el guany material, se ei a l'hora de la collita 11 és atorgada la part més important. Ultra
^ platja de 55 metres i deg ran am- feren una bella exhibició de movi- Els XX al Club de Mar, per 3 a 2.
que se li OFERIS, tenia, en general. éssar natural, és de Justfela.
P'-i'iid. on hi han muntat, sobre pi- ments rimats i cançons amb gestos,
Per
manca
de
jutge
no
va
fer-se
el
1
ànima
de
pur
aficionat;
pugnava
que
captivaren
amb
justícia
Tattencló
latsres t a un metre de terra, dos
I — diran molts — qui fou el pripartit de segona categoria.
per satisfer uha aflcíó; s'aflliava, lliu- mer en sembrar la mala llavor? Peresplèndid» vestidors individuate i un d» la dïetingida concurreftria.
rement, a una determinada -agrupa- què el responsable directe, el culpar
edifici central, també d© fusta, per
Tot seguit vingué la part natatória,^
ció i defensava, amb l'entusiasme es- ble fciic — aíegiran — éa qui pri• i'«dnnnlatTBció.
començant amb la cartera de 50 meConfederació Esportiva pontanl que encomana l'aíecte. els mer donà el perniciós exemple. Es
A l acM ds la Inauguració hi acu- tres, 1 malgrat la mar moguda, a
colors d'aquella, i, per damunt de un punt, aqueef, tan diílctl d'acl.i/.
diren cantenars de le» seves sòcies, gran velocitat, arribaren le» concurtot, reflectia en el] un amor sincer, rlr, que ningú, honradament, pot con.
amb la Junta directiva al cap. presi- eants. després d una esplèndida lluide
Catalunya
1, de vegades, apassionat, pel seu festar-lo assenyalant un Club deterdida per la benemèrita dama «enyo- ta, en cl següent ordre:
Aquests darrers die* s'ban coasH- Club primer; per la seva localitat minat. Quan s'endevinaren els prl-»
Franciscà Bonitemaison. vídua
Pilar Ortiz, W"; Carola Fabra, 3ó":
de Verdaguer. 1 representacions de Pilar Bastí. Cirme Medina, Xraceli tuit les reglamentaries Comissions de' r» barriada on pertanyia ò résidfò. mers símptomes del professionalisme
l'Aluntanienl de Badalona, Ponència Oniz. Isabel Tort, Antònia Ton, Jü- Propaganda. Flnanclera o Econòmica després, i, engrandint l'extensió, de- encobert — l d'això Ja fa molts anya
d'Educació física de la Mancomuni- lia Ortiz, Adela Loho, I. Pons 1 Mont- i Tècnica, entrant ja en la seva vida mostrava en tot moment el seu co- — un Club de primera lliga dels qua
normal 1 començant l'estudi dels ratge i decisió en defensa d'el preatf*. Consell de Pedagogia, Associació serrat Elias.
afers que els pertanyen i la coníea- tlgi integral del futbol català; en aleshores íeien rotlle, se senil escanProtectora de l'Eneenyança Catalana,
dalitzat i demanà obrir una enque»Foren
molt
aplaudides,
especialC&mbra d* Comerç de Barcelona, co- ment algunes nenes de 10 i 11 anys ció de llur reglament intern
ntern.
una paraula: hi havia en el jugador :
4
uu- ^ u o , mandant de Marina de Badalona 1. que hi prengueren part,
E l dijous passat va celebrar Junta c a t t - H n fons d'ideaUtat qrie el feia \ ^ . . ^
L·fX™?™^™*
&l
que
es
trobés
culpable,
que
sí supo^eméa. una comissió de la Junta del
el ConseU Superior, aprovant el rt- .actuar
força meravellosa, I, gràA
continuació,
l'ex-campiona
senyosava
era
un
altre
Club.
també
de
priClub Nalaciò Barcelona, composta reta Isabel Pons. féu una interessant partiment de la subven ió da TAJub- | ^
ai quaj. bavem arribat al lloc
^ei» seujíors Basic, Gibert. Sola 1 Pon- demostració
tament, la qnal pròximament serà fls • culminant en el qual ens trobem si- mera lliga, posseïdor, actualment,
d'estils,
la
braça
de
cad'un magnifle camp d'esport a Les
f3'i. a càrrec dels quals, amb una
ta efectiva, i el nomenament d una tuàts
l'over senzill i doble comissió
Corts í qui-sap-lo conegut a'tot ar.
•"•Mnissió de! Pop. de Badalona, cor- tra eli esquena,
que visiti el Comitè de l'ExPerò,
indubtab';Mneni.
deú
hawr-hi,
crawol.
essent
molt
felicitada
"Su* la part tecnica de la feela.
posició, per tal de procurar la mane- dintre'0 fora, qui troba massa en- reu. L'enquesta es portà a cap i un
en "posar ei pou a terra.
dels primera deacobrlménts
fon
ra d'activar le« Obres de l'Estadi perFinalment hi hagué una prova cò- què puguin celehrar-s'hi el vinent lairada la nostra posició 1 insupor- aíiuest: Que el Club acusador qua
Després de la benedicció del lloo.
table
l'hegemonia
futboiistlca
que
W í*u el vicari de Sant Josep de Ba. mica, aviantse diversos ànecs, els mes de setembre els Campionats d'Esdemanada, repartia als jugaexercim. Algú slia adonat que l'ideíl l'hàvia
^»!ona. començà la festa a poc més quils foren empaitats per les neda- panya d'Atietisme. t
dors
del
seu primer equip un tant
que vibra en nosaltres ens ha por- per cent del
'-es deu. amb una exhibició de gim- dores, resultant un bonic complement
que es recaptava a l a
També
es
va
ocupar
el
Consell
d'ijnanica sueca per una quinzena de de la festa.
'"•tros afers d'importància, iniciant l ' * - tat a la suprema plínitud i sUja de- •taquilla».
WJtíles de noies de l'Institut, sota
El comandant de Marina procedí al ganització de la seva secretaria. af«r cretat la mort d'aquesta idesUtat, emComemaiisT...
«direcció de! seu profesor don Jau- repartiment d* premis a les guanya- cabdal per a poder entrar en la plé- metzinant les consciències, matet.aGarrta f -Alsina, les quals feren. dores, consistents en una artística
litzant els esperits, trencant tot llaç
*aa> gran precisió i ejeíàacta, vansts copa
r ^ ' «l ^argent
À t Ta Lla guanyaaora,
« a n ^ d o r e meme jI mo^
^
^ la * v »
«n ,€rmiBi d'atfecte t amistat, mtxtlficant la nosj5rça
L'escandalosa situació creada porti

•••

•••

T à g . 12. — Dimarts, i8 de júüol ú è 1923
ra. necessàriament, afas nostres ramp^
d« futtx>! u n à tònica vituperabln, dibuixada, ja. -en partits no fa molt ce
lebrats. Ens referim a l'actitud del
púWic «nvera els jugadors. Aquests,
fins ara, (>odien invocar el seu «amateurlane* (?) per a rebujtar. per a
no permetre ia censura estridint de
les multlluds. Actuaven per aflcié ( ï )
i no se'ls podia exigir una actuació
regular I perfeca que eatlstés fempre «1 desig de l'espectador. Avui...
avui sap -lothom que el jugador- de
íutbol surt al camp a efectuar uu
trebad) que se li paga, que ell ha exigit que se li pagués, i l'eepec^dor
que paga p^r presenciar aquell tcetoall, voldrà, exigirà que el que l'c»
zecuta «s comporti com assalariat
que é s . I el públic tindrà raó dc protestar si se 1 defrauda 1 *1 jugador
no tindrà cap dret a prtoeetar si se
l'esbronca. E s llastimós, é s lamentable; pern la relaxació dels uns porta,
necessàriament, la relaxació dels alties.'

LA

ja, ço que i n i m à la cursa, Uançant.v els corredors a una UuUa ifenna,
de la qual surt guanyador en Treseetres. adjudicant-se el campíopat.regional-'
Resultat:
Primer. Tresserres, en V 36"' V5.
Segon. Alegre.
Tercer. Cabrer».
Després es van córrer, dues sèries
eliminatòries par al Campionat de
Catalunya mig fons. amb entrenadors- a moto. les quals deixaren eslablerta l a següent classiflcpcló:
200 voltes. W) quilòmetres
Primera sèrie. Primer. ArmengolBujcadé. en 55' 13" 1/5.
Segon. Alegre-Rubio. a cinc voltes. :
Tercer. Fargas-.Tresserr.es. lluny
Segona sèrie. Primer. Monteys'Rubio, .en 56' 56 " 4/5
Segon. Rius Parladé. a tres voltes.
Tresserres. ret'rat.
PENYA ESPORTIVA GRAOlENOA

Organitzat per l'esmentada Penya,
va fer-se el diumenge una cursa de
f ens liem d'estimbar, fatalment,
50 quilòmetres, des de can Klein IS.
pel pendent on ens trobem abo- M ). vora L a Boca. 1 tornada, eortint
cats? No es produirà un* reacció sa- disset corredors, dels quals sols tres
ludable que ens salvi del perill que
abandonaren la Hulla.
a tots amenaça* fia tlndrai. e)« clubs,
L'arribada fou
primeres vMimes del tíaquaig» desPrimer. Solanas. en 1 h. i V S'*.
enfrenat a què es veuen sotmesos,
Segon. Llaumà.
un moment de digniflcad>ra v r;!!- • Tercer. Ginesta
tat ; d'enteresa per 3 posir & a un
Quart. font.
estat de coses denigrant i suïcida?
Cinquè. Barrera.
Nvsilires. perquè no es d'gul que
Sisè. Maristany.
de«?abrim el Ti*' i ens abrtín'n} de
Setè. Guzman
donar-Ui remei, proposem les següoats
Vuitè. Fernàndez.
Súluconc:' v
Pr.mera: C o i i l · l e r s n t qus ^1 pro
í e ü onaltsme vergonyant d'ara és imtreiifament m é s pirnieló*. espiirii/;»
meu* 1 econòiii'na-nent, que el pt.*íe.* ;onalisme declarat, é s preferible
implantar aquest, amb to··.s les sevr»
conseqüències.
CAMPANYA PRO A T L E T I S M E
S e g o n » : Cas de no creure oportuGrates noves arriben fins a nosaln a in ímpjsntació del profeisionai'.fme, que- « n a Awemblea de Clubs, tres, que asseguren un brillant efdetonvecada a íVfrcte pa? la Federa- Vcnidor a l'atletisme c a t a l à , - t . vjne
per a Uur'impòftància no'voléni deic i ó acordi: Que tot jugador, èn c»p- xar de fer públiques, segurs xpie hauviar de Club. h«gi d'estar dos a p y í ran de merèixer i'aplaudiment i ï'adteLSe poder Jug»r cap partí! de enm- m l r t ç i ^ de tols els què simpatitzen
pionat ni d'entrenament Aquesta dis- amb l'ideal atlètic català
posició matari» -íe rel el "ri.fessioL a Secció d'Atletisme del F . C . Barnaltone; puix DO h i hau ia cap «.lub
celona, 'de comú acord amb el seu
que «'avingués a pagar un, jugador. Consell Directiu, completament perca<•] qual. durant Jos anys, nq pot
tada de K s dificultats amb q u è «empreslar-U cap servei. •
pre ba topat l'organisme Superior de
I tercera.:. Que aquesta segona pr-i- l'esport atlètic a Catalunya en el Staljioxf'-ló, cas d'ip-ovar-se, no pugui pllmfcnt de la se'va missió, ha decidit
ésser revocada per cap As.v.'rrb'.ea. al- portar a cap una intensa tasca en proineny»; flns passats vipt anys.
fit del perfeccionament físic de llurs
EI» Clubs que estigum conformes
associats, i'per a veure satisfet el seu
a x b e' que iproposém, poden m s n s desig, no regatejarà cap esforç ni
sacrifici amb tal d'ésser atesa en llurs
fes: sr-nos-ho per . escrit i llur parer
aspiracions. " 4
é-::j pubUcàt en aquestes planes.
CORRECUITA
A tal efecte ha contractat )a el notable atleta Christian CristénSen perquè actui d'entrenador, i amb els seus
indiscutibles coneixements pagui cercar -un millorament en les condicions
de tots els que pertanyent a te Secció
d'Atletisme del F . C Barcelona, tinCARRERA de VETERANS C I C L I S T E S guin desigs de solmelre's a llurs ordresUi h a entre Telement ve<erà de
iPer a afavorir l'actuació de Chrisl'Esport Ciclista Català molta anitensen í dels seus deixebles s'ha acorm a c i ó amb motiu de la carrera que dat destinar l'antic camp de joc del F .
tindrà lloc el dia 30 de l'actual, en el C. Barcelona exclusivament per als
circuit Sant Andreu, Sardanyola. atletes durant ires vegades per setSant Cugat i retorn, dl&posant-se
mana, de sis a nou del mati.
d'importants premis, amb el fl de reRo dubtem un sol moment que
compensar els esforços que han de
tan encoratjadora com entusiàstica
realitzar aquets vells pedallstes.
determinació donarà molts i bons rePugen fins ara a" unes trenta les sultats, ço que ja tindrem ocasió de
inscripcions rebudes, per l a qual co- comprpvar-ho en un Festival Atlètic
ea promet veure's u n «ran esdeveni- Iniernacional qqe ens prepara la Sec
ment esportiu.
ció d'Atletisme del F . £ Barcelona
Les inscripcions es podes? fer a l'Es- per al dia primer del vinent octubre.
port Ciclista Català (Diputació. 333),
tiots els dies.
FESTIVAL

A t l è t i q u e s

C i c l i s m e

VELÒDROM D E BADALONA
Amb un èxit força bonic continuaren el diumenge a la tarda les curses ciclistes^ en les quals es disputen, els nostres «Orredor? els campionats <le Catalunya de velocitat,
mig fons.
E s aconhortador vieure l'intc'rès amb
què se segueix cl (fesenrotllament He
les lluites ciclistes, per part del públic, ço que vol dir que amb una mica de voluntat per part'de tots res
hauria de costar fer el velòdrom bar.
oelohi. en la seguretat que foraítin
èxi» esclatanl.
Començaren les pmves amb una
carrera eliminació, per a corredors
Inscrits al Campionat de Catalunya,
excluint els finalistes i els tres primers, classificats « i dia 9.
Recorregut: 2.000 metres, eliminantse'n un .cada dues voltes.
Resten fora Buhigas, Sant. Valler.
Carpl. Arlmbnt. guanyant en Marsal, que ho fa en 4' 55'.
Final CannSinnat de Catalunya;, ve
lotitàt, recorregut 1;000 metres, cinc
voltes
Surten els ires' finalistes, fent-hb 8
poca marxa: és en Cabrera qui v a
donar l'atac, amb una entftanu bo-

L'Agrupació Catalana de Marxadors.
ha volgut dònar fe de vida," i ha
portat a terme la, primera organització esportiva, celebrant aquesta al
camp del Barcelona, davant de nombrosa concurrència.
L a festa es desenrotlla bé, ço que
és bon auguri per a la novella agrupació, car posaren força cura en l'ordre de la mateixa.
10 yardes UUses Primer.
Dubois
(Ç. N. ,B.). en U " 2/10; segon. CebrUn
(puropal. a 10 rentimetres, 1 tercer,
Dasca íEspanyoli, a un pit.
400 metres: Primer. Cebrl^n .(Europa), en 1' 4/5; segon. Dasca (Espanyol),
a un metre, i tercer. Vives 'Espanya).
3.000 metres Sieeplechase: Primer.
Palau (Espanyol', en 9" i ' ' ; segon.
Cal vet ( F . C. B.). i tercer. Arbulí (F.
C. B.).
3.000. metres, marxa neòfits: Degut
a protestes presentades no va d'óharse la classificació.
Llançament 4* pes Primer, Lafflte
(C. N. $L), en W'l9; segon. Alger
F . C B ). en l0'54, i tercer,"Canudas
(F. C. B . i , en 8'69
Jayelot: Primer» IAIMÍ^ en
"3, se-

V E U DE

C A T A L U N Y A

gon, Alger, en 31 6*. i tercer, Monuner. en aO'OJ.
Una hora marxa per equips de dos:
ï»rimer. Melénd«-Albesa (E. G. B ';
s é f o n . Pérez-Vailès (1', S. de S:); t-r
cer. Ve!-Mae«tro (Espanyol): quart.
Tomàs-Alabart (A. E . Tagamanent);
cinquè, GlbeH·Wb'as fF. "C ' B . i ; sisè,
Sirvcnt--Urrutta (F. C. B.)
. E r temps d'aquesta prova ^no s'ha
fèt pttriK, encara que. segon» diuen,
no ha tmgti' un -perfecte desenrotllament, i que el Comitè Provincial de
la Federació pendrà acords referents
a la celehraci* daquesta mena de
proves.
•OXA

Sisè. •Basiola·. en 1 h. 50'
Feia la classlficacó gener»l. l a re.
gata d'engoany resta com segueix:
Primer •Barandjl·, de don Josep
Uau.ier. patró "Agi»!
Segon
B · j ï z j o · . de la senyoreta
Mercè Berfrand, patró Pi [Pere).
Tercer •Giraldà V . , de d ó n , Eusebi Ben rand. patró Millan.
Quart. «Mercedes.. ,de don. Eijsebi Benrapd I Maia. patró P i (Pius).
Cinquè. «Giraldilla.. <Je don Agiis
tl Gparro. patronéjat pel mateix.
Sisè. «AgaSetè. «Càspita».
Vuitè. -Raslola..
Novè. •^Momo·í
:t' •
Desè. «King Koali.

Molta concurrèúcja atragué el pro
gra ma de bóJca'q'ue el dissabte es des LA COPA D E L V REINA
enrotllà al Teatre Espanyol, puix
Han acabat les regates d'hispànies.
apart de l'I^téfès que pei; si sol despertava el combat/ Sàez-AIis. altres patronejats per senyoretes, per a disquatre combats d'Interès, entri 'els putar se la Copa l à Reina.
Ptíques naus van R r el recorregut,
quals es destacava el de N'Agustí Villar Josep Aragonès, que hi havia en car eí temps avançat d'estiu lés ha
impassibilitat de trobar-se a ciutat;
el dit teatre
On gran'combat el/thonaren 'Ba- això fèo que sols tres concurrents
estlguésin disposades a córíer. i enlué-Henrero, vencenuse pe» pdes punts cara el iRigel* va tenir avaria i no
en stc rauods. el mateix que Barbens
va poder sortir.
Moya; Gonzàlez obliga a abandonar
Quedaren en lluita el 'Grota» 1 el
a Araetl al quan'round, cosa gens
edificant p»r a U íarrera d'Aracil, el • Nena., guanyant el primer.
E l repartiment de premis tingué
qual. a| no esfava en dipoició de
sortir. F<ut* el vi'substituir Ferrand. lloc a l a sala de juntes, repartint-ae
aquesta sota la classificació següent:
hauria (iferat hiillnr no sortint.
Premi d'honor: «RigeU. .patropeAragonès i Villar van fer el combat jat per la senyoreta Mercè P i . Copa
de l a nit, arrencant forts aplaudi- l a Reina.
ments del públic. Eí combat fou duPrimer. «Grota.. palrooe)at per la
rissim. vencent pfr púrils en Villar, senyoreta Encarnació Mas
bawnt per això. 4 emprar*e a fons.
Segon «Garbí,,, patronéjat per l a
davant là resistència i escomesa de j senyoreta Maria Rosa Pons
1 Aragonès
Tercer. «Nena-, patronéjat per la
E n Sàez. folgadarnent. va vèncer per senyoreta Anneta Cuscó. ,
punts a Ri'-ard Alis Fhis al quint
Quart. •Cullp», patrone^t per la tseround ne e í j a íçúre' clar on es de- uyoreta Dolors Darall.
cantaria l i | a l à n ç a , poix en Sàez
Breus paraules del enyor Oliver vav a ésser díimmef on el quan 1 tercer ren rémercar l a bella cooperació de
rounds. espécialm*i>l en aquest, en les gentils patrones.
el qual fou seriosament tocat, però a PILOTA BASCA
partir del quint. |Bl domini d'en Sàez
es. va veure clarament, tant. que el
Dos partits'han estat jugats pels so.
ccinJBat va perdre interès, •íent-se pe- els dé la Soói'efàt d'Espon Basc. dosa^. .
. •
nant eY següent resultat
P è r ' a l dijous s'anuncia, a l'aire
Primer. Zarramendi-Montagut, ver-,
lliure, ai Parc, '.a final del torneig mells. guanyen a Boldú-Bo U ). per
de pes llèuger. èüfre Sancho i De- 40 a 38.
prades.
Segon, J . Bo-Mas. verro«!lls. gua nyen a Zarramendi. Olamendi i Montagut, per 40 a 25.
HOCKEY

B a r r e j a
COPA PRIMAVERA
L a tercerà prova d'aqueeta regata
per a naus de fórmula internacional
de sis, ççt rnetreé i Sandertilase. reumts en compensació, donà: lloc a
un nou tnónjf í e ] -Barandil». que
s'adjudicà el primer Hoc de'la classifleacíè gençraj Nou balaniires prengueren l a sortida davant del Çl'ib Maríum, organitzador de la regata, i vorejant el
Ueveig feien càmf cap al Llobregat ,tol Just arén a í ànti- lorrió. ad\·ertiren que ienien'de virar l a boia del
dic. i réíuliiren iots. l a qual cosa va
variar l|,'fcituaçló de ia lluita
En virftr la campana, el •Bajazzo·
duia aventaige. havent portat a terme un esplèndid recorregut; roàs,
al retorn, novament ej «Barandil. l'amenaçà, apropant-se-li. i fent una
formosa Uuiía, aconsegueix guanyarlo per una diferència molt petita.
Oete aitrtS vaixelis. sols IVAga» va
fer un pafter bonic, i el «Momo»,
que es va defensar bé a l'anada.
Resultat:
Primer. • B a r a n d t l · / é n 1 h 35.
Segon, .bèjazzó-, e n ' l b. 35' 10".
Tercer. -Mércedes.. en 1 h 42' 29".
Quart . «Aça». en 1 h 4è' 56".
Cinquè «Momo». en 1 b. 1T 15".

.. . /
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Exposició d'Automòbils
E l Gomitò organitzador de l'Ex
posició interDacional de l'Automòbil record», per ültiçna vegada,
que tota lartura pendent encam
de cobrament, ha d'ésser presen.
lada a les seves oftcines de la Rambla de Catalunya. 41. primer,,
abans del 35 de l'actua"., el ma.
teix qu« totà reclamació per part
de quajsevuUa proveïdor o expositor.
i ta
t
Passada 1# dita d^ta," el Comitè
procedirà a la liquidació deflniíiva, dtó.soient-se
immediatament'
que aquesta ^estigui feta.

Sembla que el vinent mes. l'equip
del Polo Club farà una «tournée.
d'entrenament, per a facilitar al mateix temps el contacte Iniernacional.
visitant París. Brussel·les 1 diverses
ciutats d'Alemanya, jugant diferents
partits amb els millors Clubs de' içs
cíuta's visitades.
Heu's aquí una bella manera d'assolir un alt nivell en un esport.
TENNIS
Per a ia vinent temporada d'hiveen
ITnstiiut. de Cultura per 3 la Dona
] Inaugurarà un camp de tennis, amb
diverses pistes, per à profit de llurs
associades, venint així 3 constituir el
primer Club femení d'aquest esport.

F E S T E S DE C A R R E R S
Al Portal

Nou

Com tots els anyè. .aquest óarrer
celebrarà les seves festes, eep'.èndiïtament. els dies 22. 23. t4 i í S . d e l cor
rent.
. . .
L a Comissió organitzadora, integrada per persones prou coneguJ' S
al comerç de la nostra ciutat, ha
tingut cuta de fer-les tan lluïdes ccr?
sigui possible, lligant els diversos
parers. Per Ipnt. amb el beneplàcit
| dels velas. que els ban prestat ll·ir
confiança, han conjuminat el següont
programa:
Dia 22. — Nit, a les deu: Passada
en senyal de començament de lrfesle% per les tres baniles encarracgades del programa de balls. Seguidament començarà el primer bàll 'I<1
programa, que'durarà'fins a les tres
del matí- Se subhastaran i rífar.m
formoses toies, l rams."
Dia 23.- — Mati. repartiment de
bons als pobres. Tarda, a l e « . -inc.
gran audicTó de sardanes, i una « t
de baljéts. per l'Esban Dansaire
Martinenc. anant el programa a càrrec de l a renomenada cubla «Cathalonla.. Hi' h a u r à sardana de rams
Nit. gran concert clioral 1 instrumental pel chor «La Violeta de C l a V . . .
gota la direcció del mestre Jordà, i
ia banda »La L i r a Catalana», executant un triat' programa d', cançons
catalanes, i ' L Himne als artistes.. Je
Meadelasohn
"•
-

Dimarts. 55. — Festes de mauys
amb pluja de bombons, serpentyi.-,
coni'eMi i demés.'A, les cinc de 1} 15,
da. gran audició de sardnes per
cobla «La B a r eionina» H i haurà tuji
b í rams i !-','es
N'it. Gran ball de comiat, amb raay
i toies.
E l carrer estarà asplèndídatnf-,.
exornat i il-lumínat.
L a comissió ha posat tota- l a -i,
bona voluntat per tal que reípíb • •
ben lluïdes aquesiés fastei, enm ^ "
mereix l'esforç que h i h a esmerça

Municipi
LA R I E ^ A D'HORTA :
L a Comissió d'Eixampla, de la.qii«|
n és vice president eí de la Cambri
de la Propietat. N'Antoni Prim. v»
rebre una comissió de propietaris
presMida per l'ex-regldor En Tonm
Burrull, amb l'objecte d'interessarS
' l'arranjament de la Riera d'H—.
; el cabdal de la qual en dies de fa.
I j a inunda els camps d° la part baui
de Sant Martí, perjiulicant iota aqu;,
lla zona.
L a Comissió, tenint en compte,Ij
Justícia de la petició, acordà practi,
car • una visita a aquells Uocs, per
a ordenar allò que calgui.ESTADÍSTICA D E TOCOLOGL\
I PUERICULTURA
En l'Institut s'hl Iwn fet. durant 4
mes de juny. els í é r v e í s seguenis
De Tocalogia. 375; Puericultura !aV
tàucra materna. 79; artificial o min..
26; Ginecologia, J l ; Laboratori: .\nà!:'.
si. 1.293; Parts assistits a domifcili. ír
S'han remès H mudes de rotn j
nadius; 30 pots de llet cònden#a<jj;
83 paquets de productes- alimenticií)'
4,586 litres de llet esterllilMda en
29.340 biberons.
S'han servit 2.162 àpats al Restap.
rant de la Maternitat.
NOVA RASANT
Al Negociat dXrbàniízació 1 Relcrma de la Secció de Foment; pel laminí de vint dies hàbils, estarà ei
potfat al projecte de nova rasan; i?:
carrer de l'Argentera, des de-U de
Cambrils a-la de Farigola.
L E S "COLÒNIES ESCOLARS
Les Colònies Escolars' orginiuiiKs
per l'Ajuntament sortiran el pròxim
dijous.
Els mestres i escolars que les inte
gren banran d'estar al Palau de Bílles Arts. par a dingir-se a H'irs respectius punts de destí, .a leç-horé.
següent*:
Col-lònies de Borges Blanques 1-;
Escala. Llagostera. Bagur. Palante! Sant' Feliu de Guíxols,- Montb^nc 't
Arbúcies, a tres quans de eme * .
la matinada.
Colònies d'Olost de Llusanès, Pr»»i
de Llusanès, Pobla de Lillet. Perafl
ta. Ripoll. Borredà, Sani Joan de 1*
Abadesses i Santa Maria de TEs-lany. a les cinc de la matinada
Colònies de Mura. E l Miracle. CapdeUa i Sallent, a doe quarts de si»'
de la matinada.
O l ò n i e s de Vidreres. Cardede1!.
Mieres, Banyoles S a m Celoni. S>nu
Coloma de F a m è s , Hostalric i Els Arc«
de Santa Pau.1 a dos quarts de « '
del matí.
Colònies de Llevaneres. Premia 4»
Dalt. Tevà. Arenys de Munt, Lloretde Mar. Malgrat 1 Tordera, a les
del matí.
Colònies de Rubí 1 Sant Cujat, »
dos quarts de vurt del mati.
Colònies d'Abrera i Torredembarra,
a les vuit dél mati
Colònies de Sant Feliu de Codines.
Falset. Montrotg. Tona rsennnenal.
a dos quarts de nou del matt
L'Alcaldia ha delegat la seva representació en el regidor «enyor Escolà per a la festa de Caritat qwn benefici de la Creu Ro»e. c-celebrarà el pròxim dijous a l Toro f a n
AIORNAMKNT DE L E S CÈDULES
PERSONALS
Vist-l afiuèncià de .públic a
cines encarregades del despatx d'c
duies personals. l'Alcaldia ha diíposat que es continuïn despatxant -.eo"
les al mati., de nou a una, i a la tara»,
de tres a sis.

E L RESULTAT DE L'EMPRWTIT
Segons ies darreres notícies «bu^5
a l'Alcaldia, a les seet d'ahir
la subscripció pública de l'«mP,rfj;
municipal per a l'Exposició assó'ia^
a les'sls de la tarda, la xifra d*»-"1
ülols. o siguin 3ai36.S00 p e * * * 1 ^ .
Vist aquest esplèndid reMil'at. »0'
superior
qiie ^ P f ^ e a « l i j o ^
limiste.s. és segur que caldrà
Diuuns. 24 — Ball de n i t com & la subscripció pública molt ataw
I f.r-a.er dia, amb ragis i toias.
Lflua as fis8*iva.
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l.ucmMeB P«r • r·-títioió de ta
Ui dlunienge tingué lloc a Llayda
ssemb'.ea per a l'esUnclo de la Uafva'presldlr «1 senyor Sol. president
l la Olpotacid'de Ueyda i convoL t de l'Assemblea. HI ha>Ta repreIntants de les Diputacions" pruvinT*ls de Tarragona, Saragossa 1 Osca.
L ie« Cambrts Agrícoles 1 de Comerç
•i Consells provincials de- Fomenet,
, («> entitats agrarke i de les coliüons per a l èxUnCIO de plagues
ij. camp de les quatre províncies..
\ l i senyor. SOI pronuncia un rto'
i#nt discurs, demostrant el perill i
urgència amb quò cal combatre'l.
lE' «fnyor Montserrat, diputat per
Vneossa, parlà en to pessrlmlsta de
ipatla dels agrlculfors de la «eva
iió i dels pocs mltlaní que ofereU
Jetat per a deTensar-se d'aquesta
Kga . citant el cas que el Oovem ha
Istinat la misèria d'un mllld de pesItes per a l'exllhcló de la llagosti.
Ien el pressupost consigna set mibos per a la pavimentació de MaiDesprés-de-parlar els senyors-AïaIp, Póas. el senyor Gaudeer. cel
IdÍ«11 Je. Fcimeni d'Osca, afirma
be el inoviment iniciat a CatalunyV
L compta amb homes ben preparats
L fet reeixir .rtstperança - al^ agrlfitors aragonesos qúe saturarà la
aiura. la qual preçenta greus caràca Osca.. . .
prés parlaren el senyor Macià
i \ ptesldem de la Cambra Agríoòla.
I Tarragona.
fl senyor Raventós, pèrit agrícola
la M ancoro imitat,' de«prés de Clr
iJXstat éa-.un bon re<.aptíidor,: ,.erò.
nial organlfeador. advocà peç^uí!
[l AïMtibka eh surti rorganitzanó"
u preleilblé combatre-la llagosta
primavera,-quan és moscas t oleeis serveis .del - personal tècnlo
fipi* fonna part
II senyor -Fiorenea demana, u-a
inUlMnat.d'acció per a ía còrfiis
qüe es. nomeni, i récomana ia
|l-laboracl6 de totes les forcés vives
les jirovincies imeressades.
Jj-SrJ Sol M^umeix els discur=Oí
btépoía <^ie tortnth ia ioiAísSii lots
1 icayors que han parlat, i redactin
|nclúslofts pér a sotmetre les al j -e
Viaenibi-:» que .es /euni a 1»
IrJa..
, ' .'.
|L« condusicns apfovedè* loren
«gúents:
•Timeta — L'Assemblf-a considera
liSPensable; per a assegurar l'eflUiu de. Ia. lluita contra la llagosta.
L.
solidaritzin els esforços de les
írporaciops l societats representades
lla dita o'sembrea. fins à assolir là
TtaiM- completa extinció de la plaga
([«4 províncies mancomiV.iade?.
tgona — Per a là realització de la
sca mancomunada es conatituels
Junta'Inter-regtonal catàlano- arali·irsa per -1 l'e.xiincló de la llagosta,
liegradà per les represertaejóns de
1 entitats aragoneses 1 catalanes re
fililes. en Arsemblea, 1 a la qual po[an àdherlree 1 sumar-se les de to|« duei regions que fln» a ^ i no ho
Mn fet.
lles funcions executives de la Junta
Iç.onal són delegades en el Comitè
pvUilil·iconn4mt per,un represan"t d» caila ona de les quatre prpWtei. un delegat de cadi Consell de
^"Ktit. un de cada Camtra Agrtcola
|un' altre de les'Associacions agrlcode caràcter provincial. 1 un reprefu·.Mx de la Mancomut itat de Cata[Tehera. — Es recaptarà del Govern
| reconeixement oflclul d'aquesta
™tav pregant-li permaè designi un
"cltgàt 0 comissari qúe hl representi
l^iat, i també que atribueLxl a la
I1'"'junta tófa l'autorltiir l facultats
<íS^riM perqvè. deSenroülant lliuJín·ent la seva acció pugui actuar
l^b eficàcia a cada moment i allí on
U n pre.-i,.
1 Junta, 1 per la seva delegació «1
|omi« çxecuüu. podr.i milltzar el
r-rvei del» funcionaris l servei agrolutiuc de (es províncies nancomuna!<«: així c.:m també el rte la secció
I 'íficultora de la Munçomunitat. que
1
es;.ai ofert 1 acceptat,
r v f rtó· ~ È1 CÓ*ité excnitlü forlam com * 'UP08».
P'a de la
l-fnMnya . a rçalUziir ' mitjançant
l , "d" de' les comarques envaïdes.
t ;^àíl} rr-liiafié que rwv^l més adet ^ i i & t ix combatre'l'a jiluga'flns la
f » cotníiUta extinció, l formularà

els pressupostos de les despeses neceesàries proposant els ini.jans per a
cobriries.
r'
Cinquena — El Comltc executiu procedirà, de seguida, a practicar les
experlèflcles sobre camps In/estats de
llagosta, d'ineectlcldes qua proporcionin llur eficaç deslruvci., adjuntant
«e. pet als dits experimenta', el personal facultatiu competent, recaptant
lo presència de tècnica oficials per
tal de dictaminar sobre l eflcàcia dels
«mentals procediments.

Costes de

Garraf

VILANOVA I GCLTRU. — Perdura
amb teta la Intensitat l'entusiasma
dels nombrosos vilanovins que assistiren ala grandiosos actes d'afirmació nacionalista celebrats el passat
diumenge a Barcelona', i •.•udascú. en
el seu cercle d'amlsta^s, i en generàl
tots els bons catalans quç es preocupen de !V«deveriidor de.la nostra Pàiria, comenten i aplaudeixen la tosca realitzada per ia Lliga Regionalista.
F.xiSteix aquí un nucli ben important dels que es tanquen en el -Tut
0 res», i que segueixen' espiritualment la trajectòria del nostre il·lustre compatricí (desprès de tot, capdavanter d'aquest uioviïnent radicalissim) No obstant, tots I tothom coincideix que la tasca dels homes de la
Lliga es lloable l és d admirar, i en
mes d'un s'aferma l'iorientacio suara emprada, 0 renovellada. per l'A*
seinblea del dissabte, i tan gloriosament aprovada, amb arborador emu
siasme, pels milers de catalans aplegats sota les immenses naus- del Palau de l'Art Modern.
— Els actes d'enterrament l . funeral* celebrats en- aqiyèà^a'..vUji ;pel
qui en fou fill prèdilecié, él malaguanyat don Josep Font 1 Gurhà (A.
C. S > cónstituíren una gran i es-,
pontània manifestació, per part- de
lot un poble, del viu 1 .sentit condol
que a l'uSlson experimentaren tots
els VllànoViüs'
Milers de ciutadans acompanyaren,
la «eunana passada, en Imponent-.iDOi
nifestacló de" dol. les despulles "del
gran patrici- des de les airtoritats'
fins a l'obrer mes humil.- I en tot et
trajeete el. comerç, tantà les portes,
1 tots els balcons 1 finestres estoves
endolat». • Eis . fanals,, encesos i embolcallats amb crespons negres, arrodonien el quadro tristlssun que pA;senclava la vila .
El dilluns se celebraren els funerals a Sant Amoni, i una altra volta una immensa gernació sapiegà
a retre el darrer homenatge al qui
tants exemples del més pur patrlotls
me 1 del més gran altruisme sabé
realitzar per la nostra idolatrada
vila i pels seus compatriels, sense
distinció. Fou un acte com poques
vegades l'havem presenciat.
Jo en vida, 1 amb motiu de la
Inauguració, de les obres del Castell
de la Geltrú·. Vilanova va voler mos
trar-U el seu agraïment dedicantrll
un hotaenatge memorable, que acabà
amb la dedicatòria de la plaça que
amb motiu de les obres esmentades
quedà "oberta, l on des d'aleshores; 1
en formosa llosa de marbre, es llegeix: «Plaça de l'Arquitecte Font 1
Gumà.. Aïa, amo aquest trlsíísslm
esdeveniment, se celebrà una sessió
necrològíca· a l'Ajumament. el qual
acordà suspendre ia sessió en senyal
de dol, havent açprd-at assistir en
corporació als actes d'enterrament l
fuberols, nomenar-lo fill predilecte,
englr-li un bust de marbre, que serà eol·ldcai en el pati d'honor del
Cosiéll de la Geltra. 1 dedicar-ll una
corona amb la Inscripció eegüent:
«Vilanova i Geltrú al seu bon patrici».
Renovem, amb tan trista oportunitat, el nostre mes sentit condol o les
respectives 1 atribolades famílies de
Font 1 Gumà, deslljant que l'Etern
preill amb. la benaurança les altes
virtuts que tan generosament esmar
çà en profit del pròxim i de la seva
pàtria nadiua, el nostre plorat compatricí model, el qui íou don Josep
Font. i Gumà.
— Fa algun temps se sent parlar
casos d'intoxicació, que hom atribut a diverses caiises locals, en principi, l que deàprés s'han esvaït en
saber-se que en altres localitats també n'bl ha de semblant i atribuïdes a
dlvetïes substàncies ollmehilcies. Desgraciadament s han de deplorar algunes defuncion» •sis o vuit, per
alt), I alguna malalts, que. afortuhadaiherrt, ^an ibllleVant, no sabent-se
flns ara cab altre cas «•wievin-"'
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Sembla que nó ès perd per les autoritats, en.arregodei de vetllar per. la
salut pübiícu,. pero. en general, el
desig de saber mes 0 menys amb cer-.
tesa a què is o-fou deguda ia intoxl
càcló 1 quins mitjana s'han d'emprar
per a evitar tan terrible flí^ell
—Çles pàss^ts donà a llum amb
tota íellcitai' una formosa nena Na
Carn» Rofg Ferret. esposa del nostre
bon amk N Aatotu Pujol. Avui, en
ésser regades Umb les a IgOes del
Sant BapUàine, s han imposat a Ja
neòfita els noms.'de Maria del C«tme. Franciscà l Vljltació.
; A les molies felicitacions que estanrebent els esposos amics, 1 ja pares
complets, hi adjuntem la ooitra enhorabona.
— La íesia de Sant Cristòfol s'ha
celebrat enguany, de manera ben solemne 1 extraordinària a ; ermita de
la seva advocació, situada damunt
M) roques da lo Costa de Llevant,
que en prenen el nom.
ültis èls cultes que Ja. de temps
immemorial s'hi venien celebrem cada any en aquesia diada, enguany
s'hl ha celebrat un solemne Oficia
amb sermó pel doctor Castellets una
ben lluïda funció o la tatdo, i •des*
prés l'encant de toques l ballades, l
a la nit s'hl lia engegat un casiell
de focS. 'Tot alXó h« (et que la concpiftocla "de ftdçls i també. de cotxes per a rebre la benedicció hagi
eslal lamlv éxtraordinarl.
— Durant el darrer mes de Juny, el
moviment Je l'éstalvl a là nostra vila ha estat com segueix:
A la Caixa Je Pensions 1 Estalvi:
Rebudes, gg.^S'lS pessetes. Pagades,
M.Otó'íU pessetes. Llibretes noves. 27.
A lo CaiSca d'Estalvi: Rebudes, 3ü
mil 875 pessetes. Pagades. 10i2V87
penseies. Lnt·t·.-Wi iioves, 16.

cara estava al costat de la-carra^era.
En la sessió que està celebrant l'Aluntament. ha estat Bomenot guarda
dels magatzems municipals. En Leaodre li?rtn Borona.
- El concert que donava ahir la
banda del regiment d'AIniansa, no,
pogué acabar-se. Tot just havia acabat de tocar una sardana *jue havien,
ballat els notnbrofios habituals, va
començar un fort ruixat, que, . amb
Intermitències, va durar toia la vetlla.

G I
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(Cor.ferinela de les 9 de la nit)
El vel de Garriguella Manuel VlUà
Mala, va denunciar el furt Ue set garbes d'ordi, les quals han estat trobades- en poder de la Veïna de Perelàdi^
Carme Vallès.
,— Ua Ingressat a l a presó de Figueres, a disposició del delegat da
Finances, Domènec Aull (a) Farder,
par provoT de passar de contraban cinc
paquets de.pel·lícules.
— A Banyolès ha caigut una Volta
que estaven acabant & la fondo - L a
Flora-, ferint ol paleta de 15 a n y v
Conrad Pulgdemàs.
, — A Baget. prop de la frontera, la
guàrdia civil ha deilngut Antoni Codina que iniéntava fugir, portant din.
tre diui paraigües, quatre bIUlets de
100 francs, tres monedes d'or de 20francs l 124 pessetes, que horn suposa
havia robat 0 Joan- Joondó, vet de
Ràget, eh' combinació amb Vicens
Camps, notural d»? Terol, internat a
França.
— El tren de Ripoll ha arribat a L a
Molina. L'esperayen les.autoritats, els
veins i bon nombre de ceretans. L a
màquina anava adornada umb bande.
res catalanes, esphyoles l franceses.
Aviui arribarà a Puigcerdà, probablenient dintre d'aquest mes.

Baix
E m p o r d à
SANT FELIU DE GUÍXOLS. — Ha
- tingut Hoc la inauguració dejs banys
que En Pere Rius ha aixecat a aqUes.
ta ciutat. Ha vingut expressament
per a beneir los el doctor don Josep
Matas, vicari capitular. A l'ofici que
bo seguit la benedicció ha predicat
el doctor don Agustí Mayml, canonge de la Seu gironina.
El senyor Rius, amb esplendldesa
extraordinària, ha obsequiat amb un
àpat als periodistes d'aquesta ciutat
1 de Girona.
El governador civil l el militar, e l
delegat d'Hisenda, el senyor Riera i
Pau, president de la Dipuio^ió, el
diputat a Corts per Tortosa, el senyor
<iruart, alcalde d'oquesta ciutat,. ef
jutge municipal senyor Callicó, el capità de la Guàrdia civil, senyor Adrià,
l'ajudant de Marina, senyor Ferrandte
el reverend ecònofri doctor Simón;
molts periodistes de Girona l d'aquesta ciutat, ei president ,w la Cambra
de Comerç, senyor Garcia;-el gerent
d'aquest ferrocarril, senyor Vinya?.
I multes altres persones que havten L'entrada subterrània
estat convidades pel senyor Rius., veï»
del nou ferrocarril
pendre part a l'àpat que se cel-ibr.à
Ha estat a Sabadell, a l'objecte d es.
a la terrassa del magnífic establiment:
tuclar la ràpida entrada subterrània
Aquest pot competir amb quolsevol' itel tramvia dmtre de la ciutat. Mr,
Lnv,vton. dlrectci a Barcíi'úi* de la
l Companyia de Ferrocarrils de Cotolu*
pecsdnal. al cup b/à; S.-'A.
1 ives del Terceí Centenari Teresià
del qual hl ha< el nostre amic eL seHom creü que aquest gran millora»
EI dtOmgnge. passat s'hl v a cele- nyor Donoto. és una garantia..El<bon meni serà dut a terme dlns d'un breu
brar una eícollldtesUna vetllada, que gust que ha presidit a Ia sonstruccló espài de temps.
tingué lloc a l'omple potl. davant es deu al .senyor BuMas. De .tirtes
Teàgléslo, bel·loment exornat. Fou maneres, el mèrit principal de l'obru. Gran» fativals «I bosc de can Feu
moll coucor.'eguda,
1 tots «Is nú- el propulsor conoiençut, ho «stat el
Hom diu que durant els dies de la
meros del ptàgroma apiautLis.
seu ptopletarl En Pere Elus, a qúl festa major de Sabadell eleménta na.
. - EnS ossaDenfem. ben complaguis, la ciutat deu etern agraïment, puix etonallstes d'oquesta viuim organitque réminéní plnfor En Joaquim Mir, I ha dotada d'un nou element' de vida. zaran una sèrie dé festivals populars
Juntament arnb la feva distingida
a biise üe sardanes en el magnífic
esposa donya Maria Estadella 1 la se-'
bosc <ie can Feu. aprofirairi l'aviLes Garrigues
va senyora mar» donya Isabel Trionentesu de funcionar ja al- tramvia
J
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xet. vídua ài Mir. han fixat, definielèctric 1 de lo vinguda durahfaquetivament; Hii'r residància a la nostra El dijous, proppassat. En Tomà». Pi- llés feste d'una egura gernació i
nyol,
alumne
de
l'Escolo
Superior
de
vila
Agricultura, va donar una conferèii dtjsser- l'estocló del. tramvia a cin*
Ho consignem àmb veritable satls-. eia a' l'estatge de l'Escolo portlcular minuts cabals de l'esmentat bosc.
facció i nobie oEgull.
• La
CulturoN, tractant del- tema
La revista, «Carbau
— Sembla qüe'la propera festa ma •Com s'ho de fer el vi».
Jor, que ho de celebrar-sé del 4 al 7
Acaba
de
sortir un nou ndmero d'a*
Amb nombrosa coiicunènclo va^esd'ogost. a llàor de Nostra DOna de enrotllar aquest tema amb nii/it^^ia- questo popular revista sobadalieno»,
les Neus. esdevindrà ben' aitracllva l redat
destinat al recent concurs ü'Hlstòrio
variada
celebrat dàrreraínen^ a
Un grup de joves està treballant -Nocional
S'estan preparant )e\ comissioní 1 amb entusiasme per a constituir una aqueshi ciutat.
Juntes nomenades * l'eÀcte, i. per no- Joventut Nacionalista
Pel gran nombre de text l de graticies particulars podem aveuçar que
vats, podem dir que aquest és el
S'estan
collint
els
cerealf,
sl
bé
n'hl haurà per o tots els gustos,
aqueat any rio' donen el rendiment miitor número que hu sortit de >Gar.
bo», el més complet, el me» volumi— En lo irnposibillat d anar esmen- dels altres.
nós, notont-s'hl. ún gran 1 drfsig d'otant les nombroses fomilieí aftiVgues
Es
presento
uno
formoso
collita
de
cutamem per part dels seus directora
que van Inítnl-lunt-s· a lu nostra vi-, olives.
i àdhuc per l'impresor.
la per o romandre'lu el presènt estiu,
ens plau feF oonstor el nostre desig
Com els altres números, dedica bona
que-1 a totes els sigui grai «l sojorn
Pjh de les seves planes aii> Pomells
estiuene.
de Joventut de Sabadell, ço que lu
la revista simpàtica a la geni menuda.
r
(Per telègraf)
Han eaat celebrats els exàmens de ' 'Felicitem al seu director i col·labofl de curs al Consèrvatorl de l'Ateneu. radors per aquest nou èxit.
El Jurat el formaven els éniUtents
Una segona edició d'un roman ço
mestres ZamacOls. del Conservatori
(Conferèneia de let VX'de la ni!)
Ha estat precís fer una segona edidel Liceu l l'Ess^U Municipal de MuLa processo U«l Carme d'enguuhy. sica de Bjue.vtia. mossèn BoldellO. de ció del romanço^ qúe fa pocs dies
ho resultat UuCda com cap altre any. la Comissió Peermanent dels Orfeons va'sortir a Sabadell parlant del tramEU Pomells de Joventm hi anaven de Catalunya; Serra 1 Sagrera. ^pro- via elèctric, donada la gran demanaque bi ha hagut 1 que ba esgoamb una gran bandera catalana Als fessors de l'esibentat conservatori, l dksaràpldameni
la primera edició
balcons de tút »1 trajecte ht havia ha restat ben sutislet de la taac» del tat
tontost fou posada a la venda.
més banderes i draps barrats que en curs inangurul. essent-ne palesa ^proAquesto segona edició Ja ha estat
cap altra feíta
va les lluïdes quuliflcuclons au-rgau^s
En acabant là procesó. els Pomells als. alumnes, hovetit merescut' «ntu- tramesa al públic 1 pot trobar-se en
les llibreries Pere Valls .i Llibreria
anaren a la Lliga Regionalista, on sloetes el igls el mestre Borgufio..
Avellaneda, de Sabadell. I en les -Gacantaren «tíí Segadors» 1 el «Cànt
leries Laietanes», «Verdaguer*. «Edidels Pomtilg·.'itl hagué moll d entutorial Poliglota» 1 •Subirana* de Barsiasme 1 a^daudUnents.
celona, venent-se al preu de la vo— L a W9coi« d'Obres Pübliques
luntat.
ha lliurat ol cap de Tarragona 1696
La Banda municipal de Barcelona
Es una llàstima que el tiratge d'apessetes .^els terrenys' del terme
• Sabadell
questa edició no ha quedat tant Just
de Cabacés; «fectats per la corretèra
Hom diu que & està irebollant, ppr com lo primera, sobretot el boix que
d Espluga' da' Francolí a Flix.
part
do deteriblnats empresaris, per ha quedat qul-sap-lo borrós.
— A datrw» del m«í actual, comen.
Felicitem efusivament ela edltort
portar
per a festa major a Saçorà a pubhtar-s- a Suma Coloma
per l'èxit.
de Ouéràlt üfl periòdic titulat «Sa- badell 1» Banda Municipal de Barcegreu el nostre bon amin
garra Naciohfthsia-. en el quul faran lona, la qual donaria un concert dit eï —Continua
procurador Feliu Oambüs i Cua•
de
gala».,
No
cal
dir
com
desitjaríem
llurs campanyes ela ardits nacionaque els esmentats treballs reelxljsln rro. primer tinent d'alcalde del noslistes spgarrençs.
1 que la bella Idea acenseguís un fa- tre Ajuntament. No cal dir com pre— Aquest migdia ha mort el cànon, laguer èxit pels seus impulsadors.
guem per la seva millora.
pe ardiaca, docior don Galetà senti*,
—Ho experimentat un xic de millora
Una medalla d'or
en l'actualiíat governador eclesiàstic
en la seva malaltia la senyoreta Cladé FAtquebiçbat.-'per absència de S E.
Ha estat aiorfaf un diploma 1 me- ra Bernadaç. filla del conegut comerel senyor Cardenal Arquebisbe.
dalla d'or a la prestigiosa Aíàoclació ciant Bernodas. d'aquesia localitat,
— A Un auto del servei públic de de fabrtcanis.de teixits de llono. per parròquia de Sant Feliu funcions en
Tarcagona u Re os. se 11 va trancar la la seva exhibició en fcExposidó orAvui, dlattins, se celebrarà a la
direcció, rebent tones jv
1 no ganitzada a Madrid per les IndUstnea sufragi de l'ex-diputat de lo Manco- jVí.-i·· >. hairut J^igrac'.»- .ve • en- derlvaíes de lo Rabiaderio Èspanyolo. munitat don RcarU San De re
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V I D A MARÍTIMA I COMERCIAL
Movlmant del Port el dia I f
VATXOIS ENTRATS
Vapor anglè* «Ctí^ar., de Newcaòtle, amb carbó.
Vapor correu Italià «íprtnctpetísa
Malaltia», de Bueno* Aires, amb ;arrega general 1 68 passatge».
Vapor espanyol tAmputieS". de La
Nouvelle, arnb bocols buits.
Goleta espanyola «Comercio*, de
Vapor espanyol «MahOn». de Mahó.
Sant Feliu, amí» càrrega general,
amb càrrega general 1 53 passatger»
Vapor Irancès «Emir», de Newcastle, amb carbó.
Vapor espanyol «Olesa», de Palamós,
en llast
Pallebot espanyol «PauHía», de VI"
navoç. amb càrrega general.
Vapor noruec «Helm», de Londras,
amb càrrega general.
X'apor espanyol «Cullera», de Màlaga, amb càrrega general l 1SB passatgers.
Vapox espanyol cVinaToz», de València amb vi
Vapor espanyol «Cabo Hlguer», de
Marsella, amb càrrega general 1 9
passatgers.
Vapor espanyol «Mont-Sanu, de
València, de trànsit.
Llagut espanyol «Marta Dolores», de
Torrevella, amb melons.
Vapor espanyol *Rey Jaime I», de
Palma, amb càrrega IgenenA a 78
passatge».
Vapor espanyol ^Caualejas», d* Cet
te, amb trànsitLlagut espanyol «Joven Amàlia», de
Vinaroç, amb garroíes.
Veler italià «itaifaeUo», de Propnan.0, amb carbó.
vapor noruec «Kong-Hlnge», de Llverpool, amb carbó 1 càrrega general.
Vapor espanyol «Almazora», d« Vinaroç i Castelló, omb càrrega general.
De Palma de Mallorca, l'hidroavió
«Menorca., amb cornespondèncla.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor alemany «Altcante», amb càrrega general 1 trànsit, cop a Marsella i Gènova.
Vapor espanyol «Collirà», da trànsu, cap a C«tte.
V.XLXpLLS s o R i r r e
Vapor espanyol «Cabo Sacratif».
amb càrrega general, cap a Bilbao 1
escales.
Vapor espanyol «A. Cola», amb càrrega general, cap a València.
Vapor espanyol «V. L a Roda», amb
càrrega general, cap a Melilla 1 «scales.
Vapor espanyol «Comercio», amb
càrrega generat cap a Gandia i escales.
Vapor espanyol «Tordera», amb carrega general, cap « Les Palme» i escales.
Vapor correu Italià •f'rln'ipcssa
Mafalda», amb càrrega general, cap
a Gènova.
.
Vapor espanyol «AngeÜUs amb el
sou equip, cap a la mar.
Vapor espanyol «Antònia», de tràn0t, cap a Tarragona.
Vapor espanyol «Antzonekoa», de
toinslt, çap a València
Vapor espanyol «Mabón», amb càrraga general, cap a MaK-».
Vapor espanyol •Juliane·. d» trànait. oap a València.
Vapor espanyol «Rey Jalme 1», amb
«&rrega general, cap a P-iima.
Cap a Palma de Mallorca, hidroavió
^Menorca», amb correspondència.
W o í noruec «l·leim».

Accidents marítims
NOTES DEL LLOYD
Padstow, 13. — El vaixell «LiTSly»,
de Bidefurd. tn viatge de Barry a
Poniíleven. amb càrrega de maons,
ha naufragat a Stepper Point No 3"
ha hagut pèrdua, de vides.
Quaenstown, 12. — El vapor anglès
• Appomattox», en viatge de Mlddlesbrough a Boston, torna a Queenst Avn
amb avaries a los mAquiues Arribarà
demà. a m ardo
Kingston, l i . — El vapor nord-americà 'Cananova». procedent de Nova
ïork. ha varat a Creen Island. Lt
lïan estat tramesos auxiils.
Valparaíso, 13- — El vapor «Magellan», de la «Pactflc Sleam Navigatlon Company», procedent d« Londres.
1 Havre, lia arribat amb fcc a la car
bouera num. i . Ei foc ha estat extin-

git, desprès d'inundada la bodega. acte qne irtenslftqul i acció comerEs atribuït a combustió efpontàdla. cial d'Espanya en aquell pau 1 que
El foc, l'aigua 1 el fum hah causat sigui una demosiració real i efectiva,
moltes «varies a la càrrega 1 al vai- de ço que representa en el concert
dels països productors del món.
xell.
Tots els països europeus i nordMànella, 13. ~ E l pallebot francès
• Aviatetir de Terllnes.. està cremaat americans mutulen aquells territoris
al port. No duia càrrega Ha estat va- d'agents comissionisïes, de motfruarat. Probablement serà pèrdua total. rts. de catàlegs, de tot el que signifiNova Orleans, 13. — E l Vapor an- qui propaganda comercial per als
glès «Explorer. en viatgs de Savan- sens productes; 9 els espanyols resinah a- Nova Orleans, ha tingut foc a dents a l'Equador, volen també posar
la bodega num. 3. El Toc ba ostat llur esforç a demostrar la» tasca de
extingit. L'aigua i el foc han causat l'Espanya industrial.
avaries a la càrrega.
Per a major facilitat dels exposiQueenstown. 18. *- Él vapor anglès tors, la Cambra ba disposat que totes
«Appomattox», en viatg^ ds Tees a les mostres que siguin trameses pels
Boston, que tenia varies a la mà- fabricants o comerciants espanyols, es
quina, ha fondejat aquí sense novetat remetin a la Societat Hlspano-Amertcana d'Exportació, la qual té la seI sense auxili.
Saint Mlchaeel, 13. — « a arribat, va residència ra aquesta ciutat (carsense hèlix, el vapor angtó» «.Aba- rer Nou de Saat Francesc, nüm. 27).
nian», en viatge de Barbados a Clyde. en cas que no vulguin trametre's dia la Cambra. L'expressada
Wasa, 14. — E l vapor «Allle», de rectament rebrà
mostres per tot cl
Llanelly, carregat de fusta. Ha varat Societat
present mes de Juliol. 1 es farà càral Far de Snipan. L i han estat tra- rec,
sense cost per als comerciants i
mesos auxilis
lndustrt8.s. de la tramesa de mostres
Bahia Blanca, 13. — E l vapor an- a la Cambra Espanyola de Comerç
glès «Heathstde». que vara a set .'ni- de l'Equador, anant del compte d anes de Martin García, n'ha sortit en questa entitat les nssponíabilitats inpujar la marea.
herents.
El vapor anglès «Byeway» segueix
encallat a la boia 84, desprès de
Martín Garcia. Ha demanat auxilis.
L'EMFOSÍ D UTILITATS
Esmirna. M. — E l vapor anglès
La Cambra Mercantil ha tramès al
«Lord Harrington.. ba surat avui al ministre de Finances el següent temati, desprès de descarregar 1,100 legrama:
tones. E l vaixell ha entrat al port.
«Càmara Mercantil Barcelona atenEl capità creu que no te avaries.
diendo rèquerlmicnto varios socios
constituldos eh soefedades colecllvas
EXUOS1CIO A GUAYAQUIL
«in acciones, rue-'
La Cambra Oficial Espanyola de yga comanditarlas
V. E . dlgnese redactar pportunaComerç de l'Equadov. «lociMada a roente antmetadp reglamento aplicaGuayaquil, ha acordat celebrar una clón Itnpuesto utilldadas para iaciExposició d'articles manufacturats
espanyols, en celebració de l'anomenat «Dia de la Raça», 12 d'octubít-.
Desitja aquesta Institució íer quelcom méS qne una tasca lírica per a
SO. Rambla del Centri. 20
commemorar aqueixa data, l per
això, ha ideat la celebració d'aquest
VALORS - CANVI - CUPONS

litar pago. Aecordamos també convé- ZENC, PLOM, ALBALALDE, «i-,-.
ESTANV
ciencl» concédase prorroga sufkíente
para presentactón documentos axigiPrttis que regeucea des del sia ^
Oos para tari fas primera, segunda 1 de maig Jc 19K:
I
tercera, ley rvgnladora utiiidades. —
f
^
n
í
U- saluda, president*. Cabré •
BORSA DE LA. PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Cotització de terrenys, segons dades
autèntiques particulars I oficials
Preu demanat per metre quadrat:
Carrer de Lafont, a Si'92 pessetes.
Carrer de Fivaller, a 39'69 pessetes
Carta.- de Jorba, a 28'46 pessetes.
Carrer Nacional, H , a 19"34 pesíetes.
Operacions realitzades »
Preu pagat per metre quadrat:
Terreny, carrer de CastUlejos. Escriptura del 23 de Juny de 1922, a
2tí"l6 pessetes.
Terreny, carrer de Marí i Santa
Otllla. Escriptura del 28 de Juny de
192;. j IS'sT pessetes.
Vendes de finques urbanes
Casa. carrer de Ramon Batlle, S.
A Escriptura del 31 de maig de 1922,
3 000 pessetes.
Casa, carrer del Vidriol. Escriptura del 23 de Juny de 1922, 9.500 pessetes.
Casa, carrer de Santa Rosa. Hostafranchs. Escriptura del 87 de juny
de 1922. 4.000 pessetes.
Noves oonstruccions
Casa de tres pisos, carrer de Taploles.
Baixos i un pis. carrer del Consell
de Cent. prop de Padilla
Baixos, carrer de la Murtra.
Dues cases, carrer sense nom, B.
Can Dragó.
Baixos, carrer de Ventalló.
Baixos i un pis. carrer de Sant
Medf
Tres cases amb bafxos 1 ur» pis.
Passeig de Maragall.

Zenc- En lingots, primera Ioü
En lingots refinats . . . . .
Xapes número 5 . . . . . .
Xapes número ti. • . •. • > ,
Xapes número 7
Xapes. núm. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
U. 16.MS, 30, 55 1 81. . ,
Planxes ondulades, números u
13 i »
Plaaxes per a satlnar paper
Planxes ptr a"calderes de va.
pur
Discos 1 tres per a gbrell;
Clous de zeac
Zencs àmb especial per a piles
Léclanclie
,
Plom: Tubs de plom pnr de 6 d
8 m'm
Tubs de plom pur de 10 m/m.
en avant.
Planxa de plom pur de 1, 1 1/2.
2, 2 JJt, 3 1 í m'm . . . .
Mini; Pur de plom en barrils de
90 quilos net
Pur de plom en barrils de 100
quilos net
Pur de plom en barrils de BOU
quilos net
Albaiaide: Pur en barrils de 150
quilos i 250 quilos net. . .
Estany: Fl en barretes, marca
Bllllton
Fl en lingots d'uns 18 quilos,
marca Bíllíton.

MERCAT DE BARCELONA
Dia I J de Juliol de Iftl
Cotluació setmanal dels preus . |
ronts de cereals i altres articles i·ic;»!
tadü per la lunta Sindical del Uf
legl d'Agents de Canvi i Born i» i |
Plaça de Barcelona:
Blais: Candeal Castella, de luail
13'50 pessetes els iw quilos sobr-: j |
gó d'origen.
iiiiiiimiiiiniiiiiituniiuimiiiiiiDiiiiiiiiiiiriiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiniiin
Mancha Candeal, a «'50 pei^a
17 d e j u l i o l els 100 quilos sobre vagó d'oi!t-ï2.j
Extremadura, a 12 pessetes w
quilos soure vago d'oxigeti.
de 1922
Hard Paclflc. a K pessetes «i 1
quilos sobre carrocotització única del Col·legi d'Agents de Canvi l Borsa I el Mercat lliure ds Valors
Manldotia 2 E . U. disponible, a Ui
SESSIONS OEL DIA. — AI matf, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes; E s fa de pessetes els 100 quilos sobre ^arto. |
Nords de 64·30 a 64'15 i « 64'40, Alacanfs de 6VeO a 63'*}, I Andalusos de SO'SO a 51*10.
Farines: Elaboració per cilindret.-'
Extra blanca número S, de £j l |
A la tarda, • la Casa Llotja. Es fa de Nords de 64,45 a 64'251 Alacants de 6375 a 6370 i a 6375. i Docs de 19*00 a
67 pessetes «Is 100 quilos; suserSal
18*95 i a 19'00.
olanca número 2, de 58 a
«''"•I
Cotització de valors tractats ai eMiptat I no Int/riis encara en el Buiileil Oficial
a 61 pessetes; segones, a 35'SO; ^'»\
Barcelona Traction and Light Power 7 "i,,, «1921», a SS'75.
res, a 33 33; quartes, a 28'35; cúnl
Barcelona Traction and.Light Power 7 ol0, * a 105'00.
lorça número 0. a 75; entera íorçiJ
• A Barcelonesa de Navegació 6 0|0, • a 72'U0.
«egories de 35'80 a 37'5ií; ietce:«,l
Obligacions Espanyola Colonització 6 "U, * a 95X0.
úe WSi a 33'33; quart-ss, de
l|
Elèctrica del-Cinca e0!,, » a 84'0a
W33 pessetes.
I
Grans Molins Bascos 6 "i,, • a 89*50.
.•Urós: Benlloch zero. de 65 a «I
Acers Sant Martí 7 V * a 97-50.
;tcs «is 100 quilos; idem ftorfij
Mines de Potassa «Súria» 7 ui0, • a 101*00,
de 67 a 6V; idem selecte, de Tl a ^1
. Trasatlóntica 6'lo, «noves», a 10175.
matieat, de 71 a 72; bomba corri:.'.!
Teneria Moderna 7 0|a, • a 9a'0O.
pur. de 106 a 108, Ídem Idem saKl
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí Oflclall
rlor. a 122 pessetes.
I
•• 7250
71-80
Treïur v. i V gener 1934- Bttt 80
BonoaS.» » 8 «i, 90*»
Garrotes moves) da Vinar»;. M
Can via aatraagen
» S·gOïia
Prodn. FOfCaa U. 84-50
190. a 20'83 pessetes els liW quil«l
>
> lebrer » A1ú3'4a E. Almansa
80-15
Reg. Marsal S "i, 87-50
>
>
.
» ntos-ss
roges, a 17'85; de Mallorca, a IBíj
• AlmaDiiad. • 48-35
Hisp. Amer. ú'B. ««i! 91*75
ram,xec,
públics» . sses Cd»
Rau s»i. • aras
»
» nosa. 93-15
»
>
BonO» 8980
d Eivissa, a IS"*?; de Tarragona, >l
iMdie* ieo pubnost • MW
• Bsm iota. • 79 00
Ajuntaments i Dipntacions
I9'0i: de València, a 19'61; de X pijl
Varisa
7
7
00
•
Alutoa.
74 00
Viena.. .,0! i i • • o i» Mnnicipi ve*
de 23"80 a 21; de Portugal, a àj. ^
' 77 00
• Otcsa r.
tnaauaatlcaii^ 83'<M
55 85
(tonu, sec
«s o
Alacsti t" hlpot • 69 £0
• 77-50
Caaal OraslU
* 61-50
Gandia, a 23'80.
L
•
4.
78
50
T.Piiiptnea
19CI
99-25
ItOÍ
é..
75
00
ZmiicU, xec . . . . y« 25
Despulles: segó. a 5 peïsetes el' ™|
•
3.
7T-50
Aílana8%
•
97-60
lïOí
B.
67
IS
Hevs York. xec . . . 6W75
»
C
ISO$ C. - 78 50
quilos; segonet, (is S'SS a
5f|{«»l
. » 7
• 102-25
Carones tueqao*. Paris.. 303 SO
r» 's
•
D.
ISC7 D.
menut, de 5 a 6'07 pessetes.
I
oo
Fomam d'Obrar * BfOO
Corones anequss, Londr. ita is
72 | )
•
B.
is" B. •rs76
l'ilú Vidrera.
-so 00
25
80 jfl
» F.
Escaiola: de Sevilla, de 66 àfflI**!
luu
C
Csro^ua Berga,
* 82-08
00
Oaatet Bstat
» Frenes im« 49-25
m i f. 73
wtes els 100 quilos; estrangera, «I
K llexauta Bbre. • 83 00
50
•
•
i n i 47'58
19iS B. 7S71 03
Collat
N
B
val
8*/.
9
7*50
»
m
68-30
56
a 59« .1
•
1
8
1
6
tí.
•
Directe.
Couat IPan.*','. 87 50
31-U
Dvada: d'Extremadura.
^ ' f
e. U .0
»
1817 B. • 76 75
ovauM a. & c,
• 57-00
Aatuardonaa -, • 88-00
c ao^
»
18U 8. 75'2S
37
pessetes
«Is
1
0
0
quilos;
de
la
»
OtB.crlor.
• 3100
G. Ha-.·aúina <P:,
* 81*00
»
l»lï U. 7S65
M.-çAc. l Portugal • 64-80
D. B9M
Mecànica Vallulura6»;. • 8350
xu de 35 a 30; de l'Argeriima <li«|
• 76 35
80*811X8 | M
25
Oloi a Olronn,
' 88 0]
A.PornaAnda'.a la «•u * 93-50
K 6•96965
• 93-85
;onibIe, de 3330 a 35; TuoU, «I
•
IMI
»
•
ï.·iilB.·
80-15
r. TO'OO
sr-ee
Acciona .
Andalusus-1*8'/. 51 03
36 a 36 50.
.
»
ms
04
H.
«Xtartof
• £3 75
96-23
•
S.* 8 Vt 93-25
BOBOt HstOTHll 79
BsncBareeiooa. pu. • 60-00
Veces: de Natan^. a W Pe~,:
• '
B* K'M
25
ADX. P.-C Besamn 78-75
Banc
il-Hipaaye,
MpuiadO
a.
•
siroo
C
els 100 quilos; de Bènlcarló. de » •
aral.Tran»i«·t·C • 93 50
Banc de Tarrasna, • iroo
»
8. 79 00
se-ao
60; de Calaí. de 5* a 55; "le sí™*
Créiii 11 Docks.
150 00
• 73-09
»
c
• 77-75
•
» ttm
85-00
BancUisp. colonial • 326-85
ia>·23
rodones, de 5i a 55.
, íl
Mancomanliai o. 78 00
•
I : 85- 2000
TtauT.tíuAU'ireK 85 50
>
IWO • 72·«
Ordi; d'Extremadura, de 35-* l ' \
«
O.l H. 85Tarlaa
95
7
5
87 00
Cslxs Créül' Com. 7100
F. -Ai Caui. * 0."UI*
i n orat »j*
pessetes els 100 quilos; de '« f;™^
• 320-00
F.·C. Nord plet.
B. 86- 20
ObligacionsTO'SO
ir.-C.
Algaa,
Uliaian
Oasi BisotMoltat
ca, de 37 a 39; del Danubi,
> Alscanlptss. • 816-00
•
c. 96-ü0
Fon Je Barc isos ' 88 75
» Andalús us,
• 60*60
bie. de 3V50 a
del Marroc i
B.·K·et
«80,
•
9S'0B
>
b 88-00
»
>
ISOi',
'
88
50
BniL* Bapanyoia.
6 00
• 15; 9
als, de 35 * »
. ,
. t
» 19W,
• 79-58
B> 9
» de Melilla.
100-QO
>
a.
ArsuO.orü.
ii'SÓ
•
203-03
» 1911,
82-53
•
F.
>
•
prot.
Faves:
aTxlremadara,
de
*J
L-i
•
Ponas
Se*liift.
92'»
B 19U
• 93-09
amortit »•/, a- • 85-51»
a Hlsp. A. Elec. A. • -23 58
pessetes elg 100 quilos; del -" "(jl
»
& se-rs
k
8 . f 93-23
PoriGIjún llnsk , - 95 00
U.
•
123-00
»
c 95-sa
de iS'aO a M'SO; de Mallorca. u« ,1
AUlOaaBama - ei" * 79-50
í errooarril» I tram»!»»
Bayanya industrial • ijo-oa
6035
>
D. 53-80
flaiaunaaaa R89-25
a W; valencianes noves, oe
i
Beo·rsiT·iefoai,
• as-so
58 03
K. ' 95 75
»
• a*».
GBMlSD'^ai f, 89*23
VeglnanlarTsieroaa 79*29
tt; de Mahó, a 68.
yI
56-75
nmpioaa nac
»
V. • M'óü
> « B«•».->» • 81-50
Tresor T. 6 •/» Juliol 9S-«
IftS À C00 00 nortiai ut nac 9115
Ual o- uln», .
100-00
Favons: de Sevilla, ^ l»5" ^1
Batraagares
»
>
»
» H 000'SO Allúnei. 'é.' lil(i. 68-75
Baerttia BlécL « ' i , 85-00
1950 V pessetes els 100 qull?5;^. a l
61-00
»
» gener 1994 A tVM
• LteiOs K-u»
. s • K'IU
Bsaa E. Riooiatn. 223 00
rec. de 47 ?< a 50 V; del Marro- I
* Els valors assenyalats amb asterisc no liaa tingut cotluació. Deixem constatat rüllim canvi per a guia del llegidor. 13 a 44.
.... dll
C o t l t s a c i ó : Franca, Sò'fcc; anisaca, i^'^C; bolgcea, H. 7 í. lllnrea, SS-al ; llxas, k'J'iG; dolara, (j* !7; maros, . * ^
Morèsc: del Plata J^P00; ^ i s l
i •tKoun*, OHM.
20·50 a «TfO pessetes c > I » d < l
uahRcRA s e s s i ó . — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de la tarda, a fi de mes: Es fa Idem embarcament de JuUo''Lfcíde Nords a 64*15, Alacants a 6J'55, i Docs a IV50.
Sa'STS a 2i'C25 caí; 'de® i S ^ rsfi
Oiterén-1» de les operacions t» terme
ment d agost nou. de 23 a w -3'
idem emliarcament de ^ " l ' - ^ í í
De la del mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es baixa 0*25 de Nocds i d Alacants.
a iSS cat; idem Yellow Amer-RESUU

F i l i s de F . M a s S a r d à
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Palla, de 3 25 a 3'75 pessetes ei
pe«sctes ela 100 quilos, mínlmum deu
quinta.
tones sense envàs.
•
Olis. de 16130 a 169-40 pessetes
Superfosfat de calç mineral 13/15
per 100 d'àcid fosfòric soluble, a 10 l'hectòlitre.
noroaMAOió tblrobXfica
pessetes els 100 quilos, mínlmum deu
Aviram. — Gallines, rle 15 a 22 pestome'- sense envàs.
setes el parell; pollastres, de 9 a 15
TELEGRAMES Ol·lCÍALS DEL DIA D'AVUI
Sulfat d'amoniac 20/21 per 100 asot, pessetes el parell; conills, de 7 a H
pessetes el parell: ànece. de 9 b 14
a 60 pessetes els MW quilos.
T·ro·r
Qoftrt
1mm—> Obrlim·Bt ••ves
Nitrat de sosa 15/15 per 100 azot. pessetes el parell; oques, de 8 a H
TAMQA
iiverpool
pessetes una; ous, de í'SS a 2'5Q pesa 46 pessetes els> 100 quilos.
Sulfat de poíassa 90/92 per 100. setes la dotzena; 30 dotzenes d'ous,
00.00
13.65
13.53
00.00
equivalent a 49/50 per 100 de potassa de 73'5 0a 75 pessetes.
oo.ço
oDible
plira, a 50 pessetes els 100 quilos.
Fruiles, — Mercat aesortil. però
lutnr»:
'3,22
13.13
N.
00.00
Clorur de potassa 80/85 per 100, cares.
13.10
lol. • '
12.76
12.67
12.69
00.00
equivalem a 50/51 per 100 de potas12.64
Verdures I horlallsses. — Abndor,
12.33
1-2.42
12.35
00.00
sa pura, a 35 pessetes els 100 quilos. però més aviat cares.
12.31
ter •
12.21
22.21
C0.00
12.29
12.1S
Matèria orgànica còrnia natural
Planter. — Bona oferta i preus rejrç. •
12.0S
12.11
0O.Ü0
12.16
OO.lJÜ
10,'U per 100 azot I 2í3 per 100 àcid gulars.
fosfòric, a 40 pessetes els 100 quilos.
Força concurrència a Wles les secNltroglna Sant Jortl 8/10 per 100 cionà.
asot a 25 pessetes cl sac d« 70 quilos.
Obrloi·Bt Obrlnirat Jumel
OkrlMrat ïAjfoa
MERCAT I FIRA DE LES BORGES
Uexandm
utortM
BACALLÀ
Farina fosfatada d'ossos per allBLANQUES
Dia 10 de juliol de 1923. ment de bestiar, a 50 pessetes els 50
Preua dels articles següents que
Aquesta setmana ha arribat el va- quilos.
)8.S5
Nov. . .
00.00
00.00
ban regit al mercat de Les Borges
por «Dempsier», amb 150 Tones de ot00.00
18.90
00.00
Blanques el dia 15 de Juliol:
•afrae
callà.
Blat blanc, a 25 pessetee la quarteSofre en pols, a 14 pessetes el sac ra de quatre dobles; blat roig de sePer al consum es cotitzen els aede 40 quilos.
gflents prens:
cà, a 26.
ObM··Bt «TBl • •gos UUvrfta* TAMCA
Sofre «Extra fl» a 15 pessetes el
Bacallà llibre de primera, a 90 posNova York
Ordi, de 12 a 13 pessetes la quartesac de 40 quilos.
sets els 40 quilos.
ra de quatre dobles.
82.65
Sofre
sublimat.
(flor;,
a
25
pesae00.00
00.00
00.00
Ba·.·r.llà
d'Islàndia
nou.
a
92
pesjrpoaible. • •
Civada, a 11 pessetes la quartera da
Us «1 sac de 50 quilos.
setes els 40 quilw.
futars:
quatre dóbles.
22.38
Sofre
en
terrós,
a
32
pessetes
el
00.00
00.00
Bacallà d'Islàndia primes nou, a
iol
Panís, de 19 a 20 pessetes la quarsac de 100 quilos.
22.4a
22.26
22.35
00.00
83 pessetes els W quilos
Itubre. • • •
tera de quatre dobles.
Sofre
en
canó,
a
60
pessetes
el
.«ac
22..J0
22.10
22.23
00.00
Bacallà d'IMàndia de segona, de
tetnbre • « •
Faves, de 19 a 20 pessetes la quarde 100 quilos.
21.90
00.00
22.00
75 a 85 pessetes els 40 quilos.
per • • », •
tera de quatre dobles.
21.30
00.00
Sofre
precipitat
(glr8),"a
9
pesse21.90
2,f4
Si
l
Irç
Fesols, a 50 pessetes la quartera d*
tes el sac de 40 quilos.
FARRATGES
quatre dobles.
Dia 15 de Juliol de 1922.
Llavor d'alfals, a 25 pessetes els 10
FRUITES 1 LLEGUMS DEL PAIS
Alfals d'Urgell de primera, a 20
quilos.
Obtimaat aTW
Taaoa pessetes els loo quilos sobre vagú esbvi OHeans
Patates, a 3'50 pessetes els 10 qui.
Dia 15 de juliol de 1922.
tació de Barcelona.
(Infonnaclú de la' casa Miquel Valls loa ,
22.50
Palla dTrgell. a 13 pessetes.
00.00
>ooibl«.
Alfals, a 6 pessetes els 40 quilos.
, I Salvadó)
Palla curla d'Aragó, a 10 pessetes.
futurs:
Palla, de 2'75 a 3 pessetes els 40
Alls cap-pares, 3 30 pessetes la dot- quilos.
22.27
00.00
Palla
per
a
embalatges,
a
12
pesHoL
. .
»ena
de
fores.
00.00 setes.
21.92
Jtubre. .
d'olivera, a 4 pessetes els
Ametlles amb clpsfa molla, a 170 40 Fulla
00.00
21.74
Palla per a omplir màrfegues, a pessetes
quilos.
feembre .
els
100
quilos;
Ídem
amb
00.00 M pessetes.
21.SÍ
Garrofes, a 8 pessetes els 40 quilos.
kier . •
closca forta, a 80 pessetes; idem Es
00.00
21.34
Aviram. — Gallines, de 6 a 10 pesIrç • • •
perença de primera, a 400; idem MaMERCAT VINÍCOLA DF. BARCF.I.ONA llorca escollida, a 390; idem propie- setes una; galls, de S'SO a 6 pessetes
Dia 15 de iuliol de 1922. tari de primera sense trossos, a un; conills, de 2'SO a 5'5U pessetes un;
ous, a 2'75 pessetes la dotzena.
BarctlMu. 17 de juliol d* 1922. (Informació facilitada per l'AssociaOlis d'olives. — Fruitat extra, da
cló de Magatzemistes de vins de
Escalola cle Sevilla, s 58 pessetes
>
iiiimiíiiiiiiBniniiiiiiiiiaiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiuii
38 a 39 rals el quanit de SO
' OO quilos;
Barcelona.)
ela 100 quilos.
anlble. de 26'50 a 81; idem MiPuerto Rico Yauco superior, de 590
Mongetes blanques: Amonqulllnes. fl, de 34 a 36; corrent bo. de 28 a 31.
Preus per grau 1 hectòlllre l merOlis de plnyola — De 86 a 27 duros
1» dlsonlble, de 25 a 25'5u.
> 600.
caderia posada al geller del colliter: a 55 pessetes els 100 quilos; Mallorros la carga de 115 quilos; verd. de 22
lli: de l'estranger, de 31 a 32 pesPuerto Rico Haclenda, de 545 a 555
Penedès: blanc, a 2'jO pessetes; ne ca, a 80.
§ els 100 quilos; de la comarca, pessetes.
gre, a 2'70.
Mongetes de color de Castella, a 75 a 23.
• «49.
Caracas, Costa Rica i semblants,
pessetes
«1» 100 quilos.
Camp de Tarragona: blanc, a 2"J!
Ppi. del pais, de 47 a 48 pessetes de S60 a 570 pessetes.
Matafaluga en gra de Castella, a
pessetes: negre, a, 2'80.
raó quilos.
' ' San Salvador, Colòmbia i similars.
195 pessetes els 100 quilos; IdMn da
Priorat: negre, s 310 pesseta».
lavor üe cànem: de l'estranger, d« SS0 a 530 pessetes.
Vilanova i Geltrú: negre, a 2'70 pes- la Manxa, a 195.
160 a 68 pessetee els 100 quilos,
Mèxic i Puerto Cabello, de 460 a setes.
Veces de Sevilla, a 56 pessetes els
[igroui: d'Andalusia blancs, de 46 Í90 pessetes ,
100 quilos.
Igualada;
negre,
a
2*50
pessetes.
pessetes els 100 quilos segons
Santos, de 460 a 470 pessetes.
Arròs bomba floret. a 114 pessetes Oanvls faoiillau p«r la Banoa Mar
Martorell blanc: a 2'75 pessetee.
Inero; idem Idem petons, de 46 a
sans, 8. A.
Java I Colòmbia baixos, de 430 a
els
100 quilos; bomba número 12. a
Mansa: blanc, a 3 pessetes.
petsetes segons número: idem 440 pessetes.
105:
amonquill
núm
10,
a
63;
amonBarcelona 17 de juliol dc 1922.
Alacant: negre, a 3'80 pessetes.
Im idem elfarnats, de 70 a HO
Cacaus. — Els preus que regeixen
qutli número 5, a 06: amonquill núMletela blanca, a "itò pessetes.
4
per
100
interior, comptat
WtS
petos segons número; i-lem idem sijn:
mero 2. a 65; selecte, a 72; farina
Mistela negra, a 3'ZO peseeles.
»
fi mes
OO'OO
Iruns número 29. de 62 a 54; idem
d'arròs,
a
60;
glacé,
a
72.
Guayaquil Arriba, de 390 a 400 pesMoscatell, a 475 pessetes.
»
fi pròxim.... OO'OO
loi número 28. de 42 a 44; idem setes els 1Ü0 quilos.
Avellanes: negreta escollida, a 70 Amortitzable 5 per 100 (1920!.. 05'8O
Mercat animat, preus ferms.
Im número 27. de 35 a 37.
Guayaquil Balao. de 375 a 385 pespessetes
els
58
ífuiloí;
Idem
garbella(Prohibula la reproducció al no s'esd'Espanya
S52'0O
pongetes: de València, Pinet, de «etes.
des, a 68 idem en gra de primera, a Banc
rnenta la procedència.)
Arrendatària
de
Tabac»
849*00
a 58 pessetes els 100 quilos; amon240 pessetes.
Póo de primera, de 340
Gral. Sucr^-Obligacions OOO
'Q
j l na. de 53 a 55; de Castella, de a Fernando
350 peasetet.
Cacauets: gra de l'estranger, a 85 Stat.
\ a 105; de la comarca, de 48 u
>
»
> Ac. preferides 66'5C
HORTALISSES
1
FRUITES
pessetes
el»
100
quilos;
tres
grans
de
Fernando
Póo
de
segona,
de
325
a
i cocorrosses de Castella, de 66 a
»
»
» » ordinàries 34*00
Dia 15 de Juliol de 1922. primera, a 114; dos grans roigs de
coco blanc, de 60 a 02; de Mallor- 33:i pessetes.
Franc»
53'%5
100
a
105.
(Informació
Matutano)
Fernando
Póo
d«
tercera,
de
300
a
, de 76 a 78; del Japó velles; de
Lliures
- 2874
Coml,
a
195
pessetes
els
100
quilo».
310
pessetes.
All» de primera, de 30 a 36 pessej - 35; del Danubi velles, de 40 a
JeS'OO
Xufles garbellades, a 150 pessetes Banc Espanyol Rio Plata
Caracas de primera, de 48S a 495 tes la dotzena de fores-, Ídem de se[pessetes.
Cèdules Hipotecàriea
000*00
els
100
quilos;
idem
colliter,
a
130
pespessetes,
gona, de 18 a 24.
Mtes.
reiolits: estrangers, de 50 a 55 pesCaracas de segona, de 430 a 440
< ebes de Figueres, de 15 a 20 pessetes eis 100 quilos; de Castella, de pessetes.
Cigrons: de Xereç, a 112 pessetes
PHIMI D l L'OM
tes els 100 quilos; iüeui de València,
la 75.
Canyelles. — Ceilan extra, a 8 pes- de 12 a 15.
ela 100 quilos; Ídem Xereç número 1.
(Preus dc ocNipr*)
L'.entiUes. de 95 a 100 pess*le» ela setes «I quilo.
Patates del bufé. de 25 a 26 pesse- a 100; idem Xereç número t. a 90;
lloa. '
ídem número l , a 7 pessetes.
tes els 100 quilos; idem de bolado. Mazagan, números 29-30, a 65; pe- Alfon»
12T50 per cent
Cuixes, de 44 a 45 pessetes els 100
lons número 4, a 80; especial», a
Ídem número 2. a 6'Tó pessetes.
30 a 35.
121 "50
Isabel
) quiloe.
85
pessetes.
Hem xtuiueru 3, a 6'5U pessetes.
Raïm de València, de 6 a 8 pessetee
120*50
L'nces
i
mitges
nncec
Pota. — Els preus s'entenen sense
Ídem número 4. a 6'25 pesseíe*
Llentilles del pais. a 105 Ptes. els Quart d'unca
eU lü quilos.
120-00
pts de consums, posada la mercaXina, a VTà pessetes.
Pèsols del país. de 8 a 10 pesse- 100 quilos.
•^l'SO
aobre els carros, per compte
Rasurea de Ceilan, a 410 pessetes.
Moresc del Plata, a Sl pessetes els Franca1116 d'un ca
els 10 quilos,
121'25
venedor, llevat dels preus caí.
Pebreà — Singapore blanc, a 7'90 tesMongetes
tendres, de 3 a 6 oesse- 100 quilos.
6'25
Dòlars
pessetes el quilo.
Mou» escollides, a 160 pessetes els Lliure»
tes els 10 quilos.
30*65 » »
COLONIALS
Ídem negre, t S'SS pessetes.
Tomàtecs del país. de 2 a 3 pes- 100 quilos.
Penang l Tell^herrl, a
peiweBarcelona, 14 de juliol de 1922
Panses de Màlaga, de 18 a t8 pesDia 15 de Jnliol de 1922. tes.
setes els 10 quilos.
iSucres. — E« cotitzen per al conPeres del pais, de 4 a 6 pessetes setes la caixa de 10 quilo*.
Pinyons de Castella, a 450 pesse|tn com segueix
Tabasc o Jamaica, a 5'75 pessetes.
els W quilos.
Clavell* d'espècies — Classe supepiel. de 152 a 154 pessetes els 100
OANVIt OS LIBTRANQIR
Préssecs, de j al 0 pessetes els 100 tas els 100 quilos.
Tramusos, a 38 pessetes els 100 qnl
rior, a 10 pessetee el quilo.
Ros.
* ^
quilo?.
Facilitats
per la casa SOLER l to.
DesUUaw, a 4») pessetes.
jlerriat. de 165 a 167 pessetes.
Cols de València, de 4 a 6 pessetes loa.
RRA GERMANS, Rambla deia Esti»
ICentrifuga de remolatxa, de 160 a
la dotzena,
dl». 13, l Bonsuccts. 1.
OLIS
MERCAT DF. FIGUERES
Auyeiglniea, de 4 a 8 pessetes el
PREUS DE COMPRA:
Dia 15 de Juliol de 1922.
furtoat de Cuba, de 162 a 164 pescentenar,
Figueres 13 de Juliol de 1922.
BitUets: rrancecoB, 53 50
(Aaiociaeló Gremial de Negociants
Lllmone=. de 4 a 8 pessete-* el cen»
Anglesoe. 28*60
Ordi.
de
vrSO
u
1875
pessetes
l'hecd'Otts de Barcelona)
ICentrifuga de Cuba. de ICO a 162
tenar,
llafians,
2900
ptetes.
>
0)1 d'oliva
Knsiama, rle 0'50 a 0'60 pessetes la tòlitre.
Belgues, 49*50
»
Civada, de 12'jo a 1375 pessetes
ISlonc de Java, de 166 a 168 pesdotzena.
Andalús corrent bo, a 200 pessetes
Suïssos, 12375
»
Escaroles, de OS
' O a O'TS pessetes la l'hectòlitre.
•Is 100 quiloe
Portuguesos 0*4)
»
Mores-,
de
375
a
25
pessetes
l'heciBjanqoels, de 178 a 180 pessetes.
flns, a &13 74 pessetes els dotzena.
Alemany», r36
»
IB^ncs de primera refinats, de 1 » 100Tortosa
Plàtans, de r25 a 1*75 pesaetes la lúiiire.
quilos.
Aostricc», 0*03
iMongeies,
de
62'50
a
8375
pessetes
L1» peasetes.
Holandesos, 3*35
Aragó, de 265·20 a 286 95 pessetes els dotzena.
»
[Terròs P. q. « Aragó, de 182 a 184
Melons de València, de 15 a 18 pes- l'hectòlitre.
Russoc. CCOO
100 quilos.
9
Faves, de 2125 a 25 pessetes l'hec«ete-*
la
dotzena.
Grecs. 00*00
F.l mercat segueix ferm. continuant
tòlitre.
»
ITerròs p. g. d'Andalusia, de 186 •
Suec», l'SO
a
els mafclxos preus.
Favon- de 26'25 a 2875 pessetes
¥• tessetes.
ADOBS
Noi uegs, 0*95
l-hectòllire
»
Il'to en pans, de 188 a 190 pessetes, Oli da plnyola
Dia 15 de Juliol de 1922,
Dinamarca. 1*20
cti
' «í» ^ a 212 pessetes.
Veces. Oe 30 a 31'25 pessetes l'hec»
De color verd de primera, de (Informació de la casa J. Esplnàs, tòlitre.
Romania, 4*1»
I , *• — Continuen per al consum
»
108 70 a 113 05 pessetes ela 100 quilos.
Turquia ^OO'OO
de Barcelona)
Patates, de 25 a 30 pessetes el quin»
-^güents preus-.
Groc de primera, de ISlTi a 128-09
Estats-Unlts, R'S?
I «oha iegttim. de 660 a 6^1 peaseSuperfosfat d'os de mig a 1 per t i mètric.
»
pessetes ela 100 quilos.
Canadà, 500
100 azot I 18/20 d'àcid fosfOric, a 16
Alls, de l'50 a 175 pessetes el íorc.
a
p e l s 100 quilo».
Groc de segona, d« 113 05 a 117 j9 pessetes els 100 quilos, a la fàbrica.
Argentins. 2'jO
Cebes, de O'SO a l'io pessetees el forc
»
LT0» Moka Harrar 1 african», de pessetes
als 100 quilos.
Uruguai», r,:iX)
F a sjs pessetes .
Superfosfat Je calç mineral IS'SO 1 a 25 pessetes el quina.
»
Seiae envasos.
Xilena. 0^66
par UU aacjd fosíOnc soluble, a 15
Userda, de 5'50 a 6 peacelcs cl
>
i r ^ n o Rko Cara<oJUlo. d« 625 b Oli ise oeoa
Brasiler». 0'aO
pessetas «Is 100 quilos, sense envàs. quinta
»
Bolivians, l ^
Superfosfat de calç mineral 16/18
Blanc tamb envà*,', a 130 pessetes
Civada granada, de'4*25 a 4 75 pes»
Peman», 1925
per VM d'àcid fosfòric soluble, a 13 setes el quinta.
I ^.et^2ic« Vauco especial, de 610 «Is 100 quilo*.

[entre

Cotoner

d e Barcelona

Cochln, a 160 pessetes els 100 quilo».
Palma, a 190 pessetes «le WO quilos.
Cacauet, a 183 pessetes els 100 quilos.
IHl tfa llinoM
OU Je Uinosa cru, a 180 pessetes
«Is 100 quilos.
Oli de Uinosa eult. a 188 pessetes
els '00 quilos.
Oli de lllnosa iiicolor. 3 210 peaeeles els 100 quilos.
En caixes, 8 pessetes més per 100
quilos.
Arribades de la setmana
D'oli andalús n'baa arribi B vagons, i dél pais 9.
A l'estack) d«l Morrot bl ha i vagons d oll andalús.

Borsa d e Madrid

ag.
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P R O P I E T A R I S
d e s i ' j o e m p r t r h o r w lUsog,,,.
b I t - > . P o I l c i : o e o b r a m « n t r&nu
l l o g u e r ? riuqnes B a r c e l o n a , Dad s f o o a . B . c o m p l u r t a » . EÏCTIM,.
M.Ccnta, M«·nu·olg,9, B a d a l o n í

^ n u n c í s
T E N I R

U N

^

B O N

P A Í D O

1
C

R

lèsties, sense í a d i g u e s , sense

no portin la
firm*
dels u n i c j
conce«»íOn»ri5 p«r
Eipanra I Urïaeh
I €•

l'estòmec

vuit
m

dies

e

c

prendre

exclamacions

e

s

c

u
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a

r
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I

Galas I tot e l m a t e r U I per
a L i Atotonie* m o d e r a * d urttiill-íiciO «l'otidnts.

H A M M O N D

desapareixe-

par a e s c r i u r e , d e t i p o i
canviables

d e v o s t r e s l l a v i s . A l i o i immediat. C u r a c i ó certa i prompte.
ran
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Casa Garcia Snàrez
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Vendes
P

I

A

N

O
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g a r a n t i t z a t s 1 . 8 0 0 Ptes.
S E W - P H O S O . A m p l e , JT

L L < M I L L O h S LAMPAíEs
PilK A ALTOMOBII.>
E x i s t è n c i e s e a l o t s ois
M A G A T Z E M S DE .
H A Ï K B 1 A L ELECTBIC
c a r r e r O T « v l n » , 8 , 1 carrer U
Mallorca, n o m . 188.

d'ocasió

S a f a t e s 1 s o r v e l í d o plata, i
pM- Compro or, plata, puc
brUlants i perla*.
« M a r t a * ém & UiUt
Bambla deia» nora,s*
i C a r d e n a l Ca=

Medicaments

Chrm€n2A

B h r c e l o h b

nimicamonipor^wp»*,'*
a m u e i mut'
àmaeenitts
dL·aouma·'
n i a . ea rr ae b
b ae n
n airaotaBOB
dato p u n u d ' o r u a n . w o »
d a de Bot tal Ualu. HiiaW
doQualoava n à m .
k»}*
DateBoadadeiaUaivarAw
P A N Y 0 S

I

DRILS

.1. M i r V1T*Í, S. A - . K d « SMJ
P e r e , 15. L a casa m e ' w»
aK·K.rtldal m é s e c o n o m U a ^
Panyerla. D r l ' " • fonoi J e »
tes m e n e s . B e o o i i . a w ï ' V . ^
tres- V e n d e a a V w t t V ' """'
E e c a l l s d i U a n » 1 divend™»\
^ ^ ^ ^ t

.

\

j

S

E
E R RR Rf PX V

Il . a a m
r Mc cj oj or f· a a q q i i uu aa

d c

m
m e Cs

d
a

sv o b t í e n e m c z c l a n d o «I c o n t e n i d o d e esta b o L
sita c o n o n l i tro d e a g u a , a ser postble, h e r v i d n .
T à p e t e l a b o t e l l a j n m a c f i f t l a m a n i a iawfittit
de
Kabar p r o c e d i d o • l a
rneada.

6

a

í

a

e

la verdadera boba

s

d e

l o s

i U ü n c i d e é (Serrar
P r i m e r a
d e

s a l

l i t í a i c a

s a b r o s l s i m a
E x i f l i d

h à

u

J o i e s

El
DEPURATIU
RICHELET
es
v e n u 7 francs el
flascó,
a totes
les bones f a r m à c i e s de
França,
que
en despatxen
moltes.
En
caa necessari, demanin-se
referències
a L . Rlcbelet. de
Sed a n , 6, r u e d e B e l f o r t . 6. B a y o na
(Baixos Pireneus).
Un
fascicle explicatiu acompanya
tots
els
flascons.

h i

q

S

l è s de tots els r e m e i s coneguts el I
I q u i o b r a m i l l o r en aquest sentit. S i - j
j g u i n pis que v u l g u i n
llur origen,!
l l u r g r a v e t a t 1 l l u r c r o n i c l t a t . Cap I
m a l a l t i a de l a pell. c a p
variça i I
J Ilaga varicosa, cap vici de I p sang |
Ipticlen
resistir
aquest poderos reçtlIflcador del líquid s a n g u i n i . O n la I
Iseva
acció benefactora
s'exerceix
I encara a m b m é s rapidesa és en el
• tractament
de!s
reumatismes,
del
I d o l o r . de la gota, de l ' e m f l s e m a 1
lles
neuràlgies,
tan
comunes
en
I aquest
temps.

M a l

c

E

I i a i l U a r i s p r e u a . Brucà
B.* 78, e n t r e s o l . C. B I E U l a

x

S o m a l ' è p o c a e n q u e l a s a n g i els |
| humors
dels
artrítícs
•treballen·.
Molts
d'ells
s'han desesperat
en
constatar
ets efectes d ' a q u e s t a
acItivltat
en l l u r epidermts,
víctima I
de d i l a t a c i o n s i e x u b e r à n c i e s
que I
no t e n e n res de p r à c t i q u e s : l a po-1
JlulaciO dels í u r ò n c o l s i l l u r greu I
I t r a n s f o r m a c i ó en à n t r a x , les erupc I
I c l o n s c u t à n i e s , les c o ï s s o r s r e b e l s , I
lla
febra
berpètlca, l'Eczema i I a |
iPsoriasis.
La veritable causa
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