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En el pressupost de l'Estat d'enguany figura un crèdit de 7.669.790 ptes. per pavimentació dels carrers de Madrid. Ara, al cap de quatre mesos de regir el dit pressupost, ja s'ha
concedit per Decret un suplement de crèdit de 2.3o6.io8 pessetes per la mateixa finalitat.
DE LA TROBALLA D'ARMES
Les lliçons de la història
Respecte de la troballa d'armes al
carrer de la Diputació, 201, pis primer, segueix detingut Josep dopés Su(aj Llarch de 36 anys, confitar.
que bavien sentit un tret i una bala reda
DETINCUJ
Sgonsraanifestacionsde detingut La funesta política econòmica de Castella
va
foradar
un
vidre
de
l'aparador
1
Ha esta; detingut al seu domicili,
guardava les dlíeï armes per a la deArgeater, 15, l'obrer íomer Maouel va penetrar dins, sense fer cap mal fensa d'una eDOtàt política que havia Sba dit tantes vegades que Espa- te en las India-s del mar Océano» que
Cots. demmciat iper coaccions i anie- Quan va sonar el tret. passava on d'ésser assaltada.
nya sortia perjudicada de la protec- no sabem quina devia ésser perquè
naces als irèbaflladors d uri íom de auto a gran -velocitat i sospiten que £1 Josep dopés ha ingressat a la ció
la indústria catalana, tia arri- eis castellans sempre se les varen
d'algun dels passatgers de l'auto va Presó Cellular a disposició del jutjat bat a
pa del passeig del Born.
a
ésser tan palès que aquest cri- atribuir totes. Sembla que un tal
provenir l'agressió que, per altra part,de la Universitat que s'dncautà de teri antieconínnic
el comparteixen patrimoni donava dret a ésser més
PREMIS
ningú s'explica
les armes i municions ocupades en inclòs les "altes esferes governamen- ben tractat.
Els comejciants de canbo mineral •Com taffifpoc ningú nega que fos onl'esmentat domioUi.
tals de l'Estat, que creiem arribat el Però no solament els catalans foítaii remfie al Govern da-ii 3.000 pesse- fet casual.
moment de plantejar les coses en el ren exclosos d'Amèrica, sinó que toen
tes, i «1 Clrco! de Caçadors 500. per a
terreny de la Jiistória. per tal de veu-aviat ni pogueren comerciar pel MeDETINGUTS EN LLIBERTAT
premiar serveis notables prestats per
re amb eJIa dues coses essencials: si diterrani, on mantenien un tràfec imNotes
de
Melilla
la torça piibïica.
mai Castella ha tingut una política portant ja feia segles. Els turcs
El jutjat militar que instrueix sueconòmica ben orientada; i si la inmària per l'aíer de les fulles subverconquerint Egipte, Trípoli,
EL PREU DEL CARBÓ
Madrid, 25. 4'15 tarda. dústria catalana ha rebut la protec- anaren
distribuïdes a la tropa ha posat
Tunis
1
Algèria í després de la baHan çonferercciat novament amb el sives
llibertat alguns dels detinguts els Melilla — A bord del guorda-cos- ció que se li retreu o bé una sèrie talla de Lepant, Felip M ja no es
go%·ema<ior jls detallistes de caíbó so- en
quals passaren a disposioló de l'au- tes «Lncus», ban marxat a Àfrica 50 interminable d'entrebancs que l'han preocupà més d'aturar els turcs, ni
bre el pr«u del ooc.
governativa.
indígenes pertanyents a la meballa tinguda sempre en perill d'arrumar- tan sols de Ter-bi la pau com féu
Segons el senyor Ponela, oo serà toritat
se i de no pendre'la volada que 1! França, determinant això que el Memanats
pel tinent Domingo.
Aquesta
autoritat
ha
deixat
anar
a
augmentat el preu,
corresponia per l'empenta amb què diterrani fos iníectat de pirates i corAngei Pestafta, Santos Ayala i Jo- A causa dííl mal temps, el desem- havia
començat.
saris algerins que des del segle XVI
MÍTING SINDICALISTA
sep Espinal, (de Manresa), per no barcament es féu per la costa produraren fins ben entrat el segle
pera
a
Air
au.
haver-hi
cap
reclamació
ooutra
d'ells.
EJs elements del Sindicat ünlc ce- Antoni Amador, ha passat a la pre- —Procedents de Ceuta han arribat En aquest anàlisi bistoric que anem
leyaran un míting avui dimecres, a só, a disposició d'un dels jutges de 110 soldats del Terç. manats pea ti- a empendre, prescindirem d'e parlar xnx.
temps de la Catalunya lliure i
les nou de Sa nit, al Teatre Nou. preAixí Catalunya va restar isolada
nent Antoni Fuentes, ique vénen per dels
que el té reclamat
pròspera, com també dels de la deca- per tot arreu, i en aquestes condii nent-üu part eis míj·itante Valiès, Mar-Madrid
a cobrir baixes.
Desideri
Trilla
i
Ramon
dauselles,
daksegle XV Començarem des
'co, Monteeifudo. Peyró i P·stafla.
havia de svïcumbir per íorça
han ingressat a la presó per a com- —Amb .freqüència, des de les posi- dència
l'ariveniment íil soll de la Corona cions
el
poder
marítim i comercial que tant
EL CONFLICTE BANCARI
plir l'arresi subsidiari de la multa cions avançades de Tizi Assa els nos-de
d'Aragó de Ferran el -Catòlic, l'any la (bavia costat
obtenir Els reis casdigenes,
sostenien
diàlegs
a
m
b
les
per
portar
armes
sense
llicència
A la porta del Banc Espanyol de
tellans, en comptes de preocupar-se^
guàrdies enemigues, les uals, ama- u:9.
Cvístít s'ïiaflsatel següent avis.enmigues, les quals, ama- Si bé Catalunya durant aquest reg- de deixar Uiure la navegació p*l Me•Tancada aquesta sucursal del Banc •Ha estat posat en llibertat pel jutge, guàrdíès
en coves o pous de tirador, vi-nat, i després, Tou un regne se- diterrani, i estendre a tots els ports
Espanyol de Crèdit iper vaga total Josep Sanjuan, detingut a la porta gades
gilen els moviments de les nosues parat del tot de Castella, en canvi la tíe l'Atlàntic, començaren les disdels seus empleats, el Consell d'admi-d'una impremta del carrer d'Enric tropes.
sofrí els més greus perjudicis de la eòrdies amb els catalans, passant
«,
nistració ba acordat no tornar a Granados, per amenaces 1 coaccions
realitzada per la reina lisabel aquestes fortes crisis econòmiques,
Dies enrera, trobant-se algunes for- política
tiorir per ara. i procedir a la seva li- als obrers.
després pels altres reis,
les quals no sortífinsben entrat
ces de regulars vigilant el camí co- iqucontinuada
qüidaictó, per la qual cosa no sadmesi bé tant Iho eren de la corona de
bert d'e Tiza Afisa sentiren veus d un deeCastella
el segle XVHII. en què neix la inDENUNCIA PER COACCIONS
;-::Í noves operacions i es procedirà
com
de
la
d'Aragó,
mal
vigilant enemic que les saludava.
moderna
a I abc-namem d^ls saMos de c·jmpo 'feren res per afavorir aquest reg- dústria
.es i dipòsits en la fonma que el Co- Es va presentar a la delegació do Entre un i altres s'entaulà diàleg, n
Ens interessa veure, doncs, què va
n
e
o
almenys
per
équiparar-lo
a
m
b
el
Llotja Josep Martí, obrer d'un forn i durant la conversa, els de reneraic de Castella, per més que des d'alesho-fer Castella del gran imperi colonial,
miUf determinarà;.•
de pa del passeig del Born, 24, a de- digueren que sl no els tiraven s'atan- res s'ha pretès l'existència de la «uni- i com va protegir els súbdits per tal
AL METROPOLITÀ
iiur/ciar que ell i tres altres obrers sarien.
de donar-los un mercat d'exportacio
Avui treballaren a les obres del són objecte de continues amcnasces 1 Així van fer-ïio. i un rebel, sense dad nacional..
i importació que podia augmentar
Metro T86 obrers. L'empresa continuacoaccions de part de Manuel Cots Pi- parar d'enraonar, anà atansant-se, El primer fet realitzat a espatlles enormement llur riquesa. No farem
nacho, que havia treballat en la dita amagat en el terreny.
admetent treballadors.
Catalunya, però del qual sofrí nosaltres aquest estudi perquè ben
fleca d'on l'amo el va treure, i ara Quan era prop d'un regular que de
grans danys, íou l'expulsió dels segur que se'ns titllaria de parcials.
'IS Comitè de vaga ba desistit de exigeix
als
dits
obrers
unes
quàmitals
publicar més decrets prohibint qas que diu que deuen al Sindicat Unic. es trobava en primer terme, li donà jueus, decretada pel març de 1492. Menys tio bem de ter encara quan
Els ïiieu? tenien en llurs mans la hi ba un escriptor castellà que bo
ningú vagi a traballlar a les dites
DE L'ATEMPTAT DE DISSABTE la n^ estrenyenvia-hi efusivament. major
part del comerç i llur estada
fet amb força documentació.
C
o
m
"
que
l'un
d
l'altte
dubtaren,
a Catalunya ihauria íet que els haL'any
ELS RETIRS OBRERS
El jutjat especial es va constituir estigueren molta estona ugafats de elements
1853, la Reial Acadèmia de
naturals
del
país
els
haEu la sessió commemorativa cele- a la presó per a rebre declaració als ia mà.
la Història va obrir un concurs 3uguessin
anat
substituint,
sense
rebre
brada a la Caixa de Pensions per a onze detinguts, presumptes- complicats Després aparegueren dos rebels la sotragada d'e pertlre en un momentbre el tema «Exàmen critico-bistórlco
la Veïtesa i d'Estalvis amb motiu en l'atemptat del qual íou viciima més, els quals s'incorporaren al grup donat una força econòmica conside- del influjo que tuvo en el comercio,
del segon aniversari del règim de lletrat don Josep Maria Seseras. aí em la mateixa forma.
indústria y población d'e Espafia su
Reti FS obrers s'acordà trametre sis carrer Sepúlveda la nit de dissabte. Els enemics digueren que tenien rable molt difícil de suplir.
domlnación en Amèrica», premiant la
següents telegrames:
Sembla que els detinguts negaren ordre de Adb-el-Krim de no hostllit- Per l'octubre del mateix any va Memòria presentada per En Josep
tots la seva participació en els fets zar les nostres posicionsfin^que s'a- descobrir Colon les Amè riques, es- Arias i Miranda, de la Societat Eco«Ministi* del Treball;
deveniment transcendental per a tots ndmica iMatritense.
Commemorant èxit assolit en els del qual se'ls acusa, no donant resul- cabessin les negociacions.
5*us dos primers anys vigència per tat, per ara, cap de les diligències Els tres indígenes, sempre recelo- els pobles df'Europa, obrint-los un
Aquest (llibre, que està escrit amb
regim oficial retir obrer obligatori practicades.
sos, foren invitats a traslladar-se amb nou món que prometia un gran un alt esperit patriòtic — com l'hauels organismes oficials i collabora- També va pendre declaració al de- els regulars a una cisterna pròxima (tesenrotllament del comerç i de la ria pogut premiar l'Acadèmia de no
indústria. Cometent una enorme indors de l'esmentat règim a Catalunyatingut Josep Marti Juncosa, president on foren obsequiats amb te.
estat així? — és una defensa
i Balears reuryts en solemne sessió de la secció de vaquers del Sindicat Allí íraternitzàren llarga estona, justícia, la reina Tsabel s'apropià la haver
de l'acció colonitzadora dels casteconquesta
de
les
Amèriques,
i
de
llur
«s dirigeixen a Vostra Excel·lència Lliure detingut per la polida.
dient elsrebelsque a l'altre costat
a Amèrica, però en la part ec íInstant prompta concreció matèria le- En les .manàfestacions fetes pel Mar- del mont Dteranin ihl havia concen- comerç i explotació en va ex- llans
númlca constitueix una formidable
pslada normes per a la total i promp-tí, tractà de demostrar que a aquella trada una forta harka, dotada d'ame- cloure els catalans.
acusació als governants, els quals
ta implantació i ampliació modern hora no podia trobar-se en el lloc del tralladores. canons 1 moltes muniEn morir Ferran el Catòlic, l'any donaren mostres d'una absoluta desslsema segurs socials a qual fi ofe- tet'per detalls que indicà al jutge. cions.
I51G, llegà en el seu testament a la orientació sobre els problemes que
Kixen cooperació entusiasta. — Mo- En conducció ordinària va passar Confirmaren que freqüentment arri- seva
ifUla Joana els dominis que for- plantejava el descobriment del Nou
"egal president accíidiental Caixa Pen-'el setingut a la Presó Cellular, on bàvem a Beni-Urriaguel agents estran- maven
la Corona d'Aragó i que eren
La conclusió que es treu de la
sions».
quedà incocmunicat.
gers per a oferir ala rebels armes, els regnes dvAragóu, Sicilià aquende Món.
lectura d'aquest llibre, docinnentat
municions
i
queviures.
y
allende
el
Faro
(ço
és
Sicilià
i
Nà•President Institut Nacional Previamb les obres dels escriptors castesió:
DELS SUMARIS EN CURS
Digueren què la harka està organit- pols), Valencià, Mallorca, Cerdefias y llans més notables i amb les lleis que
zada militarment amb columnes de Córcega, el condado de Barcelona. dictaren els rels, és que Casleiki va
Reunits organismes oficials i col·laDucado de Arenas y Neopatria. Duoa-perdré totes les indústries que tenia
ooradors Règim retirs obrers a Cata- El jutjat especial ha declarat termi- topada i de reserva.
de Rosellon é de Cerdafla. Mar- abans del descobriment d'Amèrica l
lunya i Balears per a commemcrMr nat el sumari que havia instruït el S'observà que els tres Indígenes dos
de Oristan, é Condado de
-egon aniversari implantació es d.rl- del Nord per assassinat frustat dels portaven xilava blava amb una cor- quesado
Gociano, é en las Islas à ellas perte- que el comeriç que podia ter amb ella
etrael Institut Nacional Previsió ".mb obrers Joan Gascón Talón 1 Felip Díez
retja
brodada.
é en las Clbdades de Bugiaanà a parar completament a matis
toii reíterar adhesió més entusiasta l Martínez el dia 24 d'abril últim al Manüestareu que la majoria dels necientes,
Alger y Trípoli.. Llegava també dels estrangers. Es a dir, un balanç
^iicitar institut i organismes nacio- carrer de Pere IV, cantonada al de harquenys estan untfonmats.
ïíeV r!6gi0nals de cooperació al règimCatalunya.
Afegiren que algunes vegades, con- Ferran «la parte a Nos pertenecien- esplèndid.
Davant un fracàs tan enorme d'un
Retiïs per èxit assolit en merlto- Com a un dels suposats autors fi- tr«venint
les ordres d<?l cap rettiel, i
poble que volia governar el mon i no
Medin Martin Auge, tancat pro- per a distreure's, «paquejaven. les
'^^«a portada a cap a favor im- gura
saber-se governar ell mateix, hi
J^nwció segurs socials fent vots cessat -i taiiiat a la Presó CeUular. nostres posicions.
— Ha marxat a Zeluàn la meballa va raó
de dir que Espanya és perjuprompta realltaí total intensíflcHCió Ha estat dictat aute de processa- Expressaren llur creença çue quan que es trobava a Tafersit per a guar-ha
en els seus interessos perquè
cuc^1*0/8 esIDenla·ls segurs i conse- ment i presó S|psefiançacontra An-, itermini ila Pasqua d'Ait-el-Kedir íü nir l'Alcazaba, la qual serà lliurada dicada
indústries que cal protegir?
f~~ ^ encto, aportació coroplementà- toni Mateus de Süva fa) rPortuguéSj.i hauria un xic de guerra,
al ministre d Estat pel ram de Guerra.posseeix
om veurà com aquest raonament
ri irrit36^8 ,*r6res en règim subsidia-suposat autor de l'aSsassinat de Ber-i Després d'aooraiadar se se'n torna- — El Arnal del Riff ha donat ordre H
nad Amengual Roller. ex-agent'de la. ren pel mateix lloc per on havien ar-de traslladar a Melilla tots els objec- d'avui és idèntic al del segle XVI. I
'««m·..^banda del baró de Koening. comès ribat, girant algunes vegades la cara tes que fi pertanyen, 1 que teniu com al per dissort és atès pels go"'^Jflxa~MoQe«alPensions..P^51^1
la nit del 19 de maig últim al carrerj i anant lots tres bastant separats. a les oficines de Tafersit.
verns, aquests seran causa de la desUr 7* VA S0BT·R EL TRET?
de Sant Caries, Barceloneta
aparició d'e les Indústries d'Espanya,
cat !t, <?en<1*nts à*1 («Pòsit de cal- E^ Mateus va desaparèixer i s'ig- De l'entrevista entre regulars 1 re- "-A l'Hospital Dokers ban ingres- com 'ho foren antigament de les de
j bels, a la qual assistiren alguns oS- sat cinc soldats ferits per accidents Castalla.
var j 111 ha a la via Layetana, 15.nora on és
^ 1 cl als. se n'obtingueren fotografies. casvwla
i
compte ahir a la tard^
Jaume CARRERA

La

situació

a

Barcelona

tX

Pàg. 2. — Dimecrea, aj <fc jiíSíoi de 19aj

Í ^ & S S Ronda Universitat 20,

Vl·i arlnàrl·i, pell, S&íga X, DUtorml».
Dr.
B o a d a Rambla de Catalunya. 31, I.er. 2." De 2 a 5
i de 7 a 8. — Clínica: Sant Pau, 44. De 7 a 10 nit.

COLONIZADORAdblosMONEGROS

V E O D3S CATALUNYA

Va ésser portada al dispensari del A un pis dea carrex del Taulat, la
carrer de Baróert i treta de perill uena Concepció Albaridb Queralt, d
disset mesos, %« beure una solualó
Immediat.
Vida religiosa
aaifumantt l fou precís iportar-l·.'.
dispensari per tal de curar-li el s Crlitilieries J.Uoraaa, R. Fiaw.aa tomes d'intoxicació <jne sotria.
Avui: Sant Jaume, apòstol, patró
Espanya; Sants Cugat, Moreno |
A un pl» del carrer de Santa Ms- èüx, màrtirs, i Santa Valentina, verJOIES VILANOVA Lnló.6 Tia, una dona de 31 anys va qüestiom: e.—Demà: Sant Hastor i Santa Anna,
amb un rellogat. el qual. armat d'u mare de Nostra Senyora.
— Banyeres, Wàter». Lavabos, etc nes esüsores de gailllnalre la va f > Quaranta horer. Demà, a l'església
S. Verdaguer. Ronda Ualversltat. 9 cometre i amib un talli lí va arr^p'.c arroquial de Sent Pau. Hores d'exgar loreaia esquerra que. amb un 5;. posició: D« dos quarts de set del mai
a dos quarts de vuit de la tarda.
A un dependent de comerç ü veü més, as declara separatista.
pendre una bicicleta que havia dei- La pobra dona va ésser auxiliada
La missa de demu: Sania Anna, marc
'Je Nostra Senvi ra. color blanc.
xat ahir a la tarda a lo porta d'unn a! dispensari de Gràcia.
casa del Torrent de les Flors.
Cort de Maria: Demà, Nostra Don*
Dos pescadors .es van iberaBUr ijv^r d* les Uràcies, a Sant Pere.
rivalitats
de
IVrftcj
a
la
platja
d
e
I
»
— Demaneu mitges ampolles Algo»
Adoració Nocturna: Avui i demà.
1 VICHY OATALAN • en Hotels I Baroelbneta i van (pesonr un 1 aílre Torn del Santíssim Corpus Christi.
sfinyais a la carp. í eoél. afrwlitatlvr- Vetlles en sufragi de les ànimes de
Restauianta.
tle bous punys i uikglí* d'au de pre- Purgatori: Avui, Torn de la Nativitat
Per a l'anèmia, cloro- Tinnií Taiiraílp sa Foren ou rais al dispensari de la üel senvor. a la seva capella, Esco>
rial, 155 (Gràcia). — Demà. Torn de
si i ses complicacions llluUI llflpitlUC Barceloneta.
El millor dels ferruginosos.
le^us Salvador, a la mateixa capella.

La «Colonizadora», en posar a coneixement del públic la constitució de la
Companyia, té el gust doíerir-li el seu domicili social, Escudellers, 5, 7
i 9, on es facilitaran tots eis detalls que interessin sobre la forma de
funcionament de la dita Cooperativa proveïdora de Barcelona.
- A p a r e l l s fotogràfics
Hores d'oficina: 11 a 1 5 a 7. garantltzats 1 econòmica, els trobareu a la casa OUYAt. Portal da l'Auge». 1L
D'un establiment del carrer de les
Corts. 4», van èaar robats objectes
Pròïi a tornar M Coogrés ínternaciODal fle Címrgia
de perfumeria que valen unes 6 000
celebrat a Londres, el Dr. J. M. Vilardell rependrè la seva consulta a partir pessetes.
del dilluns (fora els dissabtes).
— RUM BELLESA (a base de noguera). Treu la blancor al cabell, tornant-U el se» color primitiu. atBb exBIBLIOTECA
traordinària perfecció. Es inofensiu
Es l'ideal. Venda a les perfumeries
LITERÀRIA
A o a b a
de
sortir:
—DEPILATOR1 BELLESA tren d'arreí
el pèl molxl. pèl de la cara 1 braços
— — — — — — — m m — m ~
Resultats pr&ctics. Venda en perf.
J. Swlft
L'automòbil 10364, de la Oetalanu
del Gas, va atropellar al carrer de
Viatges de
Gulliver
Pere IV el nen Antoni Pérez Cuenca,
de cinc anys. causani-U erosions a la
Trad. de J. Farran i Mayoral
cara, ferides al peu esquerre i contusions a altres parts del cos. Van
curar-lo al dispensari del Taulat
A
p u n t
de
sortir:
Jacint

Verdaguer

POESIES
Tria de Carles Riba

- P e r a cines de familia
no hl ha com la casa OUYA8, Portal de l'Angel. 11.

la J u n g l a
(ü part) ,
Trad. de Marià Manant

Passava ahir a la tarda pel carrer d«
Còrsega un carro amb caixons de
botelles. Va rompre's una roda. el
carro va bolcar, algunes botelles es
van eamlcoilar i els trosso» van tocar
el noi Manuel Chivé Anton, de quatre anys, produtnt-U lesions mdltlples a la cara Va ésser curat al dispensari de Gràcia.

Rudyard Klpling
Llibre

P e r

a

de

l'estiueig*:

-Chassaigne Frères

A. Manzoni
Els

- Pianos C u s s ó Sfha
Verticals, cua i autopianos. Canuda, 3!

Promesos
Trad. de Maria Antònia Salvà

CLARIS, 43
Piano», Aotopionos, Armontuma
Kolls perforata
Pianos de lloguer i d'ooasió
Piano» estranger»
Venda al comptat 1 a termini»

E L REMEDIO ESTA EN
SU MANO.

Obituari

Debldo a los cambios orgànlcos, se
forman en el cuerpo bumano productes
de deseomposlolón que. de no ellmlFUNERALS
narlos del organismo. 10 inioxlcan y po- A7 jove Lluís
Hontagui i Castilla,
nen la vida en pellgro.
Consecuenclas de estàs Intoxloaclo- no. Mori el 17 del corrent a l'edat i»
nes. son, los dolores en la espaida, go- 26 any?. Demà, de 1«» deu a les d»
ta, reumatlsmo, mal de plcdra, eto.
Mlenlras quede alguno de esos produo-ze, misses al temple de Pompel*tos de descomposlciún perslstiràn las PARTICÍPAOION8 DE DEFUMOIO
molestlas y el pellgro cada dia irà en En Domènec Peró i Buxeda. BoierHuraeuto.
al Cemeallri Nou
Son muchas las mcdlalnas que hoy rat aquesta tarda
Creus i Btus. Ua mor.
se venden para el tratamiento de las alsEn78Francesc
anys d'etoi. Enterrat «1 maH
enfermedades de los rifiones, pero nlniruna de ellas ha dado ei resifltado que d'avui ad Cementiri Velll.
•.!4n dando las Pildoras De WiU. Mi- En Benet López i Paiacio. Ha mor.
nares de médlcos de todos los palses a l'edat de al aaya. Enterrat «queíii
•lel mundo lo han reconocldo ast, y minares de enfertnos ban experimentació tanla al Cementiri Nou.
sua beneflelusos eíecto».
Las Pildoras De Wltt para los RIBones. ubran directamente sobre ellos;
regulariaao sua funciones secretorías y
dejan la sangre oompletamente libre de F e s t e s M a j o r s
impurezas.
En estàs condiciones el enfermo recobra la salud cesan sus padeclmlenA BEQUES
los. vuelve a la vida normal, y su família, antes apenada, recobra la tran- Aquest poble es disposa a celebrar la
qullldad perüida.
tradicional i btflla festa madur,
Tiena Vd. el Remedlo blsn Cerca. seva
e Sant Cristóíol. amb les su
Recorte el cupón que en el anuncio dedicada
religioses de consuetmf i
aparece. envlelo por correo y reolblrà UnHüiats
una eajita de muestra gratis, 7 con ella, amb festes d'eSbarK» de teatre, bato \
partits de futbol.
la salvaoión.
Ens ha dolgut veure un xavacà fnPARA RECIBIR GRATIS en in domicilio grama dels eapectaolea de teatre, r»
nna eajita de mneitra de dactat en castdllà per a una població i
De Witt para los essencialment nacionalista, que a nUs
Franqoíe» con Pildoras
y Vejiq», màndesa 11 donen per & dlverUr-ee (funcions «s-1
S c|. • t> 4» BarRinonss
-est» capin
a Pildoras De, crltes a ponent Dóna això un* po-,
celoní jr con íc/., _
il dt fum d» Witt, CoDcesionano para bra Idea d'aquesta organtteado» qu*
illa.
Etpana, A. Méndex, Calla :
ai el teatr* català 46 poc
Valencià, 233, Barcelona pensaran
digne d'ésser aplaudit en una feel*
major.
N amb»
El poble calalanleslm de BegJ*.
ela prega sentidament, que en el
Enfarmedad OomiciWo
successiu no tomin a aquesta coccea ja desusada; que lio deixin pefi
PabUcIdn
les colònies i casinos d'altra gent; ç«
Provincià.
han íet és posar una nota trist»
533 D. çue
en l'aJ«grla i germanor de l'aryü
festa. D'altra falsó, el fort 1 nombrts i
estol d« patriotes, lnq>osaran l'amor
a la llengua catalana, fent que í»
cassin ks molxl gangues.

Bisbat

A PARDINES
Al dispensari del carrer de BerbaXAVIER. — INSTITUT MIS- Heu's aquí el programa de la f»
rà van curar ehir a 3a tarda ]a nena INICIATIVA
SIONAL PER A LA XINA. — XAVIER ta Major que tindrà lloc duram
Brich, de 15 mesos, habi- DE LAIKE. PAMPLONA
POESIES SELECTES Francifrja
2, 3, 4 1 6 d'gost vinent:
tant al carrer de Lancaster. 13, la Amics i benfactorft en Cri>t: Lc» revifites dies
aa8lf5«s i olcmanyw,fins«uuellcs Dia 2. — Al migdia, repic genertl
qual tenia cremades de segon i ter- franceses,
ue «3 dinen indiffrfntB, cs preocupen de
cer grau al coll, pit i braços, per ha- Q
U nostra activitat missioner.-., frapant) com deAcampanes.
les vuit del vespre. Completes»<
ver fel caure, sense voler, un pot de diu
el senyar Barres, parlant del sostre
l'església
parroquial, l a les i** I
Institut
Misv.
o
nal
p
e
r
a
la
Xina,
cn
na
inllet
bullenta.
L'Associació d'Hotelers i Similars
forme qne redactà en notn dc la Comissió sardanes a càrrec de la cobla-orqu*
Al
dispensari
del
Taulat
van
auxide Ne«ocis E)iran«crs del Govern de Parí». tra La Principal de L'Escala.
de Catalunya s'ha reunit en sessió
realitat de ren lat, per ara, el Govern
a la qual ban concorregut liar el nen Ferran Ntiflez, de cinc Ea
L O C A L S especial,
no tt per qat alarmar-se deia nos- Dia 3. — A les deu. Oflci solemne
gran nombre d'eiements del Gremi anys, de cremades de segon grau als francis
tres
piunitMw. Encara ens falta vendre la en ïtonor del Patró Sant Esteve, »•
peus,
produïdes
per
liaver
trepitjat
primera
edidó d'iBspanya deui. Si serà una temple parroquial, amb assistència «
de
'Restaurant^
d'aquesta
ciutat
i
de
Observatori Seteorològlo de la
meva l'haver donat aquest Ulol
eJ-'iraTradl, pr a pndre acords en de^cals un pilot de runa roenta que alequivocació
nostre
llibre 1.. No obstant, aquí va nna les autoritats. Cant polifònic
Dalversltat de Barcelona.—Dia 24 1
acabaven
d'abocar
a
la
platja
uns
defensa
de
Jlure
jatereisfcs
contra
carta
d
e
l'Excm.
senyor bis ge d'Aatorsa, acompanyament diharmònium 1 'n5'
de juliol de 1923.
competències que els vénen fent obrers de la fàbrica del gas Lebón. el qnsl m'escriu:
Hores d'observació: A las set, a las les
truments de corda, a càrrec de l'W·
els Grans casinos i Circols de BarceMolt estimat Pare i senyor meu. I tant questra,
tretze i a Ics divuit.
amb la cooperació de la c* j
lona.
c
o
m
deu
I
:
Espanya,
qoc
té
tan
brillssU
Ahir
vespre
va
éaser
auxiliat
al
Baròmetre a OM al nivell de la mar: S'acordà que «I Comitè nomenat a dispensari de Sant Andreu, el noi To- antecedents missioners, ü que cridà i formà pella d'e música de la parròquia
Sant
Francesc
Xavier,
ha
de...
figurar
al
7617. 7«·2,5. 761^
Després de roflcl, la cobla toca"
l'erecte, inicií trel>ali6 (preliminars l m&s Bruna Sèntíhez, de cinc anys, cap de totes les nacions del món en sa una
Termòmetre sec VS'S, 27*3, 2e,4.
sardana.
.
ml·wió de «missioaar». Fins ara eren indiconvoqui
per
a
aviat,
una
magna
asque
tenia
contusions
al
front
1
al
nas,
Termòmetre humit: 23'3, 24'3,24 0. semblea d'aqueata indústria, per a amb hemorràgia, per haver-li pegat vidus dc les ordes religioses qnasi tota els A les tres de la tarda, funció relique d'Espanya treballaven a les
Humitat (centèsiraes da saturació). tractor les resolucions procedents en un home molestat pels Jocs de la missioners
Missions. Voatè desitja, vostè tracta d'acon- giosa
63, 77, 81.
seguir que CE endavant sigui mit gran cl A dos quarts de cinc, sardanes
aquesta
qüestió.
criatura
Direcció del verh SO., S., SO.
ombre de sacerdots seculars que es dediAl vespre, sarau.
fet va passar al carrer de Pons n
quin • aquesta obra ezcclsa 1 assenyala la
Velocitat del vent en metres per se- — Fosfo-Glico-Kola-Leoltlnat cura i iEl
O
da 4. — A les deu del mati. tn·5'
Xina
cotn
»
1
mí«
apropia
c
a
m
p
p
e
r
a
l'e
Gallarza,
i
el
bàrbre
va
desaparèigon: 1, 2, 3.
lercici d'aquest apostolat Aplaudeixo i be- sa. Igual al dia abans.
debimat.
B.
Domènech,
Ronda
U
a
xer.
neeizo els lloables projectes dc voslè, tan
Estat del cel: Quasi serè. Nuvolós. Sant Pau, 71.
Acabada aquesta i seguint la veu
ben orientats I vulgui Dia beneir els vos- consuetut,
Quasi tapat.
es tocarà una sardana.
tres
actuals
esforços
d
e
tal
m
a
n
e
r
a
q
u
e
dinPREUS
RECLAM
Classe de núvols: C . K.C.St., K.
de poc els poguea veure convertits en fe- A les tres de la tarda. solemH»1
Longanlssa extra Sibèria, • pe*»»- tre
cunda, fecund Isaima realitat. Vos envia ca- processó
Al St.
1 després (Rosari oantav
12 quilo. Folé Ora» extra Sibèria, rinyosa benedicció el vostre aífm — El bisbe
Temperatures extremes a Pombra: -EL MILLOR OBSEQUI teepeesete»
A dos quarts de cinc, sardanes,
VSO llauna 1/8. Mortadelln d'Astorga>.
màxima, 3i)7: mínima,217; mínima prop per a les vacances *s un aparell fo- aextra
^
Sibèria a PB»»S|M l'M llauna Res, ís qüestió de conüxer el ncnlre «deu- al vespre, sarau.
del sol: íO-a
togràfic de la ca»a CUVAS, Portal 1/8. Mantega
Dia
6.
—
A
les
onze
del
mati.
s
w
da
porc,
pura.
a
pesseres
sense
vacil·lacions
i
subraülant
la
paOscil·lació termomètrica: QU
de l'Angel, U.
raula con fa cl bisbe d'Astorga. Parlant, danès.
tes
3
90
la
llauna
&an
quilo.
Vicens
Temperatura mitja: 262.
clar 1 català, no cal sinó anar
Ferrer 1 Companyia, P. Catalunya, doncs,
a una llibreria catòlica i demanar un exem- A dos quarts de tres de la «JO*
Precipitació aquosa, dea de les aat ïaiTDlloc
PORCELLANA
número
12,
T,
1
1
2
A.
plar
d'iBspanya
deua, pagar tres pessetes, concert; a dos quarta de cinc, saru
lel mati del dia anterior a les 6ut dalI TÚUOllBò J. Lloran». Rbla. Flors. 30.
que és cl que a nosaltres cas costa, 1 llegir- nes, 1 al vespre, sarau.
dia de la data, O'O mm.
lo, sobretot llegir-lo i fer que altres cl lleunatfàhrtcadel carrer de Mallor- geixin I El menys que es pot demanar ea
Recorregut del vent en Igual perío- j A un pis del carrer de Sant Jero- ca,A 214.
temps tan demòcrates ís «ésser cs
ra caure a terra una càpsula aquests
I ni. 21. una nena de tres anys, Josefl- plena d'Octd
de: 85 km,
Això is dostet el que demana d vos- AUTORITZEU LES NOTES
carbònic de les que en «.Itat».
trv
a
f
m
m
Criat s S-, Mlgutl dtli Sani QUALS ENS PREGUEN LA PJ-fH^.
Obaervacions particulars: No-cap. : na Ablsen Serdan. va heure lleixiu diuen «esparclets»,
esclatar, pro- Caralt. M. en
Atotl
El director, E. Alcobó . en un descuit de la çeva mare 1 va duint ferides lleus 1ava
CIO. AMB UN SEGELL O ^..Qa,
una operaria
. notar tot seguit senyals d "intoxicació.
MA QUE ENS SIGUI CONEGOB*
M.
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Pomsgal. a la zona a^w^^»-^
El ministre de FOMENT contesta terminals districfta on mal tingueL'INFANT DCN ALFONS
1 a icsrepúbhqua»WapMeque la Companyia pel sen propi estí- ren majoria els reg1oneli|tes.
Ha tomat de Sant Sebastià l'infant Marroc
americanes.
mul
1
conveniència
hauria
de
con
don
.
A
lfons
de
Borbó.
COUÍ
que
demà,
dia
25,
prescriu
la
Madrtü, 34. 3*30 nií.
Article quart. — La present ídwlaj
facilitats al públic millorant els possible acció a exercir, él ïjayor S'estatja <U Palau.
F.l ministre <te la GOVERNACIÓ cedir
ració entraré Bsnediatenent eot..
trens;
però
si
no
b
o
(a
se
la
invitarà
Lerroux
hu
demanat
que
s'excités
el
conustó als altres «xtreuts del dis- a què millori en el possible gfe ser- zel del Fiscal del Suprem perquè
got 1 romandrà executòriafinsaspBITLLETS FALSOS
curs del senyor Cordero.
rar un termtod de tres mesos des dal
veis.
Estan circulant coploeement per dia
l'Audiència
d
e
la
Ciutat
Comtal
adqué bagl «stat deminrlid» per
Recull la denúncia sobra les deC
províncies btUlets falsos d^ 100 pes- unaen
Als
restants
pracs
contesta
a
m
b
les
meti
la
coireeponent
querella
cride las parts coniractams.
ci«tMai de Telèfons i ofereix asee- obligades promeses d'atendreís en el minal.
seter de l emtasió de 30 de Juny de
bentar-w i procedir al remei que es possiUe.
En fe de la «Ml cosa al sotasígnsta
06.
jecnana.
El cap del Govern ba cridat el Fis- 19Es
han expedit la present declaració qutx
mferanclen
dels
legítims
ea
què
Els
senyors
P
É
R
E
Z
URIftlTl,
VINRespecte als empleats de Correus, ENT1 i FERRER tormulen alguns cal dtí Tribunal Suprem, senyor Lla la Impressió de les xifres qus hi ha signen i segellen, data en doble
dó, demanant-ll antecedents de l'as- ais angles superiors de l'anvera re- exemplar, a Madrid a 23 de Juliol
diu que molts tenen termlnets C
1928. - Signen: Semtlago AJba i
els expedients dereadmissió;però precs.
sulta més dabll que en eds biEleta delde
que ee procedeixi a elec- sorupte.
H.
A
Beomhon..
no te'ls pot reinyressas· perquè cióS'acorda
Banc
d'Espanya.
EL, PROBLEMA DEL MARROC
ao W ha vacant o quantitat en pres- pardal pel districte de CaAew
Les faccions de les matrones són de LA PAVIMENTACIÓ DE MADRID
Diu «La Correspondència de Es- dibuix
jupost, i no queda més recurs que.
Ordre del dta
defectuós i las vestidures w
La «Gaceta» d'avui publica un Reial
espeiar que «s produeixi vacant, Ja S'aprova el dictamen de la Comis- pana-:
tan borroses, com també d baac decret
jue eü. en venir al Ministeri, es m> sió mixta al projecte de llei de ti- •Dissabte vinent se celebrarà Con- <
la parttíteposíUvadel qual
n
descansa
la
figura
de
la
dreta.
sell de ministres, primer d'una sèrie L'orla que els sexretx de marc te diu aixi:
oi amb un altre Cos de Correus creatnença i ús d'armes curtes de foc.
pol decret del senyor Sanchez Guerra El PRESIDENT DEL CONSELL pu- •i tema principal dal qual serà el defectuosa.
Es concedeix al vigent pra·supo·t
El esoyor CORDERO. «n rectificar, ja d'uniforme a la tribuna de secra- problema del Marroc
de despeses del ministeri d* Foment
£1
fons
és
dé
color
més
clar
que
agraeix el ministre de Foment lo tans i llegeix el decret de suspensió Es proposa al Govern portar
un suplement de crèdit de «.mil*-*
legUims.
promesa que fia fet de porta' una de sessions.
Es proposa el Govern arribar el mésenAlelsrevés,
pnimlnn
al capítol 24. arttci* únic par
a
part
de
lleugeres
imponència al Consell de Ministres.
possible a una solució perfeccions del dibuix, es veu d co- a las obres i serveis «tfc pavlmaotcció
El PRESIDENT. — En vista del de ràpidament
Quant a la resposta det ministre cret
q
u
e
posi
terme
a
la
indecisió
a
m
b
llegit, se suspenen les sessions què fina ara s'ha caracteritzat la po- lor més fort qoe «u els bons, 1 la de Madrid.
la Governació, fa avinent -TM ha
numeració ée en tinta més verinaUa,
NOMENAMENT
Jeixat incontestats alguns extrems, de a present legislatura.
lítica de gairebé tots els Governs.
a simple vista la falsifi- Ha estat noraensd dau Joaquim
-p.tre aquests, «a dels metges de Sa- S'aixeca la sessió a tres quarts de Coneguts Ja els detalls efe (es Ul- réWéltnnt
/
aitat Provincial; i desitja que st li sis.
times gestionsrealitzadesper l'Amel cació.
Martínez Borzo metge auxiliar *3
ügul sl serà atesa la instància que
Er RIffl, el Qovarn ha de decidir- COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC l'estació saoitaria del pari da Btfi
tum dirtglt
SENAT
se sobre si born d'anar o no a ÀlhuMadrid. 25. lï'SO matinada oelona
tnsistelx que és necessari resoMre
Madrid, 84, S'80 nit cemas.
UNA DEIXA
oficial de Guerra:
tl plet dels empleats de Correus, puix El marqués de la HERMIJDA s'ocu- Iots els tníornes semhtan coinci- Despatx
S"fla
fet
públic
un gest da iHittttre
•l'AJt
Comissari
d'Espanya
al
Marno pot consentir-se que romanguin alpa del problema agro-pecuarl per a dir que el Govern, en previsió que roc participa a aquest ministeri «o catedràtic de i Escola
d'Estudis Sucarrer una porció d'homes honrats demanar al Govern que tracti de so- l'acord sigui el de sotmetre per les que segueix:
periors
don
Emili
Ittwara
Uòmsc, esarmes les cablles, té preparats' els Sense novtat militar a tol al terri pecialista en els estudle naturals,
amb uns decrets que són il·legals, lucionar-lo.
que
puix deroguen preceptes votats per Exposa la necessitat de fomentar dements necessari
mori fa pou wmps.
les Corts. El que passa és que en la la cria cavaller, i canta les exceflèn- A Marina s'han donat per cadu- Vori.
Al.de MelUla, amb ocasió de ia re- El senyor Bivera ba deixat la lewi
successió de partits lliberal i conserdel cavall, remuntant-se Ans als cades totes les Ülcéncies concedides vista de ,1'annameat, se 11 fia. disparatfortuna al Museu de Qtocfr» Natuvador, es mantenen per uns els com- cies
a caps l oficials
una pistola a un soldat d'Àfrica, pro- rals,reservantr*a la vldaa IVusdepromisos d'altres, 1 "així ^actual Go-temps dels Reis Catòlics.
duiutü una ferida greu al genoll, fruit vitalici.
El
PRESIDENT
h
irida
l'atenció
C
o
m
que
hl
ha
diversos
ministres
1 vern amb <S seu silenci, dóna per per les proporcions exagrfades que que són decidits partidaris de l'ac- que ha fet necessària l'amputació de La fortuna importa iSCiüOO pessetes
bo el fet pel senyor SSnchez Guerra. ve donant ai seu discurs.
política, segurament seran Inte- la cama al soldat, anomenat Joan Segons la Voluntat del testador, la
Els ministres de FOMENT 1 GO- ED marqués de la HERMIDA. — Es- ció
ressants
les dellheradons dels Con- Puente Gutiérrez. S'instruelxaa les quantilM ha de difitribuirvee en for^\TRNACIO també rectíliquen, i que- tava desitjant terminar, i per això. sells anunciats.
oportunes diligències..
ma que, deta.dita herència. Küü
. OU
ta retirada la'proposicló. '
les empri el Mwsea lliureen
l'acte
compleixo
la
indicació
de
ARRANJAMENT COMERCIAL AMB pessetes
El senyor GUERRA DEL RIO de- la Presidència.
CALOR
ment. en el que entengui qus hagi
ISLÀNDIA
| íttja saber *i el ministre d'Estat és H senyor ECHEVARRIA demana La calor a Madrid es sufocant.
d'emprar-les, sense cap limitació
diputat per Zamora o per Canàries, que no es permeti la Importació a Avui ha assenyalat el termòmetre A la i-Gaceta» i'uisweli avui la Amb les 10.000 pesseta»restantsi el
puix vol saber sí pot o no comptar Espanya
següent declaració:
sobrant que les i&jjXti deixin, desde la llauna, puix en con- 44 graus al sol.
| amb eD per a gesóonar els assump- sentir-se s'ariginarlen
•Amb í'objecte d'eseeguriw 1 des- prés del pagament de les diverses
grans
perjudiPELS
MORT8
O
'
A
N
N
U
A
L
ta que afecten a aquell arxípéleg.
enrotllar lesrelacionscomercials en- despeses, s'tnstitulra tma renda per
les Indústries siderúrgiques.
Madrid, 24. 10'30 nit tre Espanya I Islàndia els sotasignats a un premi o baca als deixebles poI Reprodueix él prec que en altres cisElomahpiès
d
e
la
HERMIDA
daçosSón molts «la Ajuntaments espa- degudcnment autoritzats a l'eiecte, bM
ocasions ba fet sobre la gratificació
i O que cursin ciències naluxate al'
qtte en prohibir-se la Importació nyols
que han organlttat exèquies ban convingut la següent declara- Museu de refereocia.
I Os restdtacia ais funcionaris de Ca-tra
de
la
llauna
s'ocasionaria
un
greu
1 :ar.t5.
perjudici a l'agricultura, puix els ex- per als morts d'Annual que s'efectua- ció:
Paria de dificultats que el Minis- ponadors de l'oli beurien d'utilitzar ran aquests dies, fins al 9 del prò- Article prtener. — A part disposiDE GUERRA
| Wrt d'Estat ha posat en i'assumpte per als envasos la llauna nacional, xim mes, data que va caure Mont cions en-contra contingudes en ets £1 a otü-secretari de Guerra, ha prediu que les escoles estan tancades molt més cara que la que s'obté a Arruit, posant terme- a la catàstrofe. articles referents. Espanya l -Islàn- gat als periodistes que reodsquesslii
|en gran nombre a CanWes perquè restrenger
dia s'obU(Kién a ooncedtr-ae recipro- la noticia sobre la captura d'on vai•L PA A MADRID
els mestres de la Península no ve- Continua parlant de la cria cavacament, en·tot els que afecta a llur
a la badia d'Aihuoemas. amh
ien anar-hi degtrt a què la vida és ll ar, per a deduir que la raça espa- S'ha fet pública la noticia que de- comerç, llur navegació o qualservol xell
contraban, negant que aquesta notialH més cara i no se'ls dóna una nyola és superior a l'estrangera.
mà passat es notificarà a les auto- altra Indústria, així com també en cia
tingués caràcter oficial, com ='!ie
I Dcnlflcació d sou. SoUíclta que se'ls
ritats que «Is flequers madrilenys ço que es relaciona amb les taxes,
| aboni el 40 per 100 de gratificació
no poden seguir venent el pa als dret* 1 excepcions de drets de Dua- suposat.
Ordre del dia
Tarobé ha desmentit el sols-secre-,
i què per Uci tenen dret.
nes o qualsevol aknes contribucions,
preus queregeixenactualment.
l'acta.
Parla després d'un Ajuntament ctel S'aprova
un. tracte tan atarvorit com el conce- tari que exiïteixi motiu de disgust
Sense
discussió
s'aprova
definitiva•LS BANCS BOICOTUATS
1 districte d'Ocafia, qus quan es tan- ment el dictamen sobfle ei projecte
dit 6 que es pugui ooncedir a la na- entre ela comand'ante generals l l'AJt
quin les Conc serà suspès porquè no de llei oonoedint una pensió de 12 500 Els clients de la majoria dels Bancs ció més afavorida.
Comissari, els qualg, segoue afirnis
volaren els «eus vems l'actnal dipu- pessetes a la vídua del senyor Re- bolootejats estan rebent una nota Im- Article segon. — Les mercadertee el genera! Bennüdez de Castro, mar
| tat a Corts.
^
presa que diu aíxir
en les qüestions refe
gueral.
briglnàries 1 procedents d'Espanya se- xeu d'acoitl
a l'aocló d'Espanya a l'Atrica.
El ministre de là GOVERNACIO li També s'aproven definitivament al- '«Not^. — Per diferències sorgides ran admeses a la seva importació a rénts
Ha afirmat el sots-secretari que no
lulu que desconeix en ah i Mut l'as- tres dlotàmens de crèdits extraordi- entra el Sindicat LBura Professional Islàndia amb «1 benetioi de la taxa
d'Empleats de Banca 1 Borsa 1 les més reduïda que s'apltqul I qus el- són dos. aínò deu els tinents coro
| vumpie.
i
nària
. .
El ministre d INSTRDCCiO ofereix El PRESIDENT DEL CONSELL, Dlreocioos dels Bancs que al final ul aplicada a les mercaderies sem- net* que havien sol·licitat al mana
I assabentar-» deis que afecten als d'uniforme, llegeix, des d'una tribu- s'expressen. «Is empleats de Banca Ílanje 1 similars òriglnàriee o pro- ment de las foncesregularsde Teprimer es neguen a com- cedents de qualsevol altre país.
tuau, afegim que aqutat manament
piestrea de Canàries.
na, el decret suspenent les sessions 1lBt>B al ordres
o operacions a fa- Les mercaderies originàries l pro- seré. frsHfh pai ministre detaOuer
El senyor ZULLETA. «oUiclta que de Corts en la present legislatura. plimentar
vor dels segons.
I« realitzin les, obres d·éncarrtiam·jnt Acte seguit s'aixeca la sessió.
cedents d'Islàndia sarau admeses a re d espiés dfe oompulsar els ménti
lo an riu de la província de Pontela importació a Espanya amb el be- de cada un dels Mllicrtants.
Bancs
bolcotejata:
Banc
Espanyol
I vvdra.
de Crèdit, Banc de Bilbao. Banc de nefici de la segona columna de Ja taDETENCIONS
El ministre de íOME.NT 11 e ntesLA TARDA AL CONGRES
Biscaia, Banca López Quesada. Ban- rifa espanyola en tot moment en vi- Uns guànMw de seguretat han de'a qu» na tingut «na gran complaengor.
Laxar Brothere 1 Coma Jesús OhMtada, de &> anys,
Madrid. 24, 9'16 nit co dl Rctna,
'» en resoldre l'^tpedlent, per a la
Societat Espanyola, BoQer i No obstant, en ço que afectà al tingut
eobrauor deel Banc Espanyol de CeIqual cost no La estat raSnor mífliu Els passadissos del Congrés ban panyia,
Companyia,
Banca
Ma/sana
1
Bobacallà
seguirà
vigent
l'acord
«xtotent
a Francesc Liipez. de ü, «tectrlM» insiaieat gestió üel sanvor Zu- «stat poc concorreguts durant tota la dulf Leon.>
entre el Ooveni d'Espahya d'una dit,
clsta, empleat een la mateixa entitat
| lueta.
tarda, puix essent avui el dia assepart,
i
al
Oovern
d'Islàndia
de
l'altra
i luli Vàaquer CeKo, de M anys,
per al tancament de les Corts,
INCIDINT SOLUCIONAT
B senyor SABORIT s'ocupa del nyalatpassada
el qual el baoallà originari empleat al Bano de Roma com autors
1 aquest mati s'bavlen L'incident que s'havia produït en- il segons
qu* pass» e» els trens en diumenge anit
procedent d'Islàndia no serà éotl'agTCBtfiló <te la qual fou objecte
molts diputats.
tre «1 secretari del Banc de Biscaia, mèj a un tracte duaner menys favo- de
& i estació del Nord Per la falla de absentat
Juan Casado Femàndez, empleat no
A
les
cinc
tocades
ha
arribat
a
la
senyor
Bastos.
1
el
del
Sindicat
d£
rable que el concedit o que pttgui éri sindicat del Banc de Bis. ala. qual
•natartal i i» graó desorganització Cambra, d'uniforme, d cep del Goiu* hi ha, en àl eervei es registren vern, essent portador del Decret (^e Banca i Borsa, ha quedatresoltaa- ser concedit al bacallà procedent de agresniú hagué Hoc al carrer de SerUsfactòrlament mitjançant fa inter- qualsevol altre país, tant en el -que
"OO&ro·QE accident*. El públic s'a- suspensió de les seaslon*.
venció del senyor Lagunilla perta- concerneix als drets duaners com en rano.
íombola davant lesflnestretas.que Durant alguns moments ha estat nyent
al Sindicat d'ampleats, que he general a les tonnaliíala duaneres,
SUMARI ACABAT
Wfttrriwimgs. ü les trens, són conversant amb don Melqulades Alnotuenat àrbitre per aquest as- per tan llarg temps com les relacionsBl sumaft
^MMs per assail, essent impossible varaz, ps mant després ai despatx de estat
que Instruït ej jutge
comercials entra Espanya i Islàndia de primera Instància
e. JWon» 1" criatures puguin pu-ministres, on l'ha visitat «1 senyor sumpte l l'ha resolt completament.
del districte del
repestn
sobreuna
base
convencioPer conseqüència d'això wran reti- nal sigui provisional o definitiva, a Centre, per ihomicidi en la persona
\ \ Z \ A ^ a Reíwl Ceroedllla 1 al- Lerroux.
les denúncies presentades daUocs freqQentata pets madril.biis Anton del Olmel. Iia quedat
Més tard ha entrat a la «a'a de rades
què Islàndia exceptuí els de
el Jutjat per |la mecanografa condició
Uiítrf no ^ te» andanes, ni llum sessions,
donant lectura al l·ecret de vant
acabat
a l'\udlència.
vins
que
ao
excedeisen
de
2
1
graus
agredida oooua la seva companya d'afcohol, originaris t procedent.-: de Constai avlav,passarà
* ' S r ? , 1 altí*B toses que són indis- clausura de les Corts.
ej
sudari
de
30U folle l en
1 la del senyor Caro.
Espanya, do la ílei islandeeu de 14 eufigurenles dtclaraclone dé diver•L 0EN8 DE BAROCLON*
^«nana que es posi remei a tot
de novembre de 1917, sobre prohlhi- sos lesttoóliiS 'proposats per Ja deIMPRESSIONS OPTIMISTES
üfï. ^ '«•virta d'ahai acompanyat El senyor Lerroux ha manjfesrat
clú
úc la impoiUioió de hegudes es- íenea de-Vidal 1 Planas.
Al
Sindicat
d'empleats
de
Banca
1
L ^ . ^a^mem'dels bitU«ls per a aquesta tarda als passadissos del
pirituoses,
1 a condició que Islàndia Semblà 'que afirmaren l>avar vist
Bcjrsa
segueUgn
aicoentuantae
imCongrés que en l'entrevista que IMII SHÜ??1^ a la ««nà.
no
prengui
com a disposicions regu- ll-ug«rea erosions, ài ooll de f idal* i
pressions
opUmlstes
sobre
la
pròxi-JHKita que es faci un pas a nl- via pelebrat amb «d president del
ladores
W
i
relació
amb l'úa del vl. Ifcnas, de la qual cosa es tracta de
hoJiíwnt de Vallecas, puix attí Consell li havia demà na c que es com-ma solució del conflicte
niesure»
que
serveixen
per a atenoar
, ^íuerelx l'augment de poblaeió plís l'acord adoptat per la Junta del El plet està en vigílies d'entrar «n els efectes de J'excepcló dels vins es- deduir qué hi hagué lluita.
Cens en lareunió,celebrada ahir. una fase de franca cordialitat l har- panyols de l'esmentada llei.
FIRMA DE FINANCES
f-^tabamadi
referent al recurs presentat contra el mònica solució.
' ^a* demaní obres d embedlimeia cens
R.
D.
autoriuant al ministre d'aelectoral de Bareelona, del qual Els corrents que per un costat i Article tercer.
Les dtapoeicions quest departament per u presentar
han
desaparegut
1
6
.
0
0
0
electors,
gaio^^ent demana «axüis per als rebé tots etj cognoms castellans, de altra dominen tan creure que molt de la present declaració no són apli- a les Corts un pio]«ct« de lleu »obre
les converses QN- cables a ies concesions que Espanya
*
al p* més (Tog cuBtenar de seedons d* daaviat començaran
d'un crèdit «traorchnar;
•« de la IB*"?-'* dahoiU'nb lfa»•xttvMOB 9 guwedsm a Umvr de concessió
» r . a sçttgkg a donya Tc©as» TraCONGRES

pero crèdits que deixà de cobrar 1 rebent lej coresponents cartilles.
ultzacló donada al règim del retir La Implantació d'auests Campió,
ACOiOENT AUTOMOBILISTA
que té rfccaneguts per sentència del El senyor Ruiz Jiménez proposA ftlelUla.
per llnsiitut de Previsió, •mostrant nats respon « la importància que
—
H
a
ooUfregut.
un
acciTribunal Suprem
trametre un telegrama d'adtoesió al dent d'automòbil del qual ha estat l'admirable obra social realitzada per cada dia va adquirint la natació engeaend Mervà 1 s'ecuilA l'aote.
d Estalvis Wscaina,
tre els altres deports.
víctima' el general Aldave, la seva laS aixa
«EL DSCBATE»
NOTES DONOSTIARRES
anaírtzà i'abra -te millores enoo- La iDOX-tpoió dels nedadors deOs c
germana
i
el
seu
ajudant
de
c
a
m
p
Amb el Utol il'n reglonsllsmo sa- fiant
— .Amb motiu de cera^J.mt la classe trebaflladora perquè NC Borcclono c. de Mar. C. N Sa
Andújar.
no, s'ocupa «El Debaté» del movl- lebrar-se Sebastià.
avui la festa del Sant de la senyor
poei la seva «oiiattwractó i (propa- badeU. C. N. Atlètic i C. N. Pop
En
tomar
a
la
plaça
l'auto
q
u
e
els
ment iniciat per alguns elements a Rems donya
Cristina, s'han rebut a conduïa topà contra un pal. llan- ganda.
quals, durant l'estada a Barcelona
Catalunya i València per un regio- Miramar innambraíbles
telegrames de çant els ocupants, sofrint el general Es dedicà un eldgi a l'element pa- del «Ferenowrosi Toma Club* h^-,
nalisme sobre la. base d'una afirma- feUcita^ó.rebut tan pràctics entrenaments, ta^
macadures i contusions a una ca- tronal biscaí que des del pruner mo- preveure
ció religiosa, 1 la les següents conuna emocionant Utótà
ment
posà
la
setva
ooHaboracló
tn
ma.
Ja
seva
germana
la
fractura
sideracions:
l-el Palau desfilaren gran nonftre
L'Ajuntament de Barcelona ha doEl moviment s'ha inícl&t té 1 pot dt personaJMats 1 les autoritat? fir- d'algunes dents, i el comandant for- aquesta labor.
ta contusió en una espatlla i mase- La concurrència acollí amb grans tat aquest Campionat d'un magnífic
aconseguir una gran importància
mant en els àlbums col·locats.
demostracions d'atfecte les manifesta- tofeu, per a és^er disputat el diuS6n enoara València i Gaialtmya TamUé s'han tramès a la Reina jnol-gament de certa gravetat.
menge entre els ne ad ora dels Òübs
regions de tradició cristiana, que po- les cíetcSles iramsde flors.
Com que l'auto quedà destroçat cions dels conferenciants.
indicats. En temps oportú s'indicarà
den entrar en tl camí d'una poMUca Don .\Uons fou complimentat per foren trasModats els ferits a Melilla
a quina prova serà deetiost aquest
noble i renovadora.
l'ambalxedor diBspanya a Paris, se- en un cotxe, essent motí visitats.
premi.
0 ,Ee aventural eufiaear que l'acclO nyor Quifiones de León. amb el qual En informar-se el general Martínez
Anido de l'accident, envià al seu
conjunta de totes dues regions baix - conferencià llarga estona.
E l s e s p o r t s ATLÈTIQUES
metge a casa dels ferits.
un maieix programa i íooamental- Sa Majestat l'iaviía a esmorzar.
mpnt traçat, adquireixi un ressò mag Lc Reina Victòria sortí del Palau
FLAGELL
Campionats de Catalunya -~f Q».
niíic? ,
visitant alguns comerços, fent com- Pamplona. — Una plaga d'erugues MOTOR
lantment
ofert per la seva Junta ü.
Tampoc falten cvul. peir sort, «n pres.
causant destroços en les planrectWa, els Campionats de Catatunya
1^ poSitica general espanyola, ho- Els reis marxaran demà anant don estan
taoions
de
remolatxa
De l'Aiaòdrom de Sítger — S'ha d'Atletisme se celebaran ai camp anmes. 1 àdhuc algun partit, cipaços Alfons a Madrid i donya Victòria a £1 director general d'Agricultura rebut
avis de les respectives Ambai- tic del F. \c Barcelona, el dia S d'ade collir i coordinar aquestes aspira- Santander.
ha envlàt un empleat per tal que xades anunciant que els Rels d'An- gost propvlnent.
cions regionalistes sobre eJ fons drts Demà s'efectuaran les carreres de estudií
glaterra i Ittóla s'han dignat posur S'esta oonfaccionant un artístic
cl remei a aquest mal.
mateixos principis. La mútua allau ça automòbils en el drttuu de Lasarte,
sola el seu alt patrocini i padrinatge cartell anunciador dels Campi onau.
LA VACA DE BISCAIA
dels grups regiuitals d'aquesta orga- que està pefectament disposat. D'aila Benedicció de les obres de l'Au- que serà repartit amb profusió a totes
xiitaw^ò politioa serà fiança d'un xò n'ha tingut cura el comandant Bilbao. — El governador ctvii ha tòdrom
de Sitges que el Rel d'Espa- ies delegacions de la Federació
celebrat
una
Important
reunió
a
m
b
èxit ràpid i segur.
d'artilleria senyor •Carrasco.
patrons miners qUe ha durat dues nya els oferí.
Tarragona ha promès enviar m
En resum; sl ela naixents grups s'han in sent per a pendre part en els
fort equip d'aOleSes, amb maequ<s
regionalistes d'acció catòlica a Ca- les carreres vint cotxes de diferents hores.
superiors al minimum exigit per U
talunya i Valènciafixend'una maAcudiren a ella 37 patrons de di- BAEEEJA
Federació Biscaïna per als Campió,
narà concreta «I seu programa, si marques.
verses explotacions.
De
França
ban
arribat
nombrosos
Paris, 24.— El Gran Premi de Ro- nats d'Espanya, i entre els quaii
procuren inspirar-se en una labor co- automòbilistes per a pendre part en El governador exposà els termes ma
estat concedit al senyor Bar- sorgirà gairebé segur dlgun campió
mú, si empraaeu una propaganda ar- la lluita uns 1 pr a presenciar-la al-del conflíííe, que com se sap, dura tola,hanatuipl
de Gorgosena (Itàlia). català.
dorosa on amb coratge I senee equí- tres.
fa tres setmanes, reconeguem que — Havas
Per la seva peti. el Comitè de GU
vocs facin aflunaclo de la seva fe Aquesta tarda és esperada una ca- ej
mercat de mineral està paralitzat
rema i Lleyda s'apressen a organit1 ded seu patriotisme espalnydl, si ravana francesa amb igual objecte. i que per allra part 6s indubtaile
zar proves eliminatòries entre llurs
dins dels seus entusiasmes regiona- L'animació òs veritablement extra- que el jornal que percibeoxen els MARÍTIMES
atletes, per a veure st s'aiconsegueilistes en lloc d'isolar-» busquen «1 ordinària,
obrers
és
petit
manques apreciables. El primer
'coniacte amb bomefi i partits polí- . Sembla que ja estem en la gran El governador excità aüs patrons a C. N. Barcelena-Ferencvaroal Tor- xen
na-Olub—E| tercer festival que ens Comitè, és molt probable que ecvli
tics afins capaços de portar llurs setmana.
ertudiar
una
fórmula
que
els
féu
llançadors, eis qualff té on
aspiracions b esferes de govern 1 El Gran Casino i el Kursal són els oferí, en la qual cònsta una millora fou ofert ahir pel C. N. B., amb el atletes
bon equip.
concurs
del
«Ferencvarosí'
Tomallurs seoümenu a les altres regions, principals
d'animàció.
de sous.
Club», cs veié tan concorregut com
v-indrà ben aviat & fructificar la seva En ells sepunts
celebren ititeressants di- Els patrons celebraran una reunió els
orna ameriors, però els resultats esporobra, i ja no serè l'obra d'un en- nars 1 reunions.
tius no estigueren al nivell de les
graifdimem •local, sinó l'obra de la Al teatre es dóna aquesta nit una 3 part per a estüdier la fórmula.
EN BENAVENTE
altres vegades.
reooustracció d'Espanya.. •
Opereta,
'
La
Corunya.
—
S'ha
rebut
un
raComençà amb un partit de» polo,
De S o c i e t a t
EL RETIR OBLIGATORI
E Irel acompanyat de Iseu ajudant dlograma a Finisterre comunicant entre
eüs equips A i B dei Club. dopassà
avui
per
la
carretera
de
França
A t'AJODtaniHit s'ha celebrat aquest
que demà entrarà en el port el trans- minant el primer i guanyant per 4 Estant la capella del Santuari de
matí l'anunciada sessió per a com- 1 la Tcina Cristina per la població. atlàntic francès ..Navarre·. portant a u.
(L'alcalde
ha
obsequiat
adiib
un
la Verge del Remei, de Caldas d«
memorar «1 segon aniversari àei sebord a don lacint Benavente i la Una prova de 100 metres (/vet m- M
ntbuy esplèndidament adornada, a
gur obrer obligatori i remetre als iutich als comissionats catalans que a
que amb ell ha realitzat ternaclonaí. fou molt disïjutada en vaocèlebrar
l'acte d'nnir-se matrtoo
obrers les cartdlee de l'Insti tai Na- ticci vingut per assistir a les festes de companyia
la
primera
meitat,
però
En
Sereny
una
tournée
per
Amèrica
la Fira de Mostres.
nialment el jove N'Amat Beneyto CJ-.
cional dto Pwisió.
agafà
lleuger
aventatge
als
5
0
meEXPULSIÓ
1 la senyoreta Na Agustina VilaOberta la sessió peí senyor Ruiz L'ex-alt comissari d'Espanya al Mar- Almeria. — Çn el vapor cAihom- tr'es. seguint-lo En Truela. fins a la tiSlló
mola Vilaanajó.
limènoz, ha tet un dlscu» elogiant roc general Berenguer, ha arribat bra»
darrera
recta,
que
fou
passat
per
En
ha
vingut
à
oquen
por
uu
made pas cap a Fuenterrabla,
l'estaM, el senyor Me>luquar.
classificant-se: Sereny, 1' D-'tià là benedicció nupcial als exfrancès expulsat de Melilla Werteasy.
S Uem llegit després telegrames de A l'estació fou saludat per diversos trimoni
ai";
Wertressy.
r S7": Trueta. r 30" traient s. el reverend doctor Frsnusc
per oMre del senyor Martínez Anidu.
Barnils, caï>ellà de les -Mares Franadhesió de Sevilla, Barceàoiia. Ovie- amics civils i militars.
Els
salts
de
ipalanca
a diferènes al- ciscanes
Se l'acusa d'espionatge.
de La Garriga, el qual va
do, Bilbao, Santiago, Sevilla, SaraCONSELL DE GUERRA
çades,
foren
exec-uials
per
En
Tort.
En désémbarcar han estat conduïts
pronunciar una sentidísslma plàtlca.
gossa i Càcexss.
Melilla. — A Ja caserna de Santia- ambdós
En
N
a
g
y
i
En
Nants.
agradant
força
oBDfiOjrts fi. la comissarta. 0 tothom, però molt especialment els Actuaren de padrins, pel nuvi, En
També t'han llegit unes quartilles go s'ha celebrai el Conwdl de guerra
Cortés Grau. distingit fabricant
de D'obrer de la Impremta Municipal per a jutjar a l'oficial de policia inUN SOPAR
de rUUó. joyene) deixeble d'En Joan
Caldes de 'Montbuy. i per la niiv^
Andreu Gana, 00 la història del retir dígena Bu-Atuams-Ben-Iamael.
MaOrid, Só, 2 maUnada Chlstiansen, campió de l'afty passat dc
obrer i enaltint els seus aventatges, Presidi ej general Echagüe actuant Per a celabrar les vacances parla- qui fou ovacionat en saltar dé 3 l 5 En Joaquim Mas Tat=i, distingit notaf altres dtí senyor Gómez de Valle- om a vocals el general Femàndez mentàries, s'han reunit aquesta nit a metres amb gran correcció i jusiesa ri de la mateixa localitat.
jo, president de la Cambra de la In- cPérez,
Durant la cerimònia. íoren cantada
els coronels Ruiz 1 Portal. sopar en l'Estadium del Metropolità, meiravelloses.
(jóslria, enumerant els esforços i
Clsneros i com a vocal audi- e! _ president del Conséll, els de l«s EU 200 metres relleus foren dispu- amb afinació, tres peces «pal jove seatencioais que a benefici dels ohrers Seone,
En Maroal Martínez Balator el de brigada senyor EIco..
dues Cambres i alguns ministres.
tadissims, fent els nostres ús de tot minarista
consagran las classes patronals,
guer, acompanyat a l'harmonium pei
EJ ministerifiscall'exercia el co- El de Governació ha rdbul .als perio- llur entusiasme, per sostenir, l'em* cairiellà
del Santuari, reverenil
A ctmOnuació don Inocenci Gimé- mandant senyor Pérez <fe Buen.
de nia'lnada, maidtfesuim que peu ta dels hongaresos, griahyant, N'imdrecustodi
•Gabern Prat.
nez, «tcaprasident de l'insütut Na- Com a deJerusor i jutge actuaren distes,
però. l'equip d'aquests, formal per
h
o
tenia
cap
noticia
per
comunicar
dooai de Previsió, ha parlat de l'aWeníz, Sereny, Machan, Wertessy 1 Acabada la ^ertmónia. la concunèoel capità Maroto t coINOENOI
venç i pjaogréa deí retir obrer grà- respectivament
Han-ath, en 2' 40'. lent fis nostres ela es dirigí a l'Hotel Balneari del
mandant Sortuy que llegi l'apunta- /.Salamanca
A
lt^
nou
dè
la
nit,
cies a la taaoa de l'Estat, dels pa- ment
1 les declaracions del processat siha declarat un incendi a l'Ho'.el Tér- Berdemàs. Breios Ferrer Peradejor- Rf in-I. on fou obsequiada amib un estrons l'dels wcfgis obrers, que ban 1 nombrosos
plèndid dinar
dl i Pmillo. 2' U" 2;5.
us.
pcrrtal a efecte amb això una admi- Els càrrecs testimonis
el niugniflc automòajtt propiemés importants són els min
A'seguit, es feu pu partit de posh- taivmi)
rable tasca social.
A
primera
hora
de
la
matinada
van
dej padrí del nuvi. En Jo«n Corsegüents, el negar l'obediència al cap destruïts dos pisos.
ball
aquàtic.»
per
primera
vegada
£1 senyor Tonno, Mgon vtce-presl- del campament (tel Zaio unint-se a.!a
Oraij. els contralents marxaren a
aqui. seguint ies regies del terrestre, té;
daot, deeprés de plànyer les causes una de la tarda als rebels inter- . No ihi iha hagut desgràcies.
Barcelona, des d'on anaren en ml<e
divertint-se
tothom
de
debò
en
wu(Es creu que l'edifici quedarà reduït re la- lluita dels nedadorí-. contra la de noces a València i altres «lutau
de VaSJ&ida del genaral Mawà, al na-'J-se després a la zona francesa
qual Tepresenta. (Béu un brillant re- HI ha la declaració d'un testi muní totalment a cendra.
gran püoia i guanyant l'eflliip blanc de la Península
iun ^kssant i eAbglatit manifesta- que diu que sentí el processat que
DEFUNCIÓ
!< punts.
FIVE
Btons dels oradons que al precediren deia que liavla d'unirse al moviment, Bilbao. —Aquest meu ha mort don per
Finalment,
es
féu
el
partií
de
po.,.
^
at la paTaida.
que Espanya^ ho havia perdut tot 1 Lluís Elizalde, que havia estat caperò contra els fornidables hon(Qogtà slncerameot a l'A^tmtainent que havia arribat l'hora de la ren- tedràtic <ie J lusutut de Vitòria i es- lo,
garesos el Club presentà lequip
I al poUe de Madrid.
dlcló.
tava reputat com un gran matemà- amb grans modlflibacions. formal
S a r d a n e s
toCaBA recordant que S. M. d dia 2 L'n alt» afirma que uh dels vus tic i escriptor nacionalista.
per Cruells, TnseU-Rosich. Basté-Trítte «anar cünteressà penj uè es pno- familiars en la seva presència estre- UlUmatnent fou inspector general go-Puig-Gelart, 1 en trobar-se ed darpa^oée & retir dlmt.
Dà contra les rodes d'un carro a una d'Ensenyança de la Diputació
rer indisposat i la manca decobesiu
CONCCR DE SARDANI5T F 3
Uegetx un teüngraana que remetria criatura perquè els seus pares, que
de tots fou que fossin ri .tablement
VACA
D
ADVOCATS
El dia - úr\ mn- Tinent, i en ocaúi *
al Rei, > dóna les gràcies a tos efe que eren uns fugitius, es negaren a do- r- Múrcia. — Continua en igual estat dominats, guanyant ek- forasters per celebrar
la f<r*ta major, hi hauri «n
tnmen coacomBUt a ia festa
nar-tt certa quantitat.
7 gols a 1.
curs úr sardanistea a Sant Feliu de
el
conflicte
dels
advocats
i
procura' B> gaayor Bute Jiménez 'l»s recdUU En t'apuntamentfigurauna comuni- dors.
Aquest coocun *s .organiuat pel F >- 1
Avui han marxat els hongaresos, reUò,
-tes aOueiDDs que se 11 havien dirigit.cació
amb la cooperació de l'Ajuoiinie"'
del
nostre
repoesentanl
consuhavent
deciarat
que
enlloc
hav:en
el diputat a Corts N'Albert Rusifiot els «•
irtszdCestant la aaua Bati fï acció par lar a Uxda dient que tl processat es D'ençà qut. començà la vaga. tant trobat en un Club la resistència ofer- puulí
e la Maococnunitat i diver»»
benes pteaUH aquest ante.
presentà allí vestint la guerrera de la Sala primera com la Segona de ta pels nosíees nedadors 1 el seu en-lats dedla
vila.
.„,—<
l'Aadiència
han
suspès
els
seus
osÏ36 caadors han eetat molt apiaudlt» capità.
bB«cs sOn idíntiques a les d
tusiasme, el qual permet esperançar coLo
sfayalaments,
sense
ofióiar
als
adn
c
u
r
s
o
s
ja
celebrats,
executant
la
-ÍÇM"*
pels taebsUadon que en noo&re de Terminada la lectura elflscelmanque si continuen treballant, poden de lluïment i revesea la c*bla, emp«>a;lf300 omptten per icoiiiph* el saló
tingué la petició de la^pena de mort vocats, .puix el Cól-legl comunica a fer un brillant paper en eis Jocs 1*
Seh-ataua,
d
e
Ca*ii
dé
la
Selva.
Ot%aÍaa»Deot els obrers muntcSpals El processat fon conduït al poblat de l'Audiència el seu propòsit de no as- Olímpics de l'any vinent.
Es reparurao soo peaet«, m í*'*" ."
ocaensxn pe9 secretari senyor Ruano, Rostrogordo per una secció de ponto- sistir-hifinsque es donés als advo250 peueteí; ua de tjo. uo de s i >n
. ^ "i
Per
als
dies
7
i
9
d
agost
anuncia
Pei a inscripcioof diricia-voe a cn
anaren acoataotee a la preebüsoia. nera
cats una • .: ' . satisfacció
e!
Club
la
vingda
del
-Bruash
Switii
Pujol,
catre:
del
Pont,
M.
8"
-0
Avui es reuneix el Col·legi d'Adoia •: d'aaiuett me*
vocats per a veure si es troba una imnng.
L a v a b o •
fórmula de solució.
Campionats de Barcelona de NataEg requisit indispensable ou* ^
EL RETIR OBRER A BISCAIA ció. — Diumenge pnq^vínent, a la
B a n y e r e s
Bilbao, — S'Sia celelbral a dos quaristarda, tindrà llac. a la piscina del C. notes que ans siguin tramé··*
de
Natació
Barcelona,
eds
campiode dotte de la nit, a l'Escola d'Art- i
per a la publicació vinguin r*
B i d e t s
Oficis, l'acte crganltzat per la Caixa nats de Barcelona d« N'alació. orgad'Estalyís Biscaïna per a conunemo- nitzats per la Federació Catalana de daclades en català 1 amb «a·*
rar el segon anxversari de la implan- Natació 'Amater*
E s e a l f a d o r s
•Ió períedislioa.
tació del Retir obrer, i per a propaganda dél règim de miltores, catnuleD u t x e s
>
\ mentarl del Retir obrer.
C O N S T R U C T O R
D ' O B B B S
W à t e r s
Sa presidit el consefiler íieiegat de
11 Caixn. assisBinWü representar ions
Maquinària per a la construcció amb ciment,
• to.
dej Consell de la Caixa, patronals i
obreras de BUbau.
de blocs í totxos de la casa
Parfaren els senyors iGainzaram,
PREUS REDUÏTS
director de la Cal Xa; Alonso, representam d« Biscaia; el Comfeè Pari
L . V A N D E R
I C.0 - M I L À
de l lnttilut de Pre%-isió, i Posse,
J A U M E
S A U R E T íart
inspector del .Retir a Biscaia, els quals
REPRESENTANT: J . Pratginestos de Bonaparte
7 - C a r r e r P e l a y o - 7 mósts^reb 1 » «jtpallènntea de icTga- Oran Via Layetaua, 91, aegon - BABOEL·OS'V • Telèfon 4*68 *"
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Les finances poloneses
L a situació al Ruhr
Els carrils del Ruhr
Paris, 34. — Al Consell de ministres Varsòvia, 24. — Segons càlculs que Parfe, 25.—Segons «Le Matin», en
Butlletí
i n t e r n a c i o n a l celebrat aquest matí, el ministre d'O- fan els periòdics, basant-se en Infor- el Consell de ministres que es cebres públiques M. Lo, Trocquer, ha mes recollits als círcolsflnanclers,el
ahir, el ministre d'Obres Públidonat compte del seu viatge al Rubr. ministeri de Finances podrà recupe- lebrà
senyor Le Trocquer anuncià que
25 de j u l i o l de 1 9 2 3
Ha dit que ia marxa regular dal rar d'aquí endavant cada mes uns ques
Govern holandès està disposat a
treball 1 el proveïment de carbó de sis milions de dòlars aproximada- el
cedir el monopoli franco-belga de
La
victòria
del
candidat
dissident
Mr.
Magnus
ment.
cok.
estén
completament
assegurats.
L'A P D L I T I C A
ferrocarrils del Buthr els ramals de
Johnson en les eleccions parcials de Minnesota, Al Ruhr, ha afegit, ja no hi ba Aquesta suma representa la meitat certs combois, especialment en el que
HOR&A MERICANA
de transports, perquè tant del valor de l'exportació d'ous, fus- es refereix a' combustible destinat a
derrotant el candidat del partit republicà a se- conflicte
Rin com pels ferrocarrils, el tes, petroli, carbó l altres diverses les fàbriques franceses de coc que
nador, ha estat molt comentada arreu dels Estats Units. Generalment, pel
trànsit comercial és cada vegada més indústries nacionals, compttesa la estan situadee a la vora esquerra del
segons les normes de l'hennenèutica política ianqui, és interpretada com Intens. D'aquí a poc temps resulta- producció de l'Alta Sllèsla.
Rin.
un indici qne els republicans poden perdre les eleccions presidencials ran Insuficients els tres cents trens
Aquesta recuperació permetrà al Els íerrocarrils holandesos i el modiaris de pasatgers que circulen ac- Govern atendre totes les necessitats nopoli franoo-belga de ferrocarrtb
de 1924.
tualment, per a això el nombre de
1 agrícoles amb l'objecte
Ruhr preparen conjuntament !f
Mr. Magnus Johnson pertany al qne és anomenat als Estats Dnits trens serà augmentat El nombre de Industrials
d'intensificar la producció nacional. del
conclusió d'un acord, pel qual queel tercer partit, qne fa molts anys ve exercint la seva influència en la passatgers alemanys cada vegada és — Havas.
darà establerta una tarifa comú.gran, havent cfulntupllcat en alvida política del país, i ha tingut diverses manifestacions, la més re- més
Havas.
guns
llocs,
d'un
mes
ençà.
La
pau
de
Lausana
marcable de les quals fou la que acabdillà i personificà Teodor RooseHa acabat dient • el ministre que Lausana, 24. — La signatura del L a princesa Hohenlohe
velt amb els seus progressistes. Aquella campanya no reeixí, i la di- d'una
manera general s'està notant Tractat de pau sta realitzat aquesta
visió dels republicans donà la victòria als demòcrates en les eleccions un canvi favorable per a les autori- tarda
condemnada
el primer de signar el
tats franco-belgues, en l'actitud se- senyoressent
presidencials de 1912. .
Ismet
Baixà,
que
ho
féu
a
Leipzig,
26.—La (princesa Hohenguida par les poblacions, sobre el les tres I setze minuts, signant segui- lohe de Ceringen,
Ara formen el nucli eventual del tercer partit els elements que s'a- procés
complicada en l'ede
l'ocupaoiò.
—
Havaa.
nomenen radicals i agraris i els malcontents de les actuals organitza- Dusseldorí, a*. — Segueix l'expul- dament els altres plentpoflénclaris. vasió del capità Ertmrdt, ba esta!
de signar, durà escassament condemnada a eis mesos de presó,
cions polítiques. També als Estats Units, ela g^ans partits històrics, re- sió dels funcionaris alemanys que es 45L'acte
minuts.
A Des&au ban estat detinguts e!
publicana i demòcrates, equivalents, en termes generals, als conserva- mostren tecalcltirants, per a procurar A un quart de cinc s'aixecà la ses- baró
1 ia baronera de Bushe Lohe,
d'aquesta
manera
allotjament
als
dors i .ala lliberals de la- política anglesa, passen per una crisi molt funoionaris de las explotacions fran- sió. — Havas.
havent-se trobat en llur poder un pla
Lausana, 34. — Aambada per fl dfeteilat de l'etvasló d'Erhardt, atxí com
aguda.
co-belgues que vénen a instaüar-sc Miora
de slgnar-se el Tractat de pau, un carnet en el qualfigurael nom
Diuen de Washington que el senador Moses, President del Comitè als territoris ocupats. — Havas.
Lausana ha despertat amb aires de dels còmplices d eia dita evasió.-Ha
Senatorial Republicà, que ha "tornat de Minnesota, prediu que el t-ercer Dusseldorf ,24. — No obstant estar •festa velent-se guarnits àmb banderes vas.
partit envairà els altres Estats occidentals amb l'objecte de derrotar tancades des del dia 26 del corrent! i domàsos les cases particulars 1 ela
Its fronteres entre les regions ocu- edificis públics.
els candidats republicans. Mr. Moses no es fa gaires il·lusions i creu pades
L'actitud d'Anglaterra
l l'Alemanya no ocupada, les Regna una gran animació als carqne el- moviment porta massa empenta per a poder ésser deturat. La autoritats franco-belgues nan auto- rers.
Londres, 86.—L'Agència Beuter asritzat la circulació d'un tren ocupat
segura que el Govern britànic, l'acdeíTota del candidat republicà a Minnesota redueix la ja prou precària per
nens del Ruhr, que anaven de* La gentada, tant els naturals de titud del qual fou sempre de simpamajoria dels republicans a l'Alta Cambra federal. Qualsevol vel-Jeítat vacaclons.
Lausana
c
o
m
els
molts
torasters
que
— avas.
tia a Françà. estó disposat a dlscutlT
dels senadors radicals deixarà els republicans sense una majoria efectiva Dusseldorf, H. — Ultímada ja l'or- resideixen aquí, s'han posat el ves- la qüestió de garantitzar la seguretat
tit
de
les
festes.
de França i donar satisfacció a tot°
al Senat. Mr. Moses afegeix qne el senador La Follette, avui la força ganització dels cossos de policia muNo obstant, no slha interromput el els seus desigs.—Havas.
política més influent dels Estats ünite, tindrà el control de les dues nicipal, han començat jd a actuar en treball
en cap part I estan obertes
les poblacions, adaptant-sj en
Cambres en el futur Congrés. Cal recordar que, als Estats Units, el Con- totes
un tot a les prescrlpcioao dlcta<Jes totes les tendes i comerços. — Havas.
Topada de trens
grés és la reunió de les dues Cambres (Cambra de Representants i Senat). per les autoritats militars tranco bel- LausAna, 24. — La delegació iugoesentre
Sofia i Varna
lava
no
ha
firmat
el
Tractat
de
Pau.
gues.
—
Havas.
Aquest íerctr partit, que aspira a governar, cerca un cabdill. Al— Havas.
París,
3
5
.
—
CoranMquen de Berlín
gunes informacions dinen que ja l'ha trobat en la persona de Mr. Ford,
Lausana, 25.—Sense cap ostentació als periòdics d'aquesta
que el
home típicament representatiu de la democràcia nord-americana, que ha L'aliança entre Romania militar,
i acompanyat simplement corresponsal a Sofia decapital
la
«Gaseta
de
sabut conciliar admirablement el capital i el treball, essent ell mateix un
dels seus confrares . Sehultess I Voss» telegrafia a nquesta que entre
i Txecoeslovàquia
Ohuard, el president de la República Sofia l Varna ba tingut lloc una totreballador formidable i el capitalista més ric del món. Home d'idees Ginebra, St — El Servei de registrehelvètica
al palau on es cetrens, a conseqüència de la
progressives, ha portat !à idea democràtica a l'organització industrial, de Tractats de la Societat de Nacions lebra la' arribà
Conferència sobre la pau pada de
sembla que ban resultat 103
reeixjnt-ne esplèndidament. En la lluita presidencial de 1924 el seu ha registrat, accedint a la demanda , d'Orient-a le's-à'» de-la tarda. Acte qual
per altres parte
•^•' seguit el President ocupà el lloc cor- morts t uns 200 iferits.—Hawas.
Éom fórà un obstacle gairebé invencible a la reelecció de Mr. Harding. formulada
tants,
ei
protocol
concernent
a
la
proresponent, i , amb un gran silenci, Venizelistes republicans
Fins hi ha qui creu qne els radicals aconseguiran dominar la Con- longació de la convenció d'aliança començà
ei seu discurs.—Havas.
venció Republicana Nacional, evitant la reiteració de la candidatura de defensiva entre elreialmede 'RomaAtenes, 85.—Es confirma oficialment
nia
i
la
Repúblísa
de
Txeco-Eslovàla notícia d'baver-se produït una esMr. Harding i designant el candidat qne vulguin.
Atracament a Toronto
quia,
conclòs
a
Bucarest
el
.
2
3
d'abril
al partit venlzebsta, en el qual
L'actual President té al seu favor una mena de tradició política que de 1921 1 signat a Praga el 7 de Toronto (Canadà). 25.—Un grup de cisió
han sorgit dissidents, que es mosdes de fa molts lustres tendeix a perllongar el període presidencial, con- maig de 19?3.
si* Individus atraca al carrer l'em- tren partidaris de la raptíbltca en
vertint en vuit, mitjançant la reelecció, els quatre anys que assenyala Aquesta Convenció «pareixerà en pleat d'un Banc portador de 65.000 substitució de il"actual monanjuie.
la CoUeccló de Tractats que publica dòlars, apoderant-sa'n.
Aquests dissidents ban publicat un
h Constitució.
(Els atracadors emprengueren la fu- manifest
Societat de Nacions.
en el quai declaren que en
La situació precària dels republicans a l'Alta Cambra és també molt laFer
en un automòbil que tenien pre- les pròximes
altra part, el ministre de Ne- gida
eleccions publicaran el
interessant en relació amb la crisi política de Filipines, car és cl Senat gocis estrangers
parat.—Havas.
de Romania ha noseu programa, preconltaant, com a
el que ha de ratificar el nomenament de governador general de l'arxipèlag, tificat al Secretariat de la Societat
qüestió prèvia, l'adventment de la reConfiscació de marcs
de Nacions, en carta de 14 de juliol
pública.—Hajvaa.
com tota els altres, i l'actitud de les Cambresfilipines,ai persisteix, de
1923, la ralifloacló pel Govern de
paper a Magúncia
farà inevitable la dimissió de Mr. Leonard Wood.
Romania, de l'esmena a l'article 293 Parla, 25—Telegrafien de Magúncia E l «Catalana» al Ferrol
del Tractat do Versalles I als arti- als periòdics d'aquesta capital que Brcsl. 25.—El creuer •Catalufia» vaiLa decisió d'Anglaterra, d'establir una baae na- cles corresponenta d'altres Tractats en la dita població les autoritats d'o- xelLftscola
de guàrdies marines" que
LA B A S E N A V A L
de pau adoptats per la Conferència cupació s'han Incautat de la sucur- hawta de íer
val a Singapur, ha estat, naturalment, molt co- interiiaclQ»al
en aquest port,
dei Treball en la quar- sal del Banc de l'Imperi, trobant amb motiu deescala
S I N G A P U R
la qual se 11 havia
mentada al Japó.
ta sessió celebrada per la dita entitat -vint milers de milions de marcs 'pa- preparat una esplèndida
rebuda, ha
' EI Ministre d'Estat nipó comte dTJchida ha declarat recentment que —Havas.
per, dintre un bagul dissimulat en rebut ordre d e dirigir-se ai Ferrol.entre el seu país i Anglaterra no s'havia arribat ,a discutir l'afer de Sinuna habitació tapiada.—Havas.
I Havas.
gapur.El comte d'Uchida creu que, havent caducat l'aliança anglo-ja- Les finances austríaques
ponesa, la Gran Bretanya pot trobar justificada la creació d'aquesta base Viena, 24. — El Balanç setmanal de <uiiiiMiiiiiiiim:tmimiuiiiiiiiiuiiiiiiiuiiifliuuiiiiiii^
naval.- L'estadista japonès opina qne la decisió d'Anglaterra contradiu la Banca Internacional d'Àustria del
reiteradament l'esperit del Tractat de Washington, favorable a la supres- dia 7 del mes actual, resulta ésser dels
favorables.
sió gradual dels armaments marítims. El comte d'Uchida reconeix, però, més
L'encaix
de les divises estrangeres
B I B L I O T E C A LITERÀRIA
que l'acord d'establir la base naval de Singapur és un afer interior d'An-ba augmentat
en 228 jniliars, sense
glaterra en el qual el govern del Japó no pot intervenir.
que cap augment immediat de la cirflduclàriahagi estat necessari
Remarca el Ministre d'Estat ni^ó que, com han dit Lord Grey i al- culació
a l'adquisició de les dites dlvlees
tres estadistes anglesos, en la perspectiva de les relacions eventuals entre per
H A
S O R T I T
pel Banc.
«1 Japó i Anglaterra no hi ha res que pugui justificar les enormes des- L'augment dels dipòtile (265 miltars)
peses qne costarà l'habilitació de Singapur com a base naval.
1 la reducció de la cartera de descompte, ban -permès realitzar aquest augL'almirall japonès Takarabe, Ministre de Marina del seu pals, també ment
d'encaix al mateix temps que
E L M E U AMIC
PELLINI
ha comentat suara la decisió anglesa. Les paraules de l'almirall no te- una reducció
de 63 míliars en la ciruen, naturalment, la suavitat diplomàtica de les del seu company de culació flduciària — Havas.
gabinet. L'almirall Takarabe, després de recordar que el projecte de
I
A L T R E S
C O N T E S
cbnvertir Singapur en base naval de l'esquadra britànica fou concebut E l ministre de la Guerra
abans de la Conferència de Washington i era conegut dels tècnics que hi
francès al Ruhr
prengueren partj diu clarament que ara el Japó haurà d'atendre les ne- Dusseldorf, 34. — El ministre de la
de P R U D E N C I
BERTRANA
.cessitats de la seva defensa nacional, car Singapur està a dues singla- guerra senyor Maginot és esperat en
dures marítimes de Formosa. I com nn advertiment amistós ha afegit aquesta ciutat dimecres que ve. al
que alguns tècnics asseguren que Anglaterra, en expirar el Tractat de matí.
Novfsaim recull de les millors produccions del nostre
Durant la seva estada revitsarà les
Washington, construirà cuirassats lleugeríssims, però que ell no ho creu. tropes
fort prosista, dignes del celebrat autor de «Els Herois»
aprofitant l'aote per a remetre
Tot això significa que, dissortadament, la pau és encara una cosa al general Degoutte les insígnies de
la Gran Creu de la Legió d'Honor. —
llunyana del món.
Havas.
C O M A N D E S : EDITORIAL CATALANA, S. A.
JQAQOIM PELLICENA I CAMACHO
Escudellers, 10 bis, entressol, i a totes les bones llibreries.
L'emprèstit austríac
Vleca, 84. — Diuen de Roma que
Els comunistes alemanys
Vaga a Hull
la susetipció d la participació italiaBerlín. 25.—El partit socialista aleen l'emprèstit austríac garantit
many ha invitat els seus addictes Hutl, 85.—Els treballadors del moll na la
reforoan,
Societat de les Nacions, i que
a no valer pendre part en a ma- han celebrat una nova reunió, persis- per
fan gana
puja
a
«n
total
de
2
0
0
milions
de
lliuH
i
p
o
í
o
s
f
i
t
s
S
a
n
t
J
o
r
d
i
Wfestacló que per al dia 29 de l'aci
sang
nova
res,
lia
estat
cobert
prop
de
sis
vetint
«ai
la
serva
actitud
vaguista—Hatual els com unia Is han organitzat
—
Hams.
De
venda:
F
armades
i
Centres
d"esDedfic»
•"^ntra el partit feixista.—Havas,
vaa.
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'Avui només tenim una representació parlamentària anegada en el conjunt d'un Parlament general
establert, jet i manat fora de CatalunyaPKAT DE LA RIBA

S

les

Maniobres radicals

I d e e s
I m a t g e s

DVES GRAUS SENSIBHJTATS
DE L'EÜBOPA CBSTRAL
...Txecoeslovac de naixença, en part
afrancesat, escriptor en llengua Alemanya, i , àdiaic, potser, amb qualque
arrel de fons judaic. En Baíner Ma*
ria B'Ike (1) ens apar com un producte repr'cúentàítu. podríem dir-ne, de
la sensibUUaj. estètica i moral de la
cmittel-Euroipa. o Europa central.
Hi lisi quelcom de dolorosament descentrat, amb sistemaützaició, en el
seu esperit. Hom sent qtiv toca només
de peu a terra per a ferír-se. Posseeix
una ra^a IttciditaÀ — clínica — de. les
boires internes i exterrías l se'ns mostra' particularment enginyós en enUueniar-les. a manera de coures 0
llautons domèstics.
L'estil ULerari d'En Balner Maria
RUke ens fecarda, finj, a cert punt —
preocupacions neoclàssiques a part
— Vestü pietónc de l'interessant artista txecoeslovac Otokar Koubine, distingit amic nostre, comanditat, espirituaiment i maierial. per un altre amic
benvolgut, VisrdolUa AdxAf Bassler,
un dels hàmes més inteUigenls en pintura, de la nostra època,
Otokar Koubint representa la gran
sensibilitat plàstica de. l'Europa central. ,
En, representa En Batner iMkwia BÜke, v-n una escala moíí més tvzsta, la
gran sen&ibiliUU literària.
Admirables, ambdós, tan com vulgueu. Perlllosíssims, perd. Sobretot,
per a nosaltres. grccs-llaMns. mediterranis l catalans.

La falsificació del cens de Barcelona

I

'ACORD, just i legal, de la Junta Provincial dd Cens de
Barcdooa excloent, a petició de les Oficines de la Lliga, uns
quinze mil dectors que no tenen dret de ser-hi, falsos la majoria
d'ells, .proveïdors de les rodes 'lerronxistes, ha fet bellugar de tal
manera d senyor Lerroux, qne ha aconseguit d'aquest Govern, del
qual no s'aconsegueix res que d país necessita, no sabem quines
disposicions, ni quines maniòbres.
Siguin les que siguin, esperem que l'Andiènda de Barcelona
farà justícia. I esperem més : esperem qpe, removent la brutícia
dd Cens electoral de Barcdona, quelcom n'eixirà que obligui a la
completa netejà.
Nosaltres ens oferim per tot el que a això condudxi·: sigui el
que sigui, mentre doni per resultat un cens dectoral' qne sigui expressió de la voluntat ciutadana i emmotllat a la lld, que mentre
subsisteixi s'ha de complir, com totes.
• Què volen els republicans radicals i ds de la U. M. N. ? Legalitat en les deccions? Fa anys ens comprometérem públicament, formalment, a complir un acord que impossibilités l'emissió
de vots falsos. Avui, davant de Barcelona, repetim l'oferiment.
Volen proposar-lo, aquest acord, ds nostres adversaris dectorals? Volen que d proposem?
Ells tenen la paraula.
T.repetimel que hem dit: esperem la justída de l'Audiència,
que, segons sembla, ha d'intervenir en aquest afer.

'HA acabat d primer període de sessions de l'actual Parlament espanyol.
Provem de fer, des de Catalunya, un resum o balanç de l'actuació d'aquest Parlament que nasqué d'unes eleccions igDominioses en les quals — destituint alcaldes, suspenent Ajuntaments,
mobilitzant la força pública i utilitzant els pistolers—els governadors i els delegats governatius arrabassaren a alguns nacionalistes la legítima representació de districtes de Catalunya, i que, en
passar pels cedàs del Tribunal Suprem, quedà encara més limitada aquella representació nacionalista per uns dictàmens esdevinguts famosos i als quals tothom, íntimament, ba aplicat els qualificatius que es mereixien.
ffïa esmerçat la major part del temps, aquest Parlament, parlant de les responsabilitats. Més d'una vegada hem exposat cl
nuíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVJiiniiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiímfiniD
nostre parer sobre aquest problema. E3resultatque ha tingut el
<ifcbat — amb la solució, tan típicament espanyola, del nomenament d'una aComissúó» — ens referma en el nostre criteri que tot
L'eficàcia separatista en l'acmacio de l'Estat
el que allí es fa en aquest particular és una comèdia i que ningú
té sincerament desig que ksresponsabilitatssien exúgides.
Retallem de Las Provindas, de Va ofleinistas. que de ofro modo no eilsS'ha parlat, també llargament, de 'la tragèdia que fa tant temps
fimn
lència:
pateix la nostra Barcelona. En tots els oradors no catalans, s'ha
Gurioseando
Cumplïdo el segundo informe. Ki
vist, ultra un desooneixement absolut del problema, una manca
cual supone uempo. y muobas v«ce=.
no corto. la iCcaopaifiaa citada se dis•aEffiAfl-Arr.isaw. AUN
completa d'aquell dolor, d'aquella indignació que la tragèdia propuso a pasar por el úitimo tràmite.
JOSEP MASIA JÜMOY
"NOS PAMECE POCO
dueix en els qne la pateixen. N'han parlat com d'un problema
consulta afl jíife de Tràflco d*, la.
•Asi como suena ;' ante los atropeillos ía
que afecta a altres. Mòltes voltes s'hi ha vist com una íntima (i) Vef.'s el nostre arUclt antertor: ,Rai- del Poder central aún nos va pare- jsección de] Mmísterlo de Fcaftentp
ncr Marti RUke I Us catilat, a LA VEV ciendo pooo eso de separaüstas I Como e] loctor ha .podido oibsem ar,
satisfacció.
DB CATALUNYA d'ahir.
Habra qüe crear un nuevo paxtido tedo haíbia ido btón, pero prertesimen
I al Govern, com a tota actuació per a solucionar tan paorós
que se llame extennunista, y que se te en el tercer inTorme surgió el tr-encamme a dfistmir todas las ruedas pczón. El mencionado jeíe de Tràflco.
problema, sols se li ha ocorregut fer aprovar una l·lcà castigant la
de esa inscportable'màquina burocrà- mny arrcülenario en su còmodn
tinença d'armes, llei en la qual aquí no ha cregut ningú, que ens ha
tica, que detiene la buena maroha de bufacón. haciendo caso onMso de los
dícuiraomjs de -sus oompafteros dcL
D I A la "vUla nacional.
deixat tan freds que ni tan sols hem sabut indignar-nos-hi i que A
púbUcas de la provincià de Va
Ha.ce ya algiún tiempo, la Compa- 1Obras
és una prova més de la desaprensió amb què tracten de les nostres
lencia y del <le la Dtvlsión de ferro
fila
dfi
los
Ferrooarriies
EconíKnrèos,
|
E l preu de la llibertat
a mudbos kitóroetros de las
coses a Madrid.
pinitos de vida moderna (y 1carriles.
lineas a que el nuevo senvicio aiíecia,
Han fracassat les conver&es de pau haciendo
1
^
consignamos
asi,
porque.
es
d
e
f
b
e
r
•
Ha aprovat, també, d Parlament una lld — la que autoritza amb
el «moco» 1 aquest s'eníada; re-de dvsticia pvesantó una instància a , sm •-.onocimiento de los interases de
aquiéfllas y del de la población de sa
per a conoertar tractats de comerç per sota de la segona columna de nyeixen un general í l AU Comissari la
Jetfatura de Obras puiblicas sohcl- ;zona.
estampa un uí'onme desfavoraper una qüestió de personal; tenim tr.ndo
j'Aranzd — qne és un perill enorme per l'economia catalana, com •un
autorlzaclón
para
ampliar
el
;
dèficit de nou cents milions Servicio nocturno de algunas de sus 'ble, por considerar perjudicial la am
han posat de manifest ds nostres parlamentaris.
anuals en la-Hisenda 1 de mil cinc líncas, entre edlas la de Paterna. Ipliación del senicio iiPerjudlCíal?
cents milions en la balança roercantil;
Finalment, s'ha parlat del nacionalisme català, i — després de hem
las dos de la madrugada Como :.-.Habràse visto cosa màs insòlita?
de consolidar tres mil cinc oems basta
elàgiío,
la.mencionada Jafatura se '• Y la DVroKi&n. eiempre disfpuesta 3
demostrar-se qne ds Governs i ds polítics del Centre persisteixen miMons de pessetes que tenim en
npresuró
a
emitir fav^ra/blemente su amparar los díaparaies mas monstruodeute
surant;
h
a
n
e
c
n
tancat
les
Corts
en la mateixa actittíd de sempre, en l'actitud que ha fet que s'anesdictamen.
sense
TÚ
presentar
un
ipa-ojacie
d'orsos, v aún a tnieque de dçjar en mal
sin separant d'Espanya tots ds pobles qne per uns motius o altres gandi'sapiò i reforçament de irans- fivacuado este tràmite. mandóss lugar
la a personal técnlco que dispone
havien anat a dependre de la seva sobirania — d Govern ha fet iports: els navilis es pudreixen en les loslanda a la Dsvisión dc ferrooarri- d • mejores elementos de juitío. dèniedàrsenes; puja ei preu de tote els les de Barcelona, con la rmsma petí- gft la peíidon. cMídenando a la Com
una promesa d'ocnpar-se ddíbostre problema i de presentar sobre queviures;
-les indústries pleguen, i ctón de iníorme En este zarandeo de paflla a que ccaníence el expediente
aquest problema un projecte, promesa en la qual hem de confessar l'agricultura s'empobreix més cada llevar
las cosas de oficina en oílcína, de mitn-o. para demostrar que no hay
dia. Les responsabilitats per la des- somos rlqulsimoe los espatfioles. La tal perjuicio, y ertaa vez pase por !a
que no creiem.
feta d'ara ha fet dos anys es perden Divisidn òpjnó como la Jefatura: que Jeíatura de Obras ipàiblioas. por U
Aquest és el balanç de l'actuació dd Parlament espanyol de la en una comèdia indigna-, el senyor ei nuevo sen-icio solicitàdo era uti- División detferrocaTTilísy.por la $èoMelquiades Alvarez va al Palau reial líslmo y que detria çonerse en pràic- eión de Tràflco del Ministerio de Foconcentració Udberal-democràtka-refonnista. Davant d'aquest ba- en
carrossa de luxe. voltat de lliure- tíca sin péidlda de trompo 'Entre tah- mento
lans creiem que no sols tenen tota l'actualitat aquelles paraules d'En ies daurades i d'home^ aanb plo- to
la instància se haWa convertido ya Entre tanto. los aflos pasan. nos
Prat de la Riba — cUn parlament general establert, fet i manat malls als capells; qui ha rebut ha en expediente, aumentando sus Ihojas. bacernes
todos viqjos; pero el munrebut, i TAlba prepaxa amb els ames el ideal de este burocratismo
fr,ra de Catalunyai —, sinó que pot avençar-se un xic més i qua- baixadors de les potències «amigues» que
eso si. el mundo camina, aunque
espaflol, gracias al cua! pualen sos- do.
Hficar-lo d'«un parlament general establert, fet i manat contra Ca- la defimiílva ruïna de la nostra in- tenerse una 'nflnidad da aficinas y de a paso de pulga y a tropezones con
lo? C35>edienles y el balduque.
dúslria.
talunya».
Tot va bé.. .. Pregunteu-ho als viat- «ininiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiíimiiiiiniimniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiin

jants que tornen-d'altjes terres d'Es- Fóra Catalunya, Espanya s'adorm nem, però indirectament: per obra
panya; pregunteu-ho als Bancs que
dels mals governs d'Espahya. No ens
nombre determinat d'entradés. la qual. negocien lletres sobre üa Península, en la sesta estival, i somia tot lo requi: tot en el mtfn té un preu
Dietari històric
més,
a
m
b
un
negret
que
li
venti
les
cosa es diu que encara perdura, si bé i pregunteu-ho als botiguers de Barmosques amoïnadores... Catalunya,
en molt reéxSi nombre. Va costar la ceflona!
POL
no: no dorm Catalunya ba de viure
construcció 48.000 duros
La gestift del Govern l'aproven 208 cada
dia
més
desperta,
treballant
per
l'any fust de la seva irutugreració, dipu'ia'.s, que voten com qui tira
25 de juliol de 1834 i aA pretext
d'actes pastriòtics o sotam- una carta al correu; l'alaben els mi- lo seu: pel seu ideal i per la seva ri- A!s nostres subscriptors
nltats de la reial familia — coses que nistres i llurs amics, la consent el quesa, despreciant. sense oblid'ar-lcs.
per a organitzar tcorrides*. — país que. iot lo més, protesta en te- mai. les malifetes de lots els seus
Afldé no retardar la recepció del
"INAUGURA LA VELLA PLAÇA DE servien
esdevingué la que fou pròleg de la legrames més 0 menys Intencionals enemics. Catalunya s'ha de recatala- diari i les altres publicacions alls
BRAUS OE BARCELONA
nitzar cada dia més en tots els sec- amics i subscriptors que en aquesta
crema dels conxents, passant-se al- i vius.
tors
de la pròpia vida.flnsque dir època da l'any canvien de residència,
guns
anys,
en
que
per
manca
d'afiS^ian
(ancat
tes
Corts
sense
haver
La construcció de la mateixa fou fe- ció o potser peQrecord que evocava,
<cataia>
• vulgui dir «catalanista». 1 els preguem que, en trametre'ns un
fet
altra
cosa
qne
mal;
es
tomaran
B per una empresa parliaiXar, que no s'M feren esj/àctacles.
pensant
en
la pròpia dignitat, conei- canvi d'adreça, no deixin de deíallar
a
obrir
per
a
seguir
el
maïeiix
camí.
•o encarregar els pliàvils i Mfcccíó
xent i peaisant en el que fórem i en en llatra ben llegible:
LVs funcions de crític o revister tau- Pot durar això?
l I nrgmtecle Josep Fonlseré 1 DoHtnecà. El solar d qual es va edifi- rí foren exercides algunes vegades per
Fa lemps, «noli temps, que dura; el qoe podem i devem ésser; veient Nom i cognom del subscriptor.
Residència habitual o antiga.
m , era prOpielat de la Casa Provin- En Víctor Balaguer, resultant sobra- però els polítics de Madrid pensen que ei que contra nosaltres fan i sentint
i a l <ie Cwít'ii. >
que aquell, ter- dament pintoresques les seves elocu- mentre plogui a tem?» i faci bon sol. el que contra nosaltres diuen a Ma- Nova residència, amb tots els de•eny \4tuua comprès en la zona de la. bracions, a distància del (amps en
i no s'esgotin les mines. Espanya dnid, eíiperar el gran dia del des- talls.
tortíflcacUi de la plaça-, s'imposà la foren escrites.
viurà més que ells. La vida de l'ho- llàurament. que és segur per tots els I publicació o lot a què estan subs'OiuLició que los de pedra Vedl,fici
Desapareguiies les raons que guia- me és un segon a. penes en la vida pobles que se'l mereixen 1 ían per crits. ,
tna a Val-çada de la. grada coberta, i r/m la construcció del ctorín», a/fUesl dels pobies. La qíüestió & passar aüe- arribar-hi
Ben entès que, per la complexità'
U puta fins la coroiúsu.
Queixem-nos d'ésser mal governats, dels nostres serveis, no résponero de
segueix igual. Malhauradarnent, altres grament aquest segon, a Madrid, 0
Sebastià, fent favors a-i però no ens dolgui. Ja els oíerircm cap canvi, sigui temporer o definiEra aquell lloc quasi desert, en un edificis més importants aeredit&n la a Sant
perquè ajudin 1 arrodonint la homes que provaren que en sabien tiu, si s'oriKt qualsevol dels indicats
v f i · m de la Barcelorida, i prop del 1 Míbsíslincia de Valfiaó en els nostres amics
bossa Abans que s'acabi un poble, de governar fels íeren «for» i els ca- detalls.
ktr! de don Carles. Per cert. que es «ii«s.
ja s'ha acabat un bome; i els que lumniareiL Pensem que eis mals go- Per la tramesa del diari a fora. n"
ESPIGOL·llBE
fiu que a la consinieció M canlribuivingiun darrera que s'espa/vílin; pot verns
ajuden robra de la lliberaciò. augmenta la subscripció, si no és a
Vn ak/unes persones, a condició de
.'li
I
ser també fruiran més de l'herència | Els rics
irlandesos nan donat milions l'estranger. Les altres publicacions
íonar-ios. com als se<*s successors,
mertàUica,
que
de
i'heràaaw.
d*
desi
per a Olur poble; els obrers irlande- 0 lots, augmenten O'M pessetes mentret (te proptetai a una, llotja, i un
jastres dels país.
| sos
ban donat la sang... Aquí ho do- suals.
umiiiiiiniiiiuiuniiiiBmiiiiimimimmmniniinim
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I l'angoixant situació finanoíera de l'Estat espanyol pogués dels Garrigues1' E l primer viatge de I' Albert Ballin»
ésser resolta am& notes oficioses, Theroica persistència amb
je les va confeccionant el ministeri de Finances — acollint-les la LA VEU DE CATALUWA comenenisa amb resignació no menys heroica —> no trigaria a fer el mi- çarà de publicar en fulletó el dia
INGÚ que sigui fill d'una ciutat de mar i aprengui a conèixer la
Ifle. Sinó qne ens sembla que el remet no és ben bé aquest.
vida de Hamburg podrà e%-itar que, a l'admiració, l'enveja s'hi barprimer d'agost la famosa novella
regi. Dóna Hamburg la mateixa sensació d'intimitat perfecta entre la
Amb tota aquesta fullaraca de notes oficioses, el dèficit va
tarragonina
ciutat i el mar que hom rep de Liverpool i dels petits ports de Noruega,
Ljant i va creixent l'angoixa. E l propi redactor de les notes, el
enfortida encara per una perfecció tècnica dels serveis i de les obres, su^pós Benítez de Lugo, ho reconeix explícitament. Calen fets i
"la failia flels Garripes",
periors a la de cap altre port del món. Aquests moderns negociants de
paraules. Molts cops hem dit aquí mateix que no hi ha pooriginal,
com
tothom
sàp,
d'un
kca més cara, més ruïnosa, que la del dèficit crònic i progressiu. dels més forts noveUistes de la la vella ciutat de la Hansa, comerciants i banquers, importadors i exportadors, naviliers i constructors navals, tots els ciutadans de Hamburg,
Lj aquesta reflexió, elemental, ja no pot ésser feta al contribuent, nostra renaixença l'illustre es- per dir-ho d'una vegada, han comprès que del mar i d'enlloc més que
L tal com a aquest ja se li exigeix un sacrifici que en molts de
criptor
del mar els podia venir amb la riquesa la independència, amb la prosLos ultrapassa la seva capacitat, fins al punt que, en èpoques de
peritat i la força, la llibertat. Per a tota l'Alemanya, el port de Hamisi, com ara mateix, això perilla d'ésser causa d'estroucament
burg és la porta principal que dóna accés als camins del món. Les clans
le Josep Pia i Soler
[mportants deus de riquesa.
d'aquesta porta les serven, però, els ciutadans de Hamburg amb plena
Evidentment, doncs, si la tributació ha assolit ja el màximum Desitjosos de portar àl nòstre fu- sobirania. Hamburg és el gran port d'Alemanya, certament. Però és,
{elasticitat, si un major rendiment ja no és possible, no essent a lletó les més répresentatives pro- per damunt de tot, nn gran port Uiure. Hamburg serveix amb el seu
duccions de la novella catalana i
Le dümpedir la formatíó de nous capitals i fitis de destruir els encoratjats per l'entusiasta aco- treball l'interès de la pàtria germànica. Però conserva i engrandeix cada
Istents, això és, que el país sigui materialment devorat per l'Bs- llida que ha tOeresCut als nos- dia, amb'totes les terres de tots els continents, relacions autònomes que
són la seva tradició i ensems la garantia del seu esdevenidor.
V aleshores no resta materialment altre camí que el de reduir les tres lectors la publicació de la
Declarada la guerra, el port de Hamburg va quedar ofegat. Durant
kpeses, fins a poder-les encabir totes en el marc de Is radonals
famosa obra
cinc anys no hi va entrar ni va sortir-ne un sol vaixell. Acabada la
Ijsibilitats.
guerra, els armadors hamburgueses tingueren de lliurar, per disposició'
Mes això de la reducció de despeses, d'una urgència i una efidel Tractat de Versalles, les nou desenes parts de Hurs flotes als països
"La febre
W
tia pràctica immensament superiors a les d'aquesta grotesca coaliats. Alemanya es trobava sense marina mercant i , per tant, davant del
de l'illustre fiovellista
problema de tenir de construir-ne una de nova. La solució d'aquest proiia de les responsabilitats, oom ha de dur-la a terme un Govern
blema la tenien preparada els hamburguesos d'anys ençà. Durant tota
jins homes i d'uns partits que no han pogut comentrar-se sinó al
Ed
Narcís
Oller
la guerra, durant el llarg període d'inactivitat, les grans companyies najtant del pressupost ? Si precisament això seria un suïcidi!
alemanyes' mantingueren intacte llur utillatge administratiu i
El crit de reducció de despeses és, simplement, un crit de hem volgut continuar aquesta sè- vilieres
tècnic. Tot estava preparat per a tornar a començar tan bon punt es
rie amb
erra a la burocràcia. I la burocràcia és omnipotent. Ella — la
tanqués el parèntesi. Mancaren de primer moment els vaixells, però els
Ktàcia de distintes menes i estaments — és 'l'única que realment
innombrables tallers de construccions navals d'Alemanya començaren a
ilLa faniilia tels Garripes'4 treballar nit i dia. I mentre es construïa febrosament la nova flota
[perna a Espanya.
I no cal pas que ens enganyem. No és la guerra del Marroc Així publicarem, després de la alemanya, un hamburguès de geni, e! banquer Max Warburg, va albirar
Icausa. foíKXWénfai del ruïnós desnivell del pressupost espanyol. novella barceloninà, la novella la possibilitat d'una col·laboració marítima entre Alemanya i els Estats
realitat, però, la guerra del Marroc, no és sinó un efecte del tarragonina ; després de l'estudi Units, entre l'utillatge alemany i la moderna flota nord-americana, entre
Jier incontrastat d'una burocràcia que, ni que sigui amb dis- del procés psicològic d'una de un país que tenia l'experiència del mar i una organització mundial, però
Issa de protectorat civil o amb qualsevol altra, no vol deixar-se les malalties socials dels nostre qne havia perdut la flota, i un país que es trobava de cop i volta amb
pabassar la mina d'avantatges i gangues diverses que, com en temps, la meravella d'observació una flota gegantina entre les mans sense saber ben bé què fer-ne perquè
li mancaven els elements d'experiència i d'Organització que són d'adquire temps a Cuba i a Filipines, està explotant ara en terres ri- i de poesia d'aquest altre estudi sició lenta Aquesta col·laboració és avui un fet fructífer. Entre les
de costums.
.
s
'
. .
els tres volums de La je- velles grans companyies alemanyes i els nous armadors americans exisE3 Govern que gosi a donar el crit de guerra a !a burocràcia : Com
bre d'or constitueixen una pin- teix un contacte intim, una activa mancomunitat de treball. Cadascú
11 prou fort per a guanyar la batalla, 1^50 jaclio haurà vençut tura exacta de certs segments de dóna el que té : els americans, vaixells; els alemanys, homes, experiènfcndit els moros i la pau regnarà al Marroc amb més seguretat la sòcietat barcelonina de la fi cia, xarxes d'agències i corresponsals — i vaixells també. Cada dia més.
Cada dia, com aquell qui diu, creua els mars un nou vaixell amb pavelló
a Varsòvia. I aleshores el problemafinanoierd'Espanya serà
del segle XIX, la trilogia
alemany. Fins ara, gairebé tots de càrrega i tots d'escàs tonellatge.
Lmàticament resolt. Però això evidentment no ho farà un G o
Però veu's aquí qne avui surt de Hamburg cap a Nova York, fent el
com l'actual, concentrat a l'olor del pressupost. Aquest, en
"La família íels Garripes" primer viatge, un gran transatlàntic de la Hamburg-Amèrica, nou de
[iblant qüestió, no farà sinó notes oficioses d'amena vulgarització
Jaume i Niobe fconstitueix un trinca. Té 22.000 tones de registre i porta el nom d'Albert Ballin, el
Inòmico-financiera.
perdurable monument literari de fundador de la companyia i un dels forjadors de l'Alemanya moderna.
MANÜEL PUGÉS
la ciutat de Tarragona
A la publicació en fulletó de
• *
kioiiiiiiliiiiiiimmiíiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

N

Ci>dina 1 Lef Marnet. tots del terme
"La família flels Garripes"
de Vich
j o v e r n
civil
L'expedient 1 projecte de referència
estaran de manifest a la Secció de Jaume i Niobe, seguirà la fnrta
Foment rj Obres públiques iFelayo, 11. novella poemàtica enjpordanesa
venda tfa substàncies tòxiques
pis tercer), durant trenta dies, podent,
Inspecció provincial de Sanitat els que ej considerin afectats per la
búblic que tenint coneixèment qne dita petitió, presentar a l'Alcaldia de
J algunes farmàcies i adrogueries Vich o al Govern civil totes les rede l'eminent escriptora
IwDen substàncies tòxiques sense clamacions que considerin procedents.
Irequisits legals, amb la qual cosa
lavoreix r ü s indegut amb perjudiyícíor Català
pe IbOme i dels animals domèsR
a
d
i
o
t
e
l
e
f
o
n
i
a
fa avinent a tols els senyors
completant aiijí la reproducció en
Relegats de íannàcia. íarmacèuel nostre fulletó de
i venedors de drogues al detall
Diu la revista -Britisto Esperantist».
(no despatxin substàncies tòxiques de (Londres:
«rsones que no estiguin antoriiLes pans Dovelles catalanes
«Serà d'Interès per als nostres lle1*5 per al consum, procurant evi- gidors la notícia que el dia 31 del
jtas allà on els sigui possible el corrent mes, a les nou del vespre (bo- de les darrerièe del segle X I X •
] ?s faci mal ús de toteg les dites ra anglesa d'estiu), o sia a les vuit.
començaments del X X
serà emès d'e l'estacdó Broadcast. de
ptónciee. .
p agents de l'autoritat queden en- Birmingham (2. I . T.) a una ona de
pgats de posar en coneixement 425 metres llarg, pel Sr. J. T. Taylor.
] governador civil o de la Inspcc- qui és un entusiasta radiotelefonista1 provincial de Sanitat les contra- esperantisía, un discurs sobre l'idíoma intèmacional. Com que aquesta
|nons que comprovin.
serà la primera vegada al nostre país EL CENTRE AUTONOMISTA CATALÀ
Nova línia elèctrica
que es donarà una tal conferència,
DE SANT GERVASI
Jordre del governador es fa pú- esperem que tots els esperantístes
En
virtut
de là renovació de càrque
posseeixin
aparell
radiotelefóndc.
I W la Societat (Espanyola H i
tindTan especial interès a escoltar-lo. recs efectuada a la darrera Assem•««ca de! freser ha presentat un ícntlho
saber prèviament a llurs blea general celebrada per aquest
i^'e de línia de circumvallacio de
amics. Als. que bo escoltin se'ls pre- Centre, la seva Junta Directiva ha
fu'at de Vich .per al transpott d'e- ga
que envïin un report sobre la re- quedat constituïda en la forma seT^itat a ia tensió de s & m volts. "copció
al Sr. H. J. Epton. 17, Hart! güent:
Puai partirà de la Unia de la diíta Street. Londres W. C L
President, Josep Bordalba; yice-preI-wat que va de Ribes a Vidh i
sident, Francesc Riera; secretari.
T ^ a r à amb altra línia que té
En aquesta ocasió ens plau esmentar Francesc Tusquets; vice-secretari,
ffnrecle des <le Vifto a Taradífll.
la següwit resolució proposada i aeJarentat peticionària sollicita la de- mada unànimement a la important Joan Tlntoré; caixer, Emili Sala;
LT=. 5uUlitat Püblica per a la Conferència Internacional d'Espera"- comptador, Joan Pasarct; bibliotecaln^.À Jelèctrica ^ projecta i la to en Comerç i Turisme, celebrada ui. Manuel Ferrerés; vocals, Joan BeT^'cio de servitud forçosa de pas no fa gaire a Venècia, i que diu: lla. Jordi Cuxart, Llorenç Sanjuan.
Sfl^nl e^Cnc damunt les ter- »La conferència en pro d'un idioma Cartes Velten, Andreu Baldellou, AnUru ^ f 5 1 les toiues dels pro- comercial cómü. en la qual prenen j toni de P. Batlle i Antoni Vila
UnL V 8 'Pu301' M&TC Gallifa, també part representants d'algunes 1 ELS SOCIALISTES CATALANS
krL^f3116- Assumpció Torrent, societats radiò-elèclriques, comprova i Demà, a dos quarts de deu de la
i S ' JoSepa
Francesc que l'expansió universal de la tele-1 vetlla, donarà En Cristòfor de Domèsense fils exigeix un mitjà pfr | nec, de la Unió Socialista Catalade RJ , ^ * " 3 ' •Mitíuel Genls· fonia
^ r \ t } • Ignasl toV- «amon a superar les barreres lingüístiqués 1 na, una comferència pública a l estat-D»,15° ^abem. Esteve Tor- recomana l'Us de l'Esperanto per a Us ge de la Cooperativa Obrera «La Dígmarquesa de la LapiUa. Joa- comunicacions destinades a l'auditori nidaxt», ViUarroel. 16S. tractant sobre
'
Segimón Macià Marià estranger.»
»J tema «Cooperatisma 1 Socialisme».

Polítiques

Seria interessant d'eseatir fins a quin punt, nn cop realitzada la unitat alemanya, l'esperit de les ciutats de la Hansa va contribuir a plasmar
els destins del nou imperi. Bismarck era una formidable força elemental
i un home d'estat de primer pla, un mestre perfecte de la diplomàcia del
seu temps Però era també, fins al moll de l'os, un home de la terra, un
pagès, i , per tant, l i mancava cl sentit marítim, la comprensió per a
les coses del mar. Era cec davant de les perspectives que la mar obre.
Davant de les noves tendències que sorgien a l'imperi que ell havia creat,
les tendències que en podríem dir de l'Alemanya marítima : el colonisme,
l'expansió cap a Amèrica i l'Extrem Orient, el delit de,crear una marina
mercantil — i de guerra —, el vell canceller, cap als darrers anys de U
seva vida, se sentia mig atorrollat. E l pagès prussià no comprenia que
fora de les fronteres d'Europa h i hagués res del qual valgués la pena
d'ocupar-se'n. Un dia, però, consentí Bismarck a fer una visita al port
nou de Hamburg, la creació immensa de l'esperit marítim alemany que
ell no entenia. Davant de l'espectacle magnífic qne per primera vegada
veia, Bismarck romangué silenciós una bella estona abans d'exclamar,
dirigint-se al seu acompanyant:
— Un món nou. Un altre món...
L'home del qual anava acompanyat Bismarck en visitar el port dt
Hamburg era Albert Ballin, director de la companyia Hamburg-Amèrica,
creador del món nou que Bismarck s'explicava. Un món que s'està revifant de la derrota més fàcilment que el vell món de Bismarck.
EUGENI X A M M A R
Berlín, juliol de 1923
imiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiíiiiiiiniimiiiiiiuiiiiiiiiiimmiíiim
escena c l drama en tres actes d'En
Pitarra. «Les joies de la Roser-.
Durant els intermedis, l'Orfeó !nlantü de l'Associació Euterpeuse dols
Çhors d'En Clavó i l'Agrupació CboC à n
T u n i s
ral La Lira Tunisenca, cantaran a i '
gunes peces de eon variat repertori.
A aquestes festes han estat invitaL'Ateneu Obrer
L'Ateneu Obrer de Can Tunis ha des i baa promès l'assistència l e i
publicat un elegant programa de les principals autoritats.
festes que celebrarà diumenge.
A les nou del mati tindran lloc els
exàmens de fl de curs dels alumnes AUTORITZEU LES NOTES DE LES
que assisteixfin a les escoles.
A les quatre de la tarda, la compa- QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA
nyia Art Dramàtic Guimerà, sota la OO, AMB UN SEGELL O UNA F I »
dïrwAiA d'En Jaume Tutó, posarà en MA QUE ENS SIGUI CONEGUDADels

afores

LA VEL' D E CATALUNYA

Pàg. 8. — Dimecres, 25 de juliol de 1923
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Vapor
«Barcelona», amb càrrega la Fira. quedin lliures dc drets'de
general, cap a Cíaora
ports 1 magatzematge.
Centre C o t o n e r de Barceloní
V
a
p
o
r
italià
«Bellaura»,
amb càrrega ge-: Duanes,
Dimarta, dia 14- neral i trànsit, cap a València
ftes persones que els interessi «T-iesXHTOUIAOIÓ TBLBORiriOA
ta
Fira.
podran
consultar
«1
ReglaVAIXEIXS ENTRATS:
ment a la Secretaria del Foment drl
TELEGRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
Vapor espanyol «Tüso», dc Cartagena, amb
LA
FIRA
DE
MOSTRES
zkrrrst g m n l 1 73 P«s»at«er».
Trebeil Jfeelonal en hores hàbils d'oDE L'HAVANA
Vapor espanjoi «MaUorca», de Palma, amb
flclna
Tanea
rl·imsx general i S$ pasaatsrr«.
Tarcsr
El Foment del Treball be rebut de
üverpooi
aatoxlo* Obrimont
Vapor espanyol «Sasunto», de Cartasna, l'Oficina
( E L PREU DEL SUCRE
de Relacions Comercials intmb càmsa ceaeral i 85 pauatsen.
Vapor alemany .Vesta». de Sant Feün, temadonais de la República de Cu- L'Agrupació de Fabricants de Dolamb 1 irrej» ïeneral.
14.94
00.00
15.26
00, co
cec
el Reglament per al ifuncicna- cds d'aqueMa ciutat (entitat •adlierida DtoOBlble .
Vapor franci» «Monnt Eemmel», dc Mar- ba,
ment de la primera Fira Mostruari de al Foment del Trtbaai), ha dirigit al
Fulurs:
aeella, amb càrrega general.
14.34
M.28
14.36
00.00
Vapor noruec «Varild., de Bilbao, amb ba- l'Havana.
ministre de Foment, una raonada ins- Juliol. . .
callà.
12.60
12.80
12.49
tància a propòsit de la taxa dea sucre Oelnbre. .
LOO
. C;
Vapor espanyol «ICarüu, de U mar, amb Aquesta Fira té per Objecte posar i decretada
12.11
l'2.?9
'.2.04
Gener . ,
recentment.
en contacte a productors 1 venedors
peix
COCO
12.01
12.19
11.94
Vapor eapaayol «Cabo Carvoeiro». de Mar- per a la realització de negocU ! tranEn l'esmentada Instància, sense Marc . .
coco
11,92
•ella, amb càrrega general i 4 p—HM' li. saccions, mitjançant mostres, «nedei», menysprear
'•J.Oè
11.91
la mlilora que pugui re- Mslg. . .
oaüo
VAnOEIXS DESPATXATS:
dibuixos, íotograftes, etc, l hi poden presentar la taxa. l'esmentada AgruVapor italià «Ansaldo San Ciorgioi, amb concórrer tant «U productors estran- pació demana quo «n lloc d'acudir a
càrrega general i trànsit, cap a Mnovacom els nacloualt», be directa- mesures incompletes i multes vegades
Vapor espanjol «Sagunlo», amb càrrega ge-gers
ment 0 per conducte de representants ineficaces — recordi's que les taxes
nrreal, cap a Cartagena i escala.
Alwandrla
>g»1
Octubre
Jumel aatarlat
aval
Vapor eapaayol «Antonio LApez», amb càr-legalment autorltnts.
laiposaües s Espanya gairebé sempre
rega general, cap a Veracnu I e»ca1aa •
han
quedat
condemnades
a
un
fracàs
Vapor espanyol «Cabo Blanco,, amb càr- lLa dita Fira tlndrA eíecte a 'la ciutat complet — es cerquí el remei adequat Futur». Ashroouni 00.00
rega general, cap a Bilbao I fàrík»
O0'00 li Juliol.
14J5 ' 00.00
dit l'Havana, del dia 9 al «4 de feOM
00.00
14.75
jnuoi l·lovambro Nbre .
brer de 19&1. i coincidirà amb les en la reducció dels drets prohibitius
VAIXELLS SORTITS:
de
l'actual
aranzel
a
un
límit
rsonaVapor daníj iRollo», amb trànsit, cap a festes anyals del Carnaval 1 d'Esports blè, amb Is qual mesura, a més de
00.00
00.00
• Sakellaridis
València.
Invernals. que per ia pròpia època, 1
quedar protegtda la indústria del
Vapor dant» «Nautik», amb tràasit.
amb
un
extens
programa,
tenen
lloc
Vapor noruec «Rarnedal», de trànsit, cap en l'esmenetada ciutat de '.'Havana.
pals, s'evitarien els abusos als quals
••»•>
a Valàaca.
jlovaYork
tenen acostumats els fabricants
Vapor francès «Mount Kemmel·. amb càr- lLa pnmçra Fira Mostruari de l'Ha- ens
tvga general i trànsit, cap a Cuba i Nora vana estü organitzada 1 *erà adminis- del dit article.
00,00
coc
26.40
Disponible.
00,00
Orteana.
Futur»:
Vapor francès «Nount, amb càrrega gene- trada per l'Oflclna Nacional de RelaMEROAT DE REUS
24.25
34.77
24.25
ral i trànsit, cap a Marsella.
Juliol. . .
cions Comercials Internacionals, amh
22.64
Vapor anglès •Cisneroa·, amb càrrega ge- l'ajut oficial I sota la supervisió del
D.a 23 de julloil de 1923 Octubre. ,
22.52
22.69
neral i trànsit, cap a Tarragona.
22.40
Olis de Borges d'Urgell, a 39 pesse- Desembre.
22.25
de la República de Cuba, i
22.36
Vapor espanyol «Cabo Ooeioi, amb càrrega Govern
2.'. 22
tes els 15 litres; olis d'Aragó, de W Gener . .
22 07
d'acord amb Us següents bases:
general, cap a Sant Feliu i Mart-'la.
Vapor alemany «Mcwina», amb càrrega ge- La seva onganitaacló i desenrotlla- a 30'50 pessetes els 15; olis de Torto- Març. . .
oaoo
22.;
6
00.00
neral i trànsit, cap a València.
sa, de 36*30 a 29'50 efls 13, segons ia
Vapor espanyol «Castilla», amb càrrega ge- ment general, estat* a càrrec d'una classe;
oli
del
Cettlp,
a
32
pessetes
neral, cap a Bilbao i escales.
que es denominarà Comis- els 13 (sense operacions).
Vapor espanyol •Mallorca», aab càrrega Comissió
sló Central, 'la qual estarà integrada
ceseral, cap a Palma.
Avellana gra. prknera, a 93 pessetes
pel secretari d'Agricultura, Comerç 1
Tans» anterior
Cbrlmsat a m B.gon laUgram*
Dimecres, dia :j. Treball, oora president efectiu; els se- quintà; arvellana graà, segona, a 91 Nova Orleans
nyors alcalde munteipal de l'Havana, pessetes; avollana negreta en crosta, Disponible. . .
OOi»
00.1
VAIXELLS ENTRATS :
00.00
24.2E
58 pessetes sac de 58*400 quilos; aveVapor espanyol «Teresa Pàmies», dc Gi- com president nat; els senyors go- allana
Pidur»:
comú,
en
crostó,
a
51
pessetes
I6n, amb carbó
vernadors provlndaU; el president 1
oaoo
23.-10
00.00
Juliol
Llagat espanyol «Crao», de Torrevella, vleepresídent de l'Oflclna Nacional de sac de »'M0.
00.00
21.S5
«mb ctadries.
Octubre
.
.
.
.
00.00
Ametlla mollar. a 59 pessetes sec de
Vapor espanyol «Rey Jaime n», de Mai*, Relacions Comercials IntemaclonaTe, aO'400
oaoo
21.80
Desembre
.
»
,
00.00
quilo; aunetUa dlargueta, a 113
1 els presMents de totes 1 cada una de
tmb càrrega general i 49 passatgers.
oaoo
21.76
Gener
.
.
.
,
00.00
Pailebot espanyol «Joven Pa^uito», de Pa- les Entitats I Corporacions de la Be- pessetes quintà; ameSla esperança, a
2176
'amfts, amb càrrega general.
Març.
.
,
.
.
00.00
ptíbllca, reconegudes oflcialmcnt i que ire, pessetes: atnetllla comú, a 95 pesMOVIMENT DEL POHT

Pailebot espanyol «Eduardo Weibd», dc
tinguin flns comercials, industrial?, setes.
Motril, amb càrrega general.
Vapor espanyol «Cabo Espartel», de Cà- mercantils, de millorament e oc tel. •Garrafes, a 7 pessetes quintà de 40
dis, amb càrrega general.
Barcsloneu 24 ie juliol de m \
quilos.
Vapor espanyol «Izaro», de Gijón, amb d'esports, etc.
Ordi,
a
11*50
ipessetee
70
litres
caibó.
Serà president dihonor de la dita
Blat comarcè, a S3 pessetes, 5S
Gallines, das de 6 a 9 pessete
Civada, a U'30 pessetes la quartera
VAIXELLS DBSPATXATS:
Comissió. 1 honorable senyor prssl- quilos.
Galls, des de 1 a 9 pessetes-, m .
de quatre dobles.
Balandra espanyola «Joeè Cubero», amb càr-dem de la RepúblicaVl prlorat. a 8 rals, grau i canga;
rega general, cap a Castelló.
Conills, des de 2'50 a 4 im
Faves, a ïO pessetes Ja quartera de
l/Adminlstracló
de
la
Fira.
comuVeler espanyol «Tnnidad», amb dment,
vi blanc i negre, a 6'5© i 7 rals, grau quatre dobles.
Ous, dés de £'93 pessetes la
CAP n Cartagena.
nicarà a!ls concurrents abnns: del dia
Fesols, a 45'50 pessetes la quartera zena.
Veicr espanyol «Carídad», amb càrrega ge- 30 de setembre de 1923. els descomp- 1 oarga.
Mercat desanimat.
neral, cap a Almeria.
de quatre dobles.
Veler espanyol iMlguel», amb càrrega ge- tes coooedits per les Companyies FerPatates, de 3 a 2'S0 pessetes els 10 Olis d'oliva. — Fruitat »xtri,
MEROAT
I FIRA DE LES BORGES
roviàries
Nacionals
i
Companyies
Naneral, cap a Alcúdia.
30 s 31 nals el quartà ds 3'900
quilos.
•
vlieres
que
Can
viatges
a
la
RepúbliBLANQUES
VAIXELLS SORTITS;
!
los; ft, de 29 a 30; corrent, de 3|
ca de Cdba. Wquests descomptes es
Alfans, de iO'SO a 5 pesseist, els 40
Vapor espanyol «Cabo Blanco», amb càrre- gestionaran
;
28
rals.
per als Ibutilleüns de pa- Preus que ban regit al mercat de quilos.
ga general, cap a BObao i escala.
Vapor espanyol «Almarora», amb càrrega satges d'anada 1 tornada dels con- Les Borges Blanques el dia 21 de juPalla, de 2 a «'26 pessetes els 40
Olis
de plnyola — Groc, de UJ
gencxal, cap a Vinaroc i Castelló.
currents 1 per a les mercaderies que liol:
quilos.
135 pessetes la canga de 115 "
Vapor espanyol «Antonio López», amb càr- es vagin a exposar.
Fulla d'olivera, de i a 4 23 pesse- verd. de 120 s 125.
ICÜS general, cap a Veracrnt i escales.
Blat *horta. « 28 pessetes la quarVapor espanyol «Sagunto», amb càrrega També es ^comunioarà el procedi- lera dc quatre dobles.
tes els 40 quilos.
general, cap a Cartagena.
Garrotes, de 10 a 11 pessetes els 40
que s'hagi d'emprar perquè eis
Ordi. a Vi pessetes la quartera de
Vapor anglès «Volsella», en llast, cap S ment
mo·txuaris que vagin a. presentar-se a auatre dobles.
quilos.
••Ue». •

Curiositats

mundials

OCELLS INCENDIARIS
De l'altre món. o sigui d'Atnfrrlca,
.sempre vénen notícies extraordinàries. Ara resulta que bl ha ocells
incendiaris.
En un poble d'Ottawa es va calar
foc al campanar. L'aulOtilat va fer
una enquesta per a aclarir la causa
de 1 Incendi i va resultar que uns
ocells havien fet els nius en dit campanar i, en mig de les palletes amb
què estaven construïts, hl havia mlstos, l tot fregant, es va encendre un
d'aquests ocasionant l'inoendl.
Els ocells del nostre pals poden posar en els seus nius tants mlsto» de
la cerillera com- vulguin. I .ja poden
fregar, ja, que difícilment n'encendran cap
ELS TRANSPORTS AERIS
El cost del transport per aeropla
és car i solament està a l'abast dels
rics o s'aplica j . casos urgents.
Dleriàment surt a les cinc del roatf,
un avió de Croydon, Londres, amb
25.000 exemplars de diaris anglesos
que són venuts a París. « les 8'3o.
Utilitzen bastant el transport aeri,
els sastres i modistes que sempre solen fer tard 1 els clients els donen
pressa; els joiers, per què en avio
lil ha menys riscos de furt, i ultrs això, perquè no necessiten tan embalatge carn per qualsevol altre mitjà
de transport. lEls vestfs ^ oepell
van de París a Londres en senzilles
capses de cartró com els transporten
de casa a casa les aprenentes modistes.
També s'utilitzen actualment per
als fruits primerencs, las peUicules

cinematogràfiques, les fotografies desEL CRIM I LA MODA
tinades a la informació periodística
La mon del president del Consell
1 les peces d'automòblis que es ne- de Bulgàrte. SMmbuiiski, ha tingui
céssilen per adobs urgents.
una repereussió inesperada en la moda femenina d'auell país.
EL CARBÓ DELS ESTATS UNITS
D'un informe del suc-secretarl^ de Aquell governant, trèglcament asl'Interior dels Estats Units, Mr WorV, 546binat. havia publicat tin decret,
tramès pel corresponsal del eBeniner prohibint ïes faldilles curtes I els taTageblatt» es desprèn que els jaci- lons alts. Tot just es va escampar la
ments carbonifers d'aquell ptls — noticia de la seva mon. les dones es
prescindint d'extensions immenses en- van precipílar a ca»a de les modistes
cara verges de iota exploració — i a les sabaxerics. per a comprar sabates de taló alt i fer-se fer faldilles
ocupen 340.000 milles quadrades.
Vlnt-i-nou Estats, tenen antracita. tel el més curt possiMc.
Bis sabaters 1 les modistes troben
llgnlt i turba industrialment expl>
tablcs. Les venes són generalment que' 4a revolució que ha próduít la
menys fondes que en els països cai- tmont de Starabuillski, ba estat un
bonlfers d'Europa; hl ha prapiotaiis gran bé per al poble búlgar.
que. valent-se solament de l'aixada, LA LLEGENDA DEL T8AREWITCH
treuen carbó per. a les seves necessiHi ha moltes persones que dubten
tat.
de la històna. 1 accepten a ulls olilcs
Cl jaciment principal és el de Pen- qualsevol llogenda. D'ací que les llesilvània que dóna un 99 per cent gendes csUsuln sovint més sòlida^
d'antracita. i un 40 de lignit. Aquest ment arrelades quo la'història.
jaciment està travessat pel de Alle- . L a llegenda que el flll dei Tsar no
ghany que corre paratíel a la cos- fou assassinat sembh de les destíta oriental 1 "va de Pensilvània a iwwles a durar, sl bé prenem aspectes
Allsbama. Aquest carbó, de qualitat canvlate. Darrerament, Cl director de
diversa, conté de 55 a 85 per cent de Ha «Gaseta de Charlerót» ha expltoat
matèria combustible.
en un article ue havia rebut la viEl centre Industrial carboner mès sita del Tsarawltch • n persona ei
important és Plttsburg i n'hi ha un qüai 11 banda explicat com els assasaltre també important a Beththetn. Els sins l'haivien perdonat per "Càstima, i
jaciments d'aquesta regió tan explota- com havia pogut fugir de Rússia, evida es calcula que s'acabaran dintre tant caure a mans dels que no tenien
de 80 anys. Els dc Alleghany es creu üíistttna de res.
que duraran mès.
I per tal d* burtar la persecució
La Virgínia occidental, dóna el 9 dels bolxevlsies que el recercaven
i mig per cent de la producció total afanyosament per «montas et colles*
de carbó dels Estats Units. La zona de Rússia 1 d'Alemanya, s havia recompresa per Montana, Wyoming. fugiat a França, on vivia tranqulüaUtah i Coíorado. es poc etplorada, meret amb nom suposat.
però es creu que es tant 0 més abunEl director de la «Oaseta de Chardant que la d* Pensilvània i Vir- íeroí. sosté que tot això és veritat,
gínia.
•ens dubte perquè deu estar comple-

ta meat segur de la mansuetud del»
seus llegidors.
LA PENITENCIA EN EL PECAT
Bis diaris de Londres diuen que
s'ha declarat una Intensa epidèmia
d* vèrola à Gioucester. On, de resultes d'una campanya contra la vacuna
gairebé ningú s'haivla vacunat.
Els habitants de Gioucester troben
la penitència en el pecat
I heu's ací que el doclor Culollfíe
proposa una idea nova. Tota vegada
que els hospitals amvveroloAis són
plens de persones que no es van fer
vacunar, no és just que la MunicípaUtat pagui la desídia llur. Per consegüent, que paguin els mateixos malalts.
Aquest doctor és un socialista al
révés, i certament dels més perillosos.
Si cada un dels habitants del món
havia de pagar les bestieses que fa,
molts s'arruïnarien.
EL PASSAT QUE TORNA
Els pogaments en espècies que foren la forma primitiva del comerç,
lornen a estar en vigor. A Szolnok (Hongria), hi ha un teatre, on les localitats millors valen 70
corones or. I com que els ous valen
76 corones un. els funcionaris do!
teatre prefereixen vendre una localitat per un ou.
A l'efecte, a les taquilles hi bs paneres on hi diposita un ou d qui vol
una localitat bona
I, en compte de fer trincar aquesta
moneda*, per saber sl és rebedor»,
puix n hi ha de rebutjable, la miren
contra claror.
LLISTA ROJA
A París hl ha un* Uieta roja.
Malgrat aqueèt nom, la Ulela no té
res que veure amb els bolxevlstes pi

amb els comunistes. Procedeix
zillament de Telèfons.
Hi ha una colla d'abonats, pen
conegudissimes. personatges de l
tnera fila. que es troben emb
telèfon que tenen a casa no els 4f
viure; perquè, a cada .dos mln11"J
estan trucant amb qualsevol p*»
i només.pei gust de dir despit'
nítosasnem. «he parlat par « *
amb el senyor Tal*.
.
ff>er a exlanir-se d'aquest supu-J
esmentades persones han
que «1 número del seu telè'**-•
conseqüència llur nom, no fl^l
la llista general. Per això nf-1^
una llista suplementària, 'aJ3
roja. solament existent en éfi ^
oficials.
Els ln$çríis en aquesta IE?« m
que el sistema és .de.prü^r^

Publicacions rebudesl

- «Epiaodio» de. la
^S^'À
Quadern» 157 i «S» d'aresta- =^»*"„?
SdA <J« amb tant d'èjdt ^ S L T la
editorial Albert MarUn,
B£$£al
tor de!» «ull» *» el cuití 9f'"Ji ^
Julià Píreí Cxrr"co, r ^ t o ^ P
a
periedic* .mét important» à ^ S T t à
detaUen ela eombat. d » " " " ^ . ,;J
l'otenaiva aii»lro-bonfare»a àl "\ ^.
Al final del quadern «8, '»™^ífi, c«
cripció de l'ofenaira de Branlf'^i
Auítria, a fi de de*:oa«e»Uonar «•^'^l
L'à- En cl primer del dit» «"'•{fin
nn formó» mapa a cinc ,'a,K',.mji
britànique», i, ea el aeson, •* .'*"tiu: 1
ta del mapa de Rilaaia : el» 3» f"
preao* amb tela pulcritud per^ ^
AconseUem als noatre» ^^JZ^al-1
dó d'aqueata obra. amb la ^ (j4,
tant per la modiçiut del »"
um» qnaderal, com per la se* ^-i I
pretentació, en» haa d'agrmr »
comanació.
— > i'- 1
De venda a k» Uibreoe». ^f^lo^f.
cripció i a la Cata Editor^ ^^i»
dn, CooseU de cent, "o • "Jj. , W
— «Blbliocrafia General f*^T^Sf*\
noamericana». Publicació •« •*
«, I
Uibre de «t^-j^i- i Madrid-
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SABA_DELL
AMOMeT, O LA FIRA DE SAMT
MüMC (MBon conte trist)

U
03 csdevenganMits d'avui han tinï, per moment inicial ona 'petita díer^èncla dapraciackme entra «l iRa^•«t 1 la seva mare. .Bl Ramonet t(tm
ivat com cada dia. i iha preu el
^dejuni amb una certa vor&cltai.
lesprés Sia quedat meditatiu. La seva
are Ibo veu 1 pensa: — Malament.
VQÍ tindrà mal dia — £1 Ramon et
les c«ll*s una mica arrugades com
volgués concretar .be una idea i*mb
pressió del front. I és que el R Í oet s'encoraya. S encoratja tot i
xal que, no en té necessitat del
ratge. "Pefò íil, ultra la intiflcló,
experiència. Té, sobretot, un all
ssíg de quedar w- 1 de no maimetre
- coses. Ja sap que el que peusa
i absolutament legal Sap Umbé.
trj. amb quina mena de ^ént ha de
aetar. Té dqvant seu 1 exemple d'ales esiperiments no reeixits, 1 vol as?urar-tie. Amb una ràpida Ulambrcda sospesa les saves forces 1 els
us resuisos. És vau enèrgic 1, en.un
i.-ment que la seva mare està d'esuena, se la mira írancament pro^x.
itlu.

—Ves a posar-te les uftleres al mocat! — El Ramonet lé un surt Es
va divagant. — iLes ulleres, les iflle^ —pensa—Sempre et surten amb
tirabots. — Les uilleres s6n p r al
imonet com «na mena d'atuefll inmant. Portar-les sempre, .represenper a rtl tenir «1 davant la .prcn a
la victòria més il·legal dels seitó
ips. iPenquè un dia en llegir im
fol ^-a equivocar dues çarauies, la
(va mare va dir: — Aiçuesi xicót
torna curt de vista. — Aquest dia va
unençar ei més afros ca'vari de la
da tempestuosa del Ramonet. El
111 dur a casa d'un metge. I el uieir- va dir que tenia els itlls niés oJfti*
» l'aire. La seva mare, Ij-erò, va
Islstlr, citant fers El meige va dubIr un xic. Una setmana mé;- ; H
'x'aonet Ja tenia ulleres. Va Inveruna lluita aferrissada per íer-Iesposar. ES amonet çs sostenia « n b
hergia. Estava seflur do tenir raó 1
. dubtava del trlora" AmuntegrrVLi
s argutnents amb ona seguretat i
nb una conflança en si mateix, que
-orientava els sens abverearts. l/n
va mare tenia un gran enginj- iper
teixir sofhroes. 'Però en Rainonet
\ > un Sftcr&tes' de cinc anys, i la selógica servéra, rodona 1 aploniada,
lol seu critlcísme perspicaç i desl-oüu triomfaiv·ín en tnta Hma. La
l . -.a es sostenia en un pla d
^alftat 1 tenia tots els aires ihfafi
iscassló acadèmica. Per a assegurar
s els iseus arguments, en Ruinutori
1 escriure en un paper unes paraüs iDicrosüCÇiiqu·'6. 1 les va plantar
•a iparet. Estova decidit u utilitzar
fc mètode illegal per a aterrax e!^
liversarl^. i la cótisciència no n'hi
l ' i cap retret. Des d'una distància
wpectaMe va llegir les pataule- e?i>es. Naturalment, no les iveía. La
va mare semblava donar-Se deé^"•"aínem per vençuda. Però el pare
1 veure el truc. Va cridar ei Ritíii«va donar-li dues ibdfetades, i
*
fer posar les udleres.'

d aqueü dia la vWa del « a imíí V6 (Ver ur'a costant rebeilio
«fa aquella trirania Coneixent com
, rlí ^ nou recur5 de l'enemte.
« d ! T « « ^ n i e n t variar en abso-

T1^63- ütili«aJla tots els

• í r ^ L , ·?als 0 ^ ^ I s que fossin:
• ^ ün^acafole en lé9 venjances, ràitiv-ki. íf3 eont·epcions. a^il ,per ay d» ^, :il5t«ma. .Aí)endria, solbre
i ' ^ ^ i T n u ! a r - 'Una «ueMa aber

ama v^T* dur l0 siriú * la toliia

i^t
a ^ "í"* 6,11 no
pensaJJ"
petó toconsciehCment
*
u
conduotíl a les no.tir,^
^ atnb una serena asse^«Ça cantaflionuca;. D'ara eftdaera precís ésser astut. Les ve! r ' ' ^ P « voler cftnar amb mas6s Jte^ P 1 ^ " 1 ^ d aquestes coa«
*l!imt desenganys I pater^
i , 116,5 ^ manwa que l'eWia' ^í.cr^líÉ;S
ertt justificat,
«ser • una -victòria no pas
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Futbol
S'anuncia per avui, festa de Sant
Jaume, en el camp del Reus Depotílu, un partit de futbol entre el
primer equip del Reus, campió de
Catalunya del grup B, i e l primer
de Ha Onió Esporísva de Sans, cainpló dea grup B d'Espanya, ja molt
d'interès per a presenciar l'encoptre.
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TARRAGONA
(Con/er«ncia Oe l*s 9 dt l * nit)
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iConierincia de les *45 de ta nit)
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G I R O N A
[Conferència <te let 930 de Ux nit)

Diverses noves
Ha -arribat el còcsol general de
L'Assemblea de Mestres
Diversas noves
Aquest mall s'ha c^lat foc a la França a Barcelona per a esperar a
Continuen
amb fnclt d'èxit els a»casa del carrer de Santa Anna número l'ambaixador francès. Ha «stat com- tes de l'Assemtolea de -Mestras de b »
plimentat
per
les
autoritats.
8, cremant-se els mobles. La causa
talunya.
—Fa pocs momeiiLs vora l'estació
fou encendre's una ampolla de benziAvui han discutit les conclusions
s'ha
comès
un
crim
del
qual
s'igna que duia a una mà iuia dona
provisionals sobre el projecte de Ma.
noren
les
<
ircumstàiivies.
i;n
homs
mentre a l'altra hi portava una esmalitat que ha defensat el mestre de
Obituari
ha dorutt unes punyalades a un sol- Barcfelona dorn Llorenç Cabós.
pelma encesa.
dat
ferroviari,
el
qual
ha
estat
conHa mort N'Antònia Auqué, jove es«-£1 dia G d'agost contraufan maA Ja tarda han tel excursions al
posa de nostre bon amic En Josep irlinoni a l'església de Sànt Joan el duït a 1 Hospital, mentre es conduïa Pasteral,
a l •Congost, a Banyoles i a
Capdersiin. Casas i filla del ferm ca- culte periodista doh ÍOÍUI Juset amb a la presó al -seu agressor.
l'enuila dels Àngels.
talanista N'Enric Auqué. L'eniena- , la sepyóreta (Carhni Bonet, dé dl«in—L'orquestra que dirigeix En Josep
mení, què ha tingut lloc aquesta tar- | gida ftunltia tarragonina.
Vila ha estat contractada per a tocar
Tanda de conferències
da, s'ha vist ea ecetrem concorregut,
a Arbós els dies 26 i X
—El
primer
equfp
del
Gimnàstic
L'Ateneu
Girona ha organitzat
degut a les moltes reteciaus de les
-Demà al vespre hi haurà la ceri- ima segonade tanl·la
ha marxat a València paf ••- jugir
de conferències
famílies Capdevila i Auquè.
mònia
de
costum
a
la
capella
de
Sant
i uns partits amb motiu dé les restes
donaran entre altres En «GaeieU
Jaume, sortint la procésso dels' Fa- que
Nostre mès sentit condol a les ma- - de la susdita capital.
el director de «Las Noticias» senyor
teixes 1 d'una manera especial als I. -L'.Administrtjçió de Corrçus obre nalets.
Barco l reloqUent diputat a Cons
bons aanlcs N'Enric Auqué i Josep | un concurs per a comtuir là corrns-^ —El primer d'agost les oficines fo- nacionaHsta don Pere Rahola.
Capdevila, pare l '«spós de la Anada. ' pondència des dç l'eslació d'Ulidecd^ia' reitals de la «prèvlnela· seran trasLa calor «vpreia d'unu manera a& a Alcapar per 2.800 pessetes anuals lladades a la casa número 14 de la
Assemblea d*empleats municipals
nxiant. Avui al sol el teranómetre • ;en carro de quatre rodes u automò- Rambla de Catalunya.
g] primer d'agost hi haurà una
senyalava 45 graus.
—Està vacant la secretaria del Juti btl. El tenuini ot-aba el dia 6 i els
Els masos estan animadtssinis. plecs seran oberts el dia 11.
jat d'Ometllons. podent-se demanar reunió simultània d'empleats i obrers
munlcipats a' Olot 1 Girona.
així coni tes xamose^ platges de Sa- . —A Godall ha morí fepeiitinament fins al 31.
A cada una hi donaran explicacions
lou, on cerca bum el confort a les tor- el prestigiós vel duu Martí Ago Ven—Demà hi haurà a Arbeca les electes calois.
lura. ferm naciónallsta i un dels cions Uel stndks del Canal d'ürgWI sobre els resultats de l'Assemblea celebrada a Madrid els delegats gironin-.
puntals més entusdastes de la Lliga per la seva demarcació.
de la susdita polació—Demà al Camp d'Esports jugaron que h i varen concóner don Jor.n
Pinyes l doti Miquel Rojnea.
L a Samarra
Tot el poble ha sentit agué^la nvjrt un partit amistós el Joventut i el
Fortuna
de
l'Espanyol
de
Barcelona.
IGUALADA. — En un de'ls depar- Inopinada i bo ha deinçstrçt en teríAltres noves
—Al camp de la Peuya DeportiVa
taments de l'Ateheu Igualadi sobri- terraijieiit.
Salvat
jugaran
el
primer
i
el
reserva
Procedent
de la frontera ha estat
rà dintre poc una exposició dels treEs digna de tota lloança la eam- de la Penya.
dipositat a la Delegació d'Hisenda una
balls <s«olars i labors que durant .panya en pro
la tnoíàlltat dels
important partida de perfumeria agael curs Últim han realitzat els oilum- costums que està fent el governador
fada pels carrabiners.
nes que conconren a aquelles esco- nou senyor Josep Feliu. Persegueix
L a Costa
les d» pit. hav'ent-se invitat per aítdl i castiga severament tots els_ qUe es
—Per haver fet amenaces de mort
CADDES p ESTRACH.-Divendres,
acte «1 senyor president de Ja Man- dediquen a rob$r per anitju 3els jocs a la nit va celebrar-se ai saló teatre a Narcís Mascorts Alabau ha estat
comuniíat de Calalitnya i Junta de d'envií i d'atzar, privats per les lleis; del Casal Català l'anunciat recital pel detingut Josep Moret Solé de 34 anys,
la Protectora de l'Ensenyança Cata- persegueix les publicacions immorals notable pianista Nin de Val.
capataç. de la carretera de Girona «
lana.
que sou ser%-eÍ!cA per a corrompre
Les condicions del senyor Nin, ja Palamóa.
excitant les passions bes- conegudes, fan- que Telogl que po—H Centre Cfalòlic «l'Obrers, en el jovent,
Ofegat»
1 ha fet tancar tots els caba- guéssim fer-li sobri dient solament
combinació amb .la Congregació Mn- tials,
rets
l
music-ftalls
i
cafè;
Je
cambreA
Sant
Joan
de Les Abadeses ha
que el públic selectissim, encara què
natia" liaíi organitzat, als vespres dels
que no son més qu» rataus de escàs, que acudí a la sala, escoltà aparegut a la gorja d« Can Bo. del
dimecres en la present temporada, res,
amb fruïció 1 religiós silenci la mes- riu Fluvià el cadàver del nen de set
unes escollides sessions de cinema, pornografia.
que es veuen força concorregudes.
Ara fa gestions amb els comercianls irfvol interpretació de les obres que anys iMoisés Brugada Masmitjà, el
integraven el programa, fent-se re- qual sembla que volia passar el riu
—Du resultes d'un excés de zf& i i gfans proveídor:. per arribar à un marcar en grun manera per l'acuca- i calgué a la gorja.
^ecauCiOQS preses pel sometent del abaratiment de les stibsisténçies.
da execució en la difleilissima So—A CasteUfuUlt de la Roca estaven
[xiriii en la passada seüiiiana, amb
nata en fa sostingut, de Stojowski i nedant
riu Fluvià d a nois Joan
ileasió dels successos ocorreguts a
pe! sentiment amb qué executà la Roca dea l deu
anys l Gumreind Gula Banca Padró de Manresa, permaPla de Bagres
coneguda Marxa Funebce, de CMo- bern de 17.
neix encara a l'huspMial el senyor
NAVAS—El dia 19 del present mes pirr.
Wfffi
Damià Ubach qui. juní amb alir^, arribà a aquest poble, procedent de
L'aigua s'emportà al primer I l'alMolt bé pel senyor Nin que deixa tre procurà saJvar^o, però també fou'
viatjava aquell vespre en auto per la capital, una colònia escolar de
la oarretéi>à reial en ells Indrets de noies a càrrec de les professores se- entre els qui l'escoltàrem nn bell re- emportat.
Cas'ellolí. L'essat. però, del ferit ca- nyoretes Na Joaquima iMàrtítiez i cord, i molt bé també pel Casal CaAleshores el vel de Montgai Rada dia. és més satisfactori, del qual Na Carme ÇartiÇ A l'çstacfà les es- talà que en el que va d'estiu ha ofert mon Sala el qual se n'adonà, es llanals
seus
socis
protectora
i
al
poble
ens n'alegrem, desitjant-H un total peraven ics autoritats locals, els col·leçà a l'aigua salvant al primer pero
d- Caldetes, ben sovint segons «Is
restablimènt.
gis de nois i noies i una uiunio de seus rhltjans, unes revetlles, unes fun- no pogué fer el mateix amb el segon
el qual aparegué a l'altra m a en
curiosos, 1 despr^ de- Içs salutacions
—liii grup d'animosos excursionis- ' de rübrlca fou ^çomp.i»ny8«1» In co- clops teatrals, uns moments musicals estat agònic.
fu^acissinis
i
Inoblidables
amb
-.un
tes ígualadjns han començat els es- ' lóolfi a l'esiaítte ^estinat a l'efecte,
ruJis del riu Nova, visitant son ori- . quo és una de les espàtoses sales i Esforç, amb una voluntat i amb una
gen vers l'indret de Comuns. Seria jardins de la nostta enlltat haciona- delicadesa que uns i nltres, els forasters i els caldeiepcs, potser amoRipollès
torça bo que ipèrsistisim en la seva , lista. Aleneu Níiva^senç.
tasca descüivciilar la geologia del i Tots aquests di^s les.colonistes íao dorrats per la xafogor estival, no han
SANT
JOAN
DE LES ABADESSES,
sabut
ben
copsar
n
i
correspondre.
nostre tecrer amb les' seves ritíueses correries per les pagesies d'aquests
- Dijoos, 19 del present, a dos quarta
nai orals, el seu folklore i la seva | formosos encéntorhS, essent arreu'ob—Es empedraria en una llarga ex- d'onze del mati, arribà la colònia es•Mt<>ria, per tal que publicant-e llurs sequiades pels nó^très mfams i bene- tensió la carretera de Fttmça en el colar de noies de l'Ajunoament de
estudis donessin per a treballs de mèrites dames.
nostre terme- Sabem que s'empedrarà Barcelona. Tot el poble, que veu amb
gran volada.
art
tot el terme. Fa bó de veure com es molta simpatia l'estadi de la colòtreballa per Caldetes i es fa una mi- nia a aquesta vila, esperava les pe—La sucursal de la Caixa de Pentlora tan important despiés de tants tites escolars ja que a tal faisO havien
E m p o r d à
sions per- a la Veilesa, durant el
ROSES.—La noSfra vila es veu en- anys de repòs, 1 ens plau feliciW estat convidats per l'outoritaí, mitproBpassat mes de janj-, ha realitzat
des d'aquests planes els iniciadors
una crida, com també íoren
les següents operacions: Cobraments, guany moll coneorreatída de foras- i portadirs a cap de tan útil obra. jançant
totes les autoritats consti474:041'43 pessetes. Pagííumetós, pesse- ters que vénen a íiiiiT de les de- Almenys si s'ha trigat molt a l'últim invitades
tuïdes, itomissió d'esfoies, mestre»,
tes 4&i?3ró'30 Uibretes oïíerles,' 44.. licies naturals d'.WWSt. indret.
stia fet una cosa ben feta.
metges, veterinari i farmacèutic. qu«
Són moltes,lis famílies de Barcelollibretes cancel·lades. 36.
^
—Hem tingut el fust de saludar al anessin a l'estació per a rebre'ls.
na Girona i Figueres que s'han tras—Ha eixit ei nútpero de «SeinbranU lladat aquí a passar-hi la temporada Casal Català alguns socis protectors
Tot el poble es desvetllà per a jbcorresponent al mes -preeehl, porta- estiüença.
de l'entitat, entre ells 1 eh primer ter- sequior
ta colònia i les seves me»veu dels Pomells de Joventut d'Iguame
el
senyor
baró
de
Güell,
Han
Etiire aülres «stiiuegen aquí els seiada, Piera, Capellades, Santa Colo nyors Dr. August Pi i Sufier. En Pere vingut, complint la promesa feta, a treases, 1 amb goig remercia als senyor > Conill 1 SóldevlUa, als quals é»
ma de Que^aU 1 Cabrera.
Rahola i (Molinas, el Dr. Ricard Falp, visitar les escoles que amb la seva degut, en primer terme, que ki col*
ajuda
econòmica
pogueren
mantar-se
el Dr. Lluís G Pla, de. Girona, En
nia vingui a aquesta vila.
Salvador Murtra el marqüè? de Lli- l'any darrer i a o erir el seu a^ut
Diumenge, SS, vingueren els seny o n
moral
i
material
pel^urs
vinent.
menyspreable feotfWxia '«s vtriujs de nàs i molts d'altres. .
Turró l iPalau, de la Comissió de CoSón pocs. í»çrò el seu acte. natura- lònies Escolars de Barcelona, per •
le? concessions parcialtj i l'avantatge
—Aviat liíMBà Uoc la festa major
llssím. iha merescut lloances justifi- inspeccionar la instaUacio de la dit&
del iplor 'ben dosificat 1 collocat a d'aquesta vila
}a que encara que foren els colònia pel seu contractista, restanl
l'hi-rà Justa .i en el lloc ade-juat 1
—Ahir tingué lioc Un partjt de fut- cades
convenient Internament coneixia el bol entre el Roses f C. i «Els Folls», fondadofs de l'entitat i , per tant. U molt satisfets de la seva instal·laoli^
seu pare. Li tenia eert temor. 1N0 dr Figuenis, venççnt l'equip local delien la força moral que amb la felicitant, a l'ensems, el contractista
seva ptestigirisa presencia l i presten, I el senyor Conill <per llur desvetlla
> amagava 1 arbitrari-tal de la s w i amb mou d'aventatja
cal fer-eç càrrec que el Casal és
Tògíca Sabia que li agradava aguau
Els flguerentS jugaren desmarçats lluny del Çasfcno^ dissortadament, i meni en fer que l'e-^tada de la colfr
;ar el punt Saibja qu- substituïa les tota
nia els sigui plaent i agradosa.
l'estona.—Çori-esponsad.
fa molta calor en'aquest temps Merraons per üoftsmw. que utilitiana la
Una prova de l'atecte que sent al
cès!
Benvinguts
j
a
reveure!
lionia com a reeuns oratóric. que en
poble per la colònia l'han donadl
Uòc de donar arguments dona^-a bufe
—LAssociació Protectora de l'En- avui un-, obrers que treballen, ja qti*
tades. Pobre Rsm^net, què ooses que
senyança Catalana ha augmentat la aproílUint ésser el primer diumeng»
sabies t
subvenció que donava a les escoles, de l'osutda de la colònia escolar •
del Casal Català.
Festes dat Carme
ia vila. r b a n obseqaiada amb un i »
• •
"'
Amb una solemnitat veritablement \
fresc al «iBar Plreneu^, re.sult.-irit u n í
alegria per als pares de família veu(Arribat en aquest puat. em veig extraowlinàtia, van eelébfàt·Se a l'esen la necessitat de confessar que l'es- glésia dels PlP, Carinèfct·s,
Ranfola, ran de les palmeres, davant re les petites escolars 1 Jlur satll·
•'i.:i aenmons de lu novena, a càtrec de la mar, donava a la religiosa comi- facció.
pectort? de les aventures del Ramonet
m'oatarnelx mée del que voldria. Per- del doctor Montagut, moll notalbles tiva un aspecte ben singular l . .-HI;..-.
Ca nostra més coral felicitació ni»
doneu, doncs, sl deúco per a demà per la Uur «lavaició teològica l oraanònima treballadors que el descanft
,
la narració verUk-a I exacta d una tirta.
•La imatge do la? Verge Carihelíta. do llur penós treball, pr-nnen .ima
de les fetes més Insignes de la vida
La processó del diumenge Va asso- voltada dels seus deivots, semblava be- l'ailegria que poden donar a les peti
amarga de l'heroi.)
lir un èxit complet.
neir singulaiment la mar i la genf tes eAcolar^ i mares en l'esdevenl£1 pas de la dita jprocetsó per la pescadora,.
dor.
WHITE
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d'un infant i donatius dels senyors
M. Guarro il Casas, Josep,Güell i Ros
1 Joan Badi mon. toia els quals són
C u l t u r a
molt agraïts.
Continua oberta la subscripció a les
Al darrer Consell Directiu de l'As- oAcina» d« i'Associació (Arca, 1. prinaocició IProleU/ioTa. de l'Ens^ayança cipat).
f-atataTi», (oren acceptats els seL'Associació Escolar Fetoenlna de
güents eoclfi:
'
OoUactius: Ajuntament de MaSUo- Barcelona tia organitzat un ourset de
r e i » ; Centre .Vgrícola Naoionalisia, preparació immediata per • les sede .Rüwlarenes; O n t r e Nacionalista, nyoretet'qde desMgia pr^entar-se a
de Saota Oploroa de Fantèe; Joven- oposicions de mestressfs d'eneenyaxut Cataiaalsw, de .Sabadell; Obrers ment primari, convocades per B O
1 empleats «La Slberk«. 1 IPOIDÍMS de 3 de Juliol de 1923. Les classes esde Joveatut" «Glneírta Montaerralina» tan confiades a dooya L·luïsu Grasa
Pueyo de Fuertes i començara-n el
i <Judltíi>, de Barcelona.
propvlnenl mes d'agost, iat$ els dies
Individuals: 74 de Barcelona, S d*
de si!» a vutt dií là tarda,
d'Horta, 1 de Sant Xndren, 1 del Po- peï iríliall,
la qual cosa cs prega a les seble Nou 1 de Sant Martí, 1 d'Areny» nyoretes
njestre«<eè a les quals pude Mar,'9 de Badalona. 2 de Blanes, gui interessar
el present avis, tpae
3 de BroOm, 1 de CaJdeles, 1 de Ca- se serveixin passar pel ívecretariat de
Idllà, 3 de Capaltories. 1 de Caeerres, l'Associacto, .Plaça interior de Santa
4 de Figueres, 1 de Gandesa, 1 de Anna_ abans del dia .primer d'agost,
tíirona. 1 d'HospttaJet. 2 d lgualada. de sis a vuit de la tarda.
3 de La Bisbal 1 d« Montorelles, 5
de1 M a i » * . 3 de" Maellorens, 9 de Mo- A la Universitat de Barceló*»» resta
lina de «ei, 5 de 'P^afíOgell. 1 d» oberta
la matricula d ensenyament
Pobleda, 16 de .Sabadell. 3 de Sant no oflclal.
des del dia primer d'agost
Cuga^ del Vallès 2 de Sant Joan de vinent al 31,
tots els dies feiners
les AbadMses, 4 "da Santa Coloma de
Craimanet. 8 de Süiia, 1 de Teià, 1
de Tftrtosa, 1 de Torroella d» Montgrí, 1 de ^Viladrau. 1 de Vilanova 1
GetMt 1 de VHaaeca, t de -VUassar
de Mar. 3 de Madrid. 1 de Sant Seba&U, i U de Santiago de Cuíu».

La dita matricula s'efetnarà a les
secretaries de les respectives Facultets. a les hores de despatx públic,
fixades a les pissarres d'anancü..
A la porteria de cada. facultat podrà prdporeíonar-se als el urna es,
gratuïtament, els impresos necessaris
per a soBidtar llur inscripció.
fils alumnes abonaran en concepte de drets d'inscripció, formooiO
d'expedient 1 acadèmioe les quantitats
que prescriuen las disposicions vigents. El detall 1 fonna d'efectuar
el dit abonament estarà exposft al
públic a les pissarres d'anuncis de
les respectives secretaries.
Els alumnes que hagin de matricular-se en asslgiiatures dels pieijaratorls. ho faran a te secretaria de
la Facultat de Füosofla i Uetres els
de Dret. i a la de Cidncies els de Medicina i Faimacia.
En l'acte de la matricula hauró
d'acredltar-se., per mitjà dels documents cofresponente: Primer, l'edat;
segotí. l'haver estít revocunat, l tercer, per als que comenceu Uuis estudis tenir, aprovat el grau de Batxiller, el qual títol baura d'exbibirse abans da realitzar el primer examen.

S'efeetuà la rameea dels premis qus
l a doBtom Ouadraa Boides ï»a conceJ;i a J Acdó Femenina V«r « les
aJoamet del «Curset de cultura médiiaa' e càamc de reputats doctora.
O W ^ a d'un discar». ta dlstlngWa
dama, senyora de Carei, vicepresi«itma idii! l'entitat, va remetre el primor prèml a l'aluoma senyoreta An^ l a 'Franc*». El segun -preuü, corresponent a la. senyora Ferraro, per la
seve absíincla, 1011 i w n t e a ia'seeretàrta de l'entítai, eeuyor^ta Victòria
Van der Maalen, estant a la dispostciò de J'afavorúlà. que ei pot pa««ar
a».wocaiif.
•• v,v La doctora Quadms Bi^ntes. en
breus , i flioqüüute .fcases felicita les
aíimmes ipranrtade*. i digué «jue as.perava gransprogrestus en la cultura, de ,1a', dona, 3t és qoe aquesta vol
vmplír degudetmeat la mLs^iò que
i - cor^adti, ja que de les mares d avin d^penea eda ibomes de dema.
Totes dues oradores toren molt
aplaadidee

alemanya en tre« jornades
A LES URPÉS DE LA BANDA
projeetant-ïe, JarnW. la sentimental
pelíícule marea Ambrosio, en quatre
parts, interpretcda per 'Maria Boas-

A n u n c i s
T

I V O L

d'espectacles

I

£1 teatre més fresc de Barcelona.
Companyia de •voda,*il
i "grans espectacles
SAATP'ERE - BERGES
Primera actriu ASSUMPaO CASALS
ivai. festivitat de Sant Jaume.
Mt, a úes deu. El lotmüs vodevil
de grandtos ÓHt, en tres actes, on
ginal de (Louls Vemeuil, traducetó
d'Amiohstis,
LA POMA
Per lee senyores Cabals, López 1 Pla.
i ela «enyors SanSpere. Serges, Tortuo, Arteaga. Alfonso, etc. — Demà.
dijous, a la tarda: Butacò, i pessetes.

VOSTÈ. SERA MEVAI 301: BADCAXT
DE LA FOKT DEL GAT o LA
RIETA DE L L·LL VIU - Dissabte,
a la m t CLAVE, de Joaquim Montero.
Ee despatxa a ComptuApria.

T e a t r e
N o v e t a t s
Convertit en el cinema mes fresc
Asmií ile-ünariíi a les Colònies Es de Barcelona Cade dia ei sobr^ de la
«è^rs de. l'Associacld iPiptectóra de sort amb les con sa bades
VINT I-OtNC PESSETES
ivneenyança Caialama, s°ban rebat
Avui. dimecres, ^ia 25. a les dea
itçQ marquis de Balaneó, )a quantíwit
litjr a , pagar "les despeses d'estiueig de. la ni' Segona jornada de la sèrie

eio, «JA PAPALLONA DE LÀ .MORT,

• altres. Él canell no pot ésser més
suggestiu. Esbarjo, emoció, bellesa,
flxesa, i amb el Sbbre de la son de
26 pessetes aJ qiii l i toqui.
Entrada «mica, 50 ceatímí Regalades totes les localUats
Companyia cOmico-llrica

PRADO-CHICOTE

Temporada popular. Preus econoiinOí
NU, a les deu L appepósU en un acta
d'Angei Torrem del .-Uàmo i Antoni
AÍCIIJO. muiKa
Jei mestre Ca-'
Ueja, LA ROMÀNTICA. La formojj i aplaudldissíma au un acte
i tres qoadros de
Daniel
Poveda. LA BOLSA Q LA MDA
27 li S8 represeniçcio de Itextraordinàriament aplaudida fantasia
comico-lírica en un pròleg, u'n Solt,
cinc inauguroclóns, una pellícula,
tres radloíotoielegraioes i un HTM
NE Tii proïs i versj original de don
Enuií iü del Castillo, mursica oel

Desitjo soci

mestra Alonso. BARCELONA SE 01VJERTE. Exit ressonant i definitiu. Ciisa sardana flnafl,' formant
•part de rortiut?stra eleiotable professor de íanora .Mbert Martí. Oeu decorafilon» -de CestallB i Fernàndez.
Btrtbena i Giibal i Joan Morales.
PeHfcotà de Síiídlo Films.. Vestuari
nou de la casa Peris Germans. —
Domà, dijous, tarda i nit: EL BARBERO. DE SEVILLA i BARCELONA SE
DIVTERTE.
T E A T R E
C Ò M I C
" Awai^ itimecres. lestivitm de Sant
•Jaume,' nit. a dos quarta de deu. LOS
DESCAMISADOS. i la farsa lírica en
tres acte». ÍAVE C£SARI

Gran Teatre Espanyol

Avui, dimecres, nit. a les deu
EL ORAN BAYMOMD
Programa completament nou.-Demà.
dijous, a la nit:
£ L ORAN RAYMOND

C o l i s e u
P o m p e i i
Travesser^ B í J0-—TaWton 87S
i Avui. Dit, a dos quarts de
LECTURA Y ESCRITURA (un a c ï ü
i LAS UF. CA IN (trae acSes).
Avui. dimecres, nit, augment de
grama i estrena de la intafessam'^J
perproduccló del Programa Alaiit
UNA BONA AMBAIXADA ^IENVPREANT ELS AI.TRES. A COR y,
L£NT RES L'KiPANTA. STAfO^Y
L'AFRICA INEXPLORADA, set^l
jornada, per George WaUSi, EN i fJ
XARXES DE LA INTRIGA. ESGABf^
XINA ÍNDIA, edmica de gran br.-..-;
— Demà, dijous, noves esfiranes.

Saló

El local mòa fresc de Baicteloiu
Avni. dimecres, dia £6. festlw.J
de Sant Jaume ApòStoL Nit, e
trena del Prc^rama .AJürta. LOCl"?
~ T E A T R E QOYA
DE JOVENTUT, per Irene CMUrl.
Companyia DÍAZ - ARTIGAS
Dema. represa: L'ALIGOT, per Qi-A
ALTA COMÈDIA
les Ray. — Divendres; US COW Bo'il
Avui. 'dimecres, festivitat de Sant A NOVA YORK. per Villlcun S. Hi3,|
Jaume, Comiat de la companyia. NU,
a- les deu. iMAIA'ALOCA Grandiós
èxit de PEPETA DLAZ DE ARTIGAS
Cine Princesa
Grapvla Leyetane. - Telèfon 1J?1
T e a t r e de la C o m è d i a
Tocant a ia Plaça de l'Àngel
.Companyia •Ciarsmunt-Adrlà. AVUI, EL LOCAL MES FRESC I COM0D
Avui. dimecres, grans èxits. STA,Í|
nit, a tres quarts de dsu La :omèdia ao dos actes, de Pere Caballé, LEY A L'AFRICA INEXPLORADAI
•EUs GBEMANÍ FERBFJÍONS. I ja vuitena jornada DOLOROSA. R0?J
paça en do<5 actes, de JuUa Marti. BLANCA A COR VALENT RES L B l
ZLS HUGONOTS. - Diumenge. » : PANTÀ. CHARLOT PREHISTÒRIC. .1
Demà dijous tot estrenes, proJecajJ
LA BOCAClO
se LA FABRICA T e a t r e
B a r c e l o n a
.CcJiseu de varietats. - Telèfon 514 A. F r o n t ó P r i n c i p a l P t l a i ) |
10 úniques 'sessions populars, M.
Aquesta nit oo h i ba partit.
Avui, dimecïísrs, leaíivitat de Sant Jaume. Nit, a Is» deu. Projecció de
notables pelbcules. Ezlt de la famosa
TROUPE PORTüGALJA. cants i baiis,
TÜRÍ
íadoj - ".. . Succés 'del celebrat i
íantàftic
«sUueriste» JOHA->èiYS.
PARK
Grandiós i positiu è*t d« la eminent
i íormoslssima cançonetista CONSOL
P A T O D E HODil
HIDAlJGO..<if,ou, selscte i eiclusiti reAvui, tarda, Bardii·l
pertoií Fastuosa presenl^ílo. Ovaset, P u t à n e l H s
cions delirants
''atracció més sensacional ce
neguca
P A L A C E
C I N E
El Bòlid Humà
Oran Saló de Moda
AVUI, diínecrTS. féstn'itat de Sant
que es deixa anar des ;.J
Jaume.' n i t a les deu Programes es30 metres d'altura.
tupends. Les diveMides paklcules. A Nit, Concert per la Banda de Oaç»
LA BONA DE DEU 1 COMPTE AMB dors de PlaasnoU i
LA PROMESAI La formosa comèdia
.•iUPEBSTICIp FELIÇ. La insttuctiya
E l Bòlid Humà
i original NITS DE LONDRES, i rf- Cafè-Restaurant de primer ordre-I
presa de la diveitidís^lma historieTa Autòmnibus de la Plaça Catalnnja i l
CHARLOT AL BASAR.
Turó Park.

Senyoreta formal

imh Jl.W» ptes. per a negoci de SOairrs i U'Itutrada. d^lya
ecisMerl per anj^ i d» positius ool·locar-se per a cnldar umi
resulta», podant-se portar ell ergona sola o estar al cnlòado
mateix el aèüoci s«nseiütetT·u
9 ceiies de 4 Htóanv8. EscriuclO (Vonerarls. Escriure fFS. ro 4SC6. Rambla Flors, 16 !,annuEanpr»?» W«8l ílafoïiiianó.
iíauibla de les Flors, ió, laannc6i.
E n
t o r r e
E^paiosei hnbirac-looe amb o
MosonerlaTeDòafieplàtaos íenee
peníió, Invabu d aigua
es necessita per s magatzem corrent, bany. Jardí, cuina feta
mateix amo. ex-enlstfr dels
Iraponam, molí eates rendíi de pel
pia-.an':. Precisi tuaiiiul gasea millors hotels, carrer Carril.
en qn» iia»l, trobnUat. referèn- 41. al cost. Baixador ilumater.
cies i preiensloiií. i'seriore 3Ï5
RaiaMa EUtudlü, ú. Auuneis.
C o m p r e s

P E R

A

A C C I D E N T S
I M P R E V I S T O S
poden ésser fatals si no es i é
ben aprap ua remei d'urgeocis

m

S

La Òptica
un binocle <warlita>
tolg cuiro cor
posaren bantL
un augment de

Modista fantasia

Ca

tota

lej cases, en lloc preferent, deu
s e m p r e una botella de

Aigua

Oxigenada

Kaver-hi

VOLCÀN

U n cop, una ferida, una lesió no s'endanya si es renta desseguida amb aquest r a n d senzill i d'electes immediats
Dípoiltari» i J. URIACH I C
vasiucnn paijicir.ua

Compro discos
t blanc s domicili. Baixada
iSaut Mifnel.2 his. porteria.
de Riamoton per tot son valor
i passo a domlc 11. Sr. vargs·.
Paiayo. 68, pral.
Falta un jove
de 11 a 18 aova per a recadoe.
Motor
Llorens Gennaos. B«mbia da
iei Flcrs, 30.
Qa* pobre 10tl$ H. P. amb eísogen per a llenya, compraríem
d'oca-ió. Rai- Basses de Sant
Corredor
Pere, -b prai.
&er la plava de Bareelgn*. «ona I qne coneani rlleotala I «rtlclo de mocadonj de butxaca. A v i s o s
Caleo booea referències.-Carre* d Araaii. SSú.
Francès

D E P I L A T 0 R I O
NI E V E

1

QUtTA EL PI. i

StJ. .iO CtKi'A
KO vAKr.^; KÍ.iurrX- DFjn ci. •-V.T.IS ra/sec,'
pí" vti«»jL.£rt >tk'J«<£<.'~i * ^ «.'•«VtnlASv ,

i-tT lARJtA - í.» TLCRIPA - «AUGE LO NA.
L L O G O
»

re«

A

MADRID

Gram local» per a isdiutri» amb apartad^r i riw pw

• '^g.^lfr.f^r^1^Blr,l'

Comandes

—t

;

CADENES

d'ocasió

«TITAN»

I

Safates I serveis de plata, a
'C^!fiaj,8.

E s
v e n
Per abieniw-se de Barcelona,
erap peusló acreditada de gran
eaídevenldor, «ïeust» de dos pisos principals, 17 babltauloos,
n^igaet SSo ptee.. prop de Ta
Rambla; per .-. més detalls escrlure.aA. P. li. Empresa iileal
d tulormaeliS, Banibla Flor.-i,
»& CAnoncIsJ.

Venc maQuinaria

i l i Í A B
en els periòdics »ervint-se de l'EMPRESA
IDEAL D'INORAIA*
CIO estalviareu temps
molèssties i diner. 16,
Rambla de l e l Flors, 18
baixos. Telèfon 4S63A

VuicanitsBclfi aeu.nttics i camaros, 3.Ú0O ptes. Sant Gil, 83.

C. capdàls

rotact. «rxia relog. Alieu, &ï. L l o g u e r s
aMeraix. Dibuix mocadon o atP í a n o t i de lloguer de dlíePiano d'ocasió
quitecçura. TaU«4. Si, awafc

Delineant jove

^^HBB^
pellUnitacvi*^-1'
35
P E S S K T E S
C a r l e s Tutusaus - Fabricant
BOQÜERIA, 2 2 - BARCELONA

nadiu. Classes parüculars. Fe!ayc>. ?. .«egon, primers.

Vendes
Joies

L ' I S T Ï U
Bés més útU i pr*ct:c I
uns binocles de cs?.;*l
nya- Cn» binocles iteil
més fidel company per'l
tota clsase dexcursical
ée l'únic que pot pjrarl
no» on m }a «sta tí m t
cames poden arribir. i l
ana rouneüt 1« t ' & t
ions de perfeecW i
I
tuta és fa quasi IndíjpB I
asbl» Això ofereli <

S

Moiu

Catalunya

Per «TOTA MARCA dAutocamion» de QUALSS^*
TONELÜATGE d'acer cromo níquel garantit»»'
P E L A 7 0 , 1 6 . E S T B E l OI*

E s la reina de les aigües de taula la ^ ''j
V A L L D E SANT DANIBL
El seu repreientant: Josep Pagàns, Ponen^*

Es fan traduccions

Habitació

en ell idlomee anglia, /rancis i «oU a donnlr. Ce^eW^V"!^
italià, per proteesor comueuait.
Dlriglr-sa a «LA VEÜ=. 4S.

Dispeses

La Wutual Agrícola i * \

Ptapletarls,
ctó Se U t r l nS^A.
e ^ pPK?!*
i r t ^ *P?'I
STisí«.alP»
ser 1 oSsenyora, solaadumteia3.Lerí.^^-,

Una habitació
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La malaltia és ma batalla entaulada entre el malalt i el microbi que vol aniquilar-lo. Alimentar el malalt d'una manera apropiada i enèrgica éa donar-li vigor per a lluitar; és posar-lo en condicions
fésser ell el que guanyi la batalla y, per tant, de curar.
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p o l l a s t r e
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l·ian creat per alimentar malalts i han donat a la casa BBAHD, de Londres, fama universal. Són. aquestes essències de vaca i de pollastre, una gelatina exquisida, que es pren tal com està en el pot.
es culleradetes per hora. però respectant sempre el que disposi el metge. Poden donar-se als malalts qualsevol que sia llur estat I febre. S'absorbeixen ràpidament i produeixen una acció segura sobri
sistema nerviós i el cor. conservant el malalt les seves forces i facultats mentals meraveliosanient.
No deixen cap residu, i per això poden donar-se fins quan es tem perforació o hemorràgia intestinal, podent així alimentar-se el malalt admirablement, sense córrer cap perill.
ExigelxTs ei pot en espanyol, embolicat amb paper verd. i el nom dels importadors exclusius: Sebastià Tauler i C , Montera. 18, Madrid.—Barcelona, Passatge Església de la Concepció, número 1
, M T F t í P ' ïlc8?? f",ur'er i , c · * · 2 # » £ * u l n j y ' · l ï ; ^ & . t £ i ï * ^ . ^ m U t C * u l l t a í . ' l · ^ 5?lí?.l4· «•n·W» ds 1M Flom. I«; K·naàcl» •»» la Crea. Escnaíllem.7fe VMu» Al·lna. PM^WO <IBI Crèdit,!; 8*ln«. FoatnmelU: T.
J•\Idf.,.,1 ^ " ï . ««.inbl»'le,·e.' Flor». 28; S. Pijoan. Girona, (ü; Societat Anònima MoDanal, Portal de 1 An^el, 14.1 Prluc*»», as-, Eatabliuant* Dalmau Olivera», Pla.;a Universitat, 8. 1 Rrmdn Sant Anton', 1- Farni^la Tarrfa, Cu»
34: J-Mladul. Rambla Catalanra. 36.
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EI Anuarlo dt la Amèrica Latioa
consMtnye el raedlo mia eEca»
para cl fomento del comercio hiïpanoatnerlcano. — E* la única
(«la comercial que contienc todca
iqu;lIos palaei y la mia
completa en au género

e n t e r o

Contiene mi» de do» mllloneí de
dato» (EtAas) del Comercio, la Indústria, Agrtculiura, etc, etc, de
la* velnte Rppiiblicaa Iberoamerlcana»,Fuerto Rico e Isla»Filipina'
12 MAPAS prlmoroaa
mente editados en colores

Publica, ademis, ona sutrida SECCIÓN EXTRANJERA
con teflas de las Casas màs import&ntes dt casi todos
>OS paites del mundo
—os tomos sólldaiaente er.cuadernados:
Franco ào porte» en tod« EapaAA
Anuarios

Ballly- Baiilière

y Riera

S. A .
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B a n y o l e s

Aigües sulfhldrlqua», snlfbldratadea aódiqnes, allicatades
1 radioactives. AnèJlal del Dr. Olivar i Rodés
Són les que contenen més sílice col loidal i silicat sòdic.
La Puda de Banyoles, per les seves sales d'inhalacions i polvoritzacions, deparlitoents de banys i dutxes, és dels millors d Espanya.
La seva temporada comença a 1 .or Ue maig i fineix a 31 d'octubre.
'rodoBlx mlraonlosoa afeotea: En les dolències de la pell, en l'escrofulisme
.'pretuberculosi. en les afeccions cròniques de l'aparell respiratori, en ia litUsi re«n ia faringitis de caràcter artrític i altres manifestacions de l'artritisme.
I. Pf''als avariòsics I mercurialitzats, les aiRües de Banyoles son substitutives de
IJ* «'Arohena. En tres hores es va de Barcelona a Banyoles, trobanNse situada
I * * * Pnda» a prop del seu formosíssira llac, de vuit quilòmetres de perímetre.

Santa

F c

del

Montseny

( L A SUÏSSA CATALANA)
G r a n s

H o t e l s

d ' E n

L I .

crítica

È p o c a

p e r i l l o s a

p e r a l e s
D o n e s
En molls casos la persona sofreix
calor a la cara. sufocament. m i granyes repetules. estrenyiment, deb"|tat. anitunla o neurasitnia. Les
pèrdues són Irregulars, Wanqulno-i
ses. de vçgades molt abundants, po-;
dent arribar Hns a l'hemorràgia. í
Quan s'acosta el moment de la seva
aparició els fenòmens oongestlus
jugmenten d'Iotensitat I originen
greus Inquietuds, La sanp pertorba-'
da demana quo se l'ajudi, I s'ha
d'escoltar el seu prec. S'Imposa un i
regulador de les funcions uterlnes]
i a aquest efecte el cos màdlc re-j
comana sempre l'empleu del
D

E

P

U

R

A

T

I

2

U

R I C H E L E T

v o peaetaa

Reunidos,

Edat

E s p a n o l

p A 1.140 metres d'alçida. Panorama esplèndid. Muntanyes pintores<jue«.
r ^ w o n s atr%ctfvoles Temperatura deliciosa. Gran confort i servei acui w V',bitacion% amb cambra de bany. Servei d'un autòmnibus de l'Hotel a
i estació de Sant Celoni. Par • taforroes «1 mateix Hotel.
Telèfon 49 de Sant Celoni.

'iMs regular del qual durant aquest!
període critlc restableix normalment!
les regles flns al moment que aques l
tes cessen a poc a poc. desaparei-j
xent totalment a la II i sense del·l
xarcap pertorbació ni malestar. L'eAcàcia d'aquest medicament s'exerceix encara amb més rapidesa l
amb seguretat abwluta en el tractament dt i"s crisis reumàtiques 11
joioses, manifestacions varicoses
(varlces, ülceres varicoses l flebl,tls). malalties de la pell. Impètlg,
' granallades. herpes eexema. psorlasl. etc.) que constitueixen el trist
i acompanyament de lee dones en
[aquests momenetes crítics.
Cada flascó va acompanyat d'un
tascicls il·lustrat. Es ven a totes
les bones farmàcies i drogueries.
Laboratori L. RICHELET. de Sedan. 6. rue de Belfort. Bayonne
(França)

—tQoeesencia gistsi tan Ona
queien ble" hvmlen tus maaos?
— l a que tft tne regaumes
do casa Cortès borxaanoo.

JOVENTUT

PERPETUA

•ab«J'60.—Grem·.i'M.—POITOB.IM.—viffaBoataai·.s'M,
algaa aacoidufs, II'M.S.IDI iiptas. is^ans ((ks«iUuloiu
per»! cabell. t'ftU.C'Mlto pla.<. «SROQS frase.

Darreres oreaolona
Produotea sòrie «IDEAL»

AOACIA.MlDO··.OnrSBTA, KOM «J·Jarloó, A.OMXtLA
BLI.Katlno.l.OHIPBE.HooloFlor. SOBA Vortigro, OZJL
VELÍ.. •Bcn·t, VIOtSTA, Jazmla.
8«b6.3.—Volvo»,*.—Loeli>.4·a>,ï'60,180 ptes-, sabons(rascEsfémcl» per al mocador, 18 penetes truc amb estoig.

O O A T É S Q E R M A N S - 3 AROSleONA

F à b r i c a de F l o r s , Corones i Plantes
Tot el qne'a necessita per a fer ies
Antiga Caaa T. C0BTA3. PaUa, 13 i IS, pral.

Resultat segur
H E R N I A T S
Salut

: Força : Vigor

: Joventut

HISTOGÉNIC PUIG JOFRÉ
LldMld·l·recoattitu·DU.R·hablItUdeadelM
primeres doais als oricanismes agoUls per la

TDBfiKCL'LOSI. ANÈMIA . -NBÜRASTSNLA i

demés eleccions CONSUMTiYBS
Tlstanys d'èxit. — PREMIAT pel Congrés l l i *
Uraacionaldt la Tubarcuioside WlU.

Demani's a totes la» farmàcies

L'últim avenç científic per
a combatre amb èxit segur vostres hèrnies sens*
upeiar és el BR AQOEB
MÈDIC A I . VIVES, admiració de la Ciència Mèdica i sens parió al món.

Rebutgeu les imitacions.
Despatx: de 9 a 1 l de 3 a 7
Rambla del Centre, 2 , p r a l . - C a s a V I V E S
ITOCANT AL L1CSÜJ

I
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INFORMACIONS

TERRATRÈMOL
de fortificació i tot servint els fan fu- re-li al damunt del cap una vlga. 1 !a
cola Inducunal de Madrid.
criada de ITHotel Enriqueta Martin.
Nomenant a don Joan Giménez Cla- gir els nostres canons.
Toledo.—
Els aparells de l'Ests
Un important funcionari d'Uxda ba lEs creu que l'incendi íou degut a eenlraí Sismològlca registraren
veria director de l'Escola graduada
fet un viatge a Melilla amb l'objecle que fa dos dies estigueren apariant lleuger terratrèmol que comença 4 ^
de nois de Palamós (Girona).
d'informar les autoritats espanyoles :<« xemeneies 1 van deixar unides U hores, 30 mlhuts 1 57 segoiïs
EL PRESIDENT
«EL DEBATÉ»
dels maneigs dels francesos i dels les teules donant lloc a què alguna una distància eplcentral teòrica
Madrid. 25, 2 tard».
•El Debaté» fa un balanç de la tas- preparatius que es fan en l'altra zona espuma hagi agialfat en la fusta de 9.330 quilòmetres.
El cap del Govern ha passat el dia ca realitzada en els dos mesos que per a un pròxim atac, que es creu la teulada.
ba estat obert el Parlament i la tro- que serà després dtl dimecres, que
à avui a Torrelodones
MOTI
ba molt mesquina, puix tot s'ba re- els moros celebren la Pàsqoa de
ALMERIA.—Els obror» carreters
OC GOVERNACIÓ
Almeria. — Al poble d-Odula s'ha
duït a nomenar la Comissió de res- l'anyell.
vant la negativa dels patrons d'ï
EI mlntetre d« la Governació toa ponsabilitats i aprovar els projectes L'atac a Altucenm, al bé s'ba des- promugut on motí per la manca d'e- captar
ela mossos de quadra, han ^
quitat en el repartiment d'aigües en
estax al seu despatx durant el mati, de Uei d'autorització aranzelària i U- mentit oficialment, «s cert.
una sèquia que rega el terme muni- clerat la vaga. deixant d'acudir j |
l al migdia toa marxat a Fuenterra- neoça d'armes.
Li secta alamlla està impulsada cipal
de l'esmentat poble i PurObena. descàrrega del carbó del vapor
bda a esmorzar.
•En canvi, tots els altres problemes pels francesos, l cada vegada compta
En el moll intervingueren no sols tonlo Satrústegui».
El ministre de la Governació ba nacionals, que són molts, ni tan sols amb més adeptes
La guàrdia civil ba acudit als
manifestat aquesta tarda que a «pro- Vlian tocat; i això que alguns, com lAlbd-el-Kadjer. ei JaUifa, el Mlzzian els homes, sinó les dones l hois, esper a mantenir l'ordre 1 proUpf,
víncies* regnava traoquiUUat abso- el de règim local, l'estatut d'autono- i un oficial de la MdbBlUa han visitat grimint picots i aixades.
treball.
luta.
mia regional i d d'ortenació ferro- diversos duars de Be ni-Jïu-Itf ruor. on La guàrdia civil restablí l'ordre.
Els patrons bi han concorregut j
El doc d'Atoodíívar ha estat pre- viària, podia aquest Govern faaver-lnssembla que J« secta compta amb
ACCIDENT MINER
30 canós.
guntat sobre la pròxima combinació portat a la «Gaceta*. perquè Ja les adaptes.
Lleó. — A la mina Bemesga • esde- Les altres operacions del moll s-J
situacions anteriors els tenien discu<fe governadors.
Shan pres mesures per a descobrir vingué una ensorrada de terres que , fet amb absoluta normalitat,
El ml«stre no ba negat que 6a el tits i virtoadment aprovats.
el« sectaris i propogaodisteç
sorprengué tree obrers.
seu propòsit el íw-la, però digué que El règim dels municipis ni tan sols Continuen els preparatius militars
Dos d'ells pogueren posar-se a salabans tema necessitat de parlar amb ha preocupat els ministres: l'autono- 1 els vaixells porten cada dia grans vo,
però l'altre quedà sepultat, encara
el president dd OonseBl
mia regional ni s'esmenta en aques- quantitats de material 1 queviures. amb vida.
ta col-decció de tòpics i frases buides Aviat arribaran deu o dotze barcas- Després de dos dies de treballs sba
D'ESTAT
B A R C E L O N Í
que al principi de cada parlament po- ses que es troben a la Carraca j que
Avui. üestivltat de Sant Jaume, ba sa el Govern en llavis dels rais, en slhan d'utilitzar par al desambarca- aconseguit salvar-lo.
Es diu Marcelí Gonzàlez Prieto.
celerar una coutferènola am el ml- el missatge de la Corona; 1 lou pre- ment de Xorces.
nístte dïetat.
cís que la qüestió catalana sofrís un
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
Robatoris
CONSELL DE GUERRA
Amb aquest motiu ba rebut nombro- agreujament perquè el president del
Segòvia—A
la carretera * CuéConsell íonnulés, com per la força, a
sos proves d" afecte
Madrid, Só, 5 15 tarda. llar bolcà l'automòbil que conduïa La policia del Port ha sorprès
L'ambaixador dels Estats Onits arri- l'Alta Cambra, unes vagues promeses
S'ba celebrat a presons militars comissions de l'Ajuntament i de la ta tarda tres subjectes que rob
barà demà a Madnid1 amb i'objecte de de les quals ningú s'ba tomat a re- un Consell de guena per a veure Dyputació, de retorn de Cantalejo, peces de tela blanca d'un dels vd|
estacionals a una de les vies
ce^lebrar una conferència amb el mi- cotriar
1 fallar la causa instruïda al guarda ! on s'havia practicat el deftlündaitient Passeig
de Colomb.
nistre d'Estat sobre la marxa de les
L'ordenació ferroviària íou objecte d i Seguretat Josep Fernàndez: IgU- 1 amb on poble límitrofe.
negociacions comeraials entre Espa- de conversa ea diversos consells de sias, pal delicte d'insult a on supe- | Per a evita la topada amb un car- Veien t-se descoberts, els lladreii
nya i Nord-Amè rica.
mdnistFes i més d'una vegada arri- rlor.
ro el xofer féu un ràpid moviment giren, però un d'ells, Francesc DJ
bà a assegurar-se que el projecte del
La sentència no es publicarà fins ! vers la cuneta l es produí el bolc. Viilares, de 18 anys. caigué en
LA COMISSIÓ
ministre de Foment ja estava redacDE RESPONSABILITATS tat, però les referències sobre el par- que l'apíovi 1 autoritat mUilar supe- i resultant ferits de gravetat l'agutzil dels agents 1 fou posat adisp:,
rior d« la
regió.
HUari Sanz i el vel Andreu Maia del jutjat, jumame<nt amb Wes j*
Al Congrés ha estatreunidaaquest ticular eren intermitents i el cert és
A una vaqueria del carrer
D'UN
INCENDI
i
Carda.
I contusos els regidors loan Font.
matí, des de dos qoaru d onze fins que el país ignora ai hi ha projecte
9, també foren sorpresos
!
Lobo
Dionls
Gómez
1
Isidre
Fresa les dues, la Comissió parlamentà- i les Unies generals de l'obra del
galifardeus remenant el calaa
Madrid,
25,
6
15
tarda
'
nwia.
rla de responsabilitats.
senyor Gasset.
Saiamaüea. — L Incendi de 1 Ho També suírl contusions laume Ca- diners.
Estaven citats per a informar els
Un d elís, Joan Abad Martin, d-j
Els senyors Madarlaga i Torres tel Termiaus ha quedat localitzat a sado oficial secretari de l'Ajunlasenyors Vivero, Gómez Hidalgo 1 Ruiz Quevedo han presentat la dimissió les tres de la maunada
anys, fou agafat per uns guàt-í
Albenftz. periodistes coneixedora del aw: seu cànec al Consell Superior
menl.
de seguretat. Més tard, un agenij
Les pèrdues s6n gl and toses
problema deí Marroc i testimonis de Fero viari.
Foren conduïts e la casa dal dipu- policia detingué a Isidre Torner/
lEn
41
sinistre
resultaren
ferits
l'o'. acció d'Espanya al Nord d"Aíírica.
tat provincial don Agosti Frias. del 19 anys, company do l'anterior
L actitud del senyor Gasset, el qual
St^an excusat d aseísttr els senyors no acudi en consulta al dit Consell brer Francesc Piérea Velasco per ca-u- poble de Cantalejo
Gómez •Hidalgo 1 Vivero
abans d'acabar el projecta ferroviiri iiiiiiimiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiim^
El senyor Albenlz ha informat des reoentmant acceptat pel Govern, ba
de dos quarts de dotze fina a tres estat la causa de les dites dimis' ^ r . 1 « .
quarts d una de la tarda.
sions.
j reformes estiuenques,
1
En l'iafoime el senyor Albenlz ba
LA F E S T A DE LA CAVALLERIA
(iMnençà el coronel Josiab Wedg- j provincial Arqueològic. — Oben
formulat nombroses acusacions, deonu wood· 4xceUent arquitecte naval, a , ^ onze dej
a ja nna d9 la,
terminant 41913 concrets ú llegint doMadrid, 25, 4·15 tarda 1* naiAR • «MAI •TBDO·
A M I ^ Ü X E S ^ V monVlTs « : tonípaie.ser vestit de roba «roga. 1 -a.
& SBiaa i g * * Pli
cument de gran interès.
Les tropes de l'Arma de Cavalleria
ASSISTEIXEN
ELS
DIPUTATS
A
eilfroni
d'ell,
als
bancs
dels
conserde,
R
ç
'
EX desenrotllament d aquest Infor- de la guarnició de Meidrid ban ceLA CAMBRA DELS COMUNS
j vaaor% s i r Harry Brittaln, que se- | Municipal: Obert de les deu del 1
me i la lectura de documents deter- lebrat la festa del seu patró, l'Apòsminarà que la Comissió d'emani la tol Santiago, amb misses que s'ban A ixmdres sembla queu els tròpics 1 gons els diarií. no deixa escapar-se i u a la una de la tarda 1 de le« í
hi hagto arribat junt amb ta muhitud : mai l'ocasió de contrarrestar qual- tre a les set de la tarda: Casa dil
compareixensa de nomroses perso- dit als patis de les casernes.
nes.
En Ha del Comte-Duc se celebra d'americans... Acl i alU, en els car- I sevol acte (faboripta, (ra comparèf- , ciutat.
En aquest lofonne apareixen in cur- aquesta tarda ona funció de varie- rers assoleUats. sobresurten barrets I « r tot seguit amb un vestit un xic | Museu Pedagògic de Ciències
de suro: són els funcionaris colonials ! menys groc, però mC-s lleuger. El la- | fals de L. Soler Pujol.-Plaça
ses enresponsabiiataípersones contra tats.
les quals no s'havia concretatfinsara
A les tropes se'ls ha servit un que estan de repòs o en lilcèmcla i borlsta Jordi Hardie deixà rarmüla ; número 10.
Però els homes amb vestit blanc o 1 a casa 1 la moda fou adoptada ma- . —Del Consell d» Foment \K
oap culpabíXtat.
dinar extraordinari
I ndmoro, W7. principal). Agi1cd;i
Els caps i oficials s'han reunit eU de seda crua, són en minoria abso- ; tantànlament.
En les cartes en què els senyors
luta. La gran majoriaromanenfldelsi Alxl ei govern, que seu al davant Indiisirla. Comerç i Patologia rip
Vivero i Gómez Hidalgo excusen llur un àpat de germanor.
als vaítits foscos i als colls enml- \ de l'oposició, es trobà «níront d'una PúWlca. Tots els dies felneri. A
assistència diuen que com a periodisE L SINDICAT D'ACTORS
donats. Les dones comencen a despu- ! coila de camises blaves, roses, blan- a una I de quatre a sis del a w
tes professionals i havent publicat en
AS Teatre Rei Alfons ha Celebrat Uar-se de bon mall: escot braços nus i o bé amb ratlles üe color 1 el partit [ tle diumenges.
articles 1 tscrtts tot el que sabien,
creuen que no tenia interès la decla- aquesta matinada assçmblea extraotriinària «1 Sindicat d'Actors, conració que poguessin prestaav
per a la notificació d'algunes
Ha rebut 3a Oomissió la memòria vocada
bases
dels
estatuts.
tramesa pel general Burguete, essent
Malgrat
efis
esforços del president, neralmet» no es fan palesos. Al vos-1 tes blanques. A ^a Cambra dels Co-,
Alt Comissari, al Govern del senyor
Sànttez Guerra, que és molt extensa, Miquel Mufioz, no pogué assolir la pre. en els Uocs on hí ha els teatres ; muns l'ós americà de tenir els peus | D·ArquItectu,a. p.scola d'Arqu"
locals o clubs de luxe, les dones ele- en. l'aire és molt popular i l'efecve r». —Segon pis de la Unlvérsl»
i en latocturade la quaj s'ha inver- discussió viaranys normals.
El delegat de l'autoritat ba hagut gants van sense abrics 1 sense «sor- de les sabates blanques fou brillant
tit OKdt tempt»
D'Història Natural de la t'nin
A proposta del senyor BesUdro s''ha de comminar els reunits amb la sus- tics», amb els braços 1 ies espatlles , sobre els respatllers dels bancs. Per tat: Edifici de la UulvenltaL
pensió
de
l'acte
perquè
es
calmesnues. £14 homes deljgen el barret la seva banda el Labour Party feu
De la Catedral: i'iaça de Is
acordat Invitar a declarar a totes les
a casa.
veure que era nc do sabates gro- t m
personalitats que ban format part de sin els ànims.
Un sindicat, apuntador, ha expola Junta de Defensa Nacional del
Hi ba en tot això un sentit d'Inti- gues.
Artístic i Arqueològic de Bsi
sat absurdes i impracticables teories mitat que en l'mterior de les cases, •CoUectivament era dlfiçU íer més. na — Ohert «e les nou del mati i |
Regne.
les obres, entrant en el que de les oficines 1 dels trens esdevé però hi hagué sensacions Individuals una de la tarda.
i
També ha estat invitat a declarar respecte
es patrimoni exclusiu 1 legal dels au- cosa certa: es treballa i es viatja seti- I de prlmeç ordre. John Hodge es pre- —Especial de Patologia VegeWJ
el senyar Corbella, president del Cen- tors,,
arribant a demanar que es ne- se americana, sense coll i sense saba- j sentà vestit de cap a peus de xantung Consell de Foment. (Aragó. ""^
tro llispano Marroquí, 1 el senyor gui als
el dret a disposar lliu- tes. En tots els diaris «pareixen re- j groc, pantalons blancs, capell .pana- «87. principal). PúbUc Tott *»'
Llobera, director de «El Telegrama rement autors
de llurs prod accions 1 que ceptes per a matiíenir-se fresc 1 cs mà t un mocador de seda gran com feiners, de deu a uns 1 de QU»*J
dei Rilf..
recomfana que es suporti la calor amb ', una tovallola per tal ü'eíxugar-se la ment també es pot vlaltar el» ^
Demà es reunirà la Comissió, mati es rebaixi la propietat.
Això ha donat lloc a un gros escàn- bon humor 1 sense donar-hi massa suor. l el comandant Kenworthy. «re- festius
I tania, i està invitat a declarar el
linportàncla.
j cordman- de les preguntes (una dot- Ds la Universitat: Edifici de 1*1
dol.
general Burguete.
Per això no es mejavella ningú ' zena o més per sessió), sense armilla re rallat
Els senyors Gonzàlez li Balbuena
La Comissió ha rebut Informes de
De la Corona d'Arsgó: Carw 1
ban contribuït a l'escàndol, que en de ço que diu IVEvenutg Standard» I i amb una superba faixa escarlata
moltes personalitats.
alguns moments ha estat a punt d'a- que la Cambra dels Comuns ha estat al ventre. Semblava que no es podlíi Comtes de Barcelona.
LA «QAOETAa
•singuHarment lenta a adaptar-se a I sobrepujar aquest signe de l'elegàn- Biblioteca de l'Institut de
cabar en una barallla.
glalFacultat de Medicina), f r l
l a «Gaceta* publica:
El senyor Valent! ha expressat la ronada de la calor». Els legisladors eia estiuenca.
Reiai ordre del ministeri del Tre- conveniència que els artistes lírics i han resistit diversos dies sense nl
Però Newbold. lUnlc comunista que lltzada en Fisiologia . 'Bl0»5SJ
ball disposant l'anuUació de les elec- els de comèdia esregeixinper diver- tan solament treure's l'armilla. Des- arribà al Parlament, el representant Bir.qulmica. iots els deies
cions de la representació (Patronal de sos estatuts, forana de salvar armò- prés ha estat una espècie de ren- de Moscou, com l'anomenen, es re- de deu a una Dle* festiu». ,«
la Junta local de Reformes Socials nlcament les greus dificultats 1 evi- dició en massa davant el termòme- servà la sensació més grossa: va com- quans d'onze a dc? ^uarw 1
De l'Associació de la Prems»"*
de Val de Usó 1 que es celebrin no- tar problables estisions; però aquesta tre. IEl íet estrany és que les tres dl- parèixer sense coll ni corbata l amb
ves eleccions el lí d'agost pròxim.
divisió ha trobat 1 hostilitat del ge- putesses Lady Astor 1 les senyores el botó de la camisa descordat Mas- (Canuda, 13): De sis a nou
Winstrongham 1 Phllipson han donat sa per un pals en el qual el coll és pre
Del ministeri d'Estat.—^Participant rent del Sindicat.
PTovtncl&l Unlvew1tfr!a-mT,l s
haver-se adberlt 'a Ja Convenció de 7 L'assemblea ba acabat a les sis d ..-i proves, al menys a la superfície, de símbol de civilitat.
1 ooe quaxu ds deu del et*
de Juny de 1905 les repúbliques de mati. quedamt la disoussió al mateix major fortalesa que « s homes. Es
Un diputat sense coll sembla uun quarts
de dues de la tard'»
-Marti, iPolúnio, JeUuda i Txecoeslovà- punt que s'havia iniciat.
creia se les veuria comparèixer amb absurd l una greu Indecència. Algún j KTà'unïvereítat
quia.
'tollettes* diàfanes, però ben res- diari n'ha protestat, mentre un altre Biblioteca de l'Escola Elemen*
UA SITUACIÓ A L MARROC
Anunciant que per acord del Contat fldels al vestit negre amb coll 1 ha dit: «Bah! iEs millor un «sense coll» ! Treball (Urgell, 187. Casa B·»'*
sell de ministre* de 31 d'octubre de
Notldes particulars de Melilla re- punys blancs, que ha esdeWigut l'u- que un .sense calçons, (refertntse ; Especialitat en obre» d'enseny»»
1462, s'adheri Espanya a ta resolució budes a Madrid confirmen la noticia niforme de les dlputesses. Unlcameut als «sansfciilott*. de la revolució 1 tècnic per a obrers Oberta to"
adoptada pet la conferèmcla de llml d'haver dimitit simultàniament el Lady Astor ha fet un canvi: s'ha po- francesa).
I
feiners, de si» • vuit aw
taciú d'armaments celebrada a Was- cap de l'oficina indígena i cos de re- Sat un capell de vel negre de cirhington n 10 de novembre de 1921.
gulars, coronel don Alfred Coronel, cumferència cinc vegades més gran
P^BU)Iloteca esMClalltzads «j1 ^
que la del sen antic capell.
D'Instrucció Pública. — Programa i ei Amel del Ríf, Er Riífl.
rles tèxtils. EsRla d lndústrlí'
dels exercicis d'oposició a la pla^a
Afegeixen aquests ínfonnes que la
En tanvl els diputats s'han abanUls de la Universitat IMUStr1»^
de -professors d'entrada de les ense- situació segueix agreujant^e.
OAMW — VALORS — CUPONS
donat a les audàcies més xocantes:
geli. 187). oberta, de deu »
nyances del quart grup, vacant a l'esEls moros contünuen els treballs vestits blancs i grocs 1 camises r**Se·ve; de nrésinc.
Biunbi* del Ccnira is
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