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MITE DE VAGA.

U PATRIA 1 LES USES SIC111,8
Cada regada que a la nostra terra els sotracs de la Huna de
classes toquen d'aprop els interesaos material, hi ha gent, en
es dos cam p a enemics, que veuen en les angúnies i en els danys
denuesta lluita un motiu per allunyar-se de l'ideal de Pàtria.
de Patria nostra, de Pàtria pròpia, i per desentendre's de les
múltiple s formes del patriotisme actiu.
La dura 114 dels fets mostrarà repetidament als desviats
la greu equivocació en qué cauen. Els mostrarà que sense un
iiaç de solidaritat que lligui els estaments diversos en un pla
espiritualme nt superior, les Iluites de classe, de grup o de partit es converteixen en guerras inhumanes, en les quals pot haver -hl qui perdi més que un altre, pari) sense guany positiu pef
n¡ngú. Per aquest camí s'arriba aviat a una degeneració de l'objectiu de /a lluita. Es deixa d'aspirar de fet al millorament prode tot
j, i benefici del respectiu estament, i es va per damunt
jet mal a radversari, encara que sigui descarregant els cops,
no sobre l'adversari exclusivament, que sovint da difícil d'halar en mig del conjunt de la societat, sinó a aquesta en general.
La sed de venjança substitueix l'esperit de justicia. Quan
els grups que combaten no se senten units per res; quan no senten per damunt deis interessos d'estament un alt interés de
comunitat humana, el xocs són mes aspres, el cops violents
trencillen l'escorça que la civilització ha posat sobre eta instints
primitius de l'home, i dels recons foscos de l'anima humana surten, amb força d'esplosiu, els mals sentiments.
Cadascú troba en perill la vida, o el patrimoni. o la llibertat. I aleeltores la baralla pren un caràcter semblant al de les
horribles baralles dels naufraga que es disputen un lloc en les
barques de salvament o un tau:6 entre /es ones. 1 pitjor encara;
porqué en aquestes baralles d'alta mar els que enfonsen un altre
és per salvar - se ella, mentre que sovint, en les hores de crisi
serial violenta, hi ha bornes que enfonsen uns altres homes, o
que aixafen la ciutat, sense cap benefici propi.
Mancant un lligam solidan, de caràcter humà, el xoc d'estaments és estèril i ruïnós per a tots. Encara que no hi hagués
perjudicis materials, que són inevitables en aquests casos, hi
hauria sempre el perjudici moral, que és a la Harga el mes terrible de tots. No és sols la ciutat de pedra la que pateix. Es hmbe, i més fortament, la ciutat de l'esperit. Aquest se sent incdmode entre els assalts de les passions violentes. 1 acaba per trotar inhabitables els pobles on cau el flagell.
En el ratón d'avui, el gran lligam solidari, per damunt de
les Multes de classe, és la Patria, la Patria vera, la Patria necionacional. El llaç de la humanitat no estreny quan el sentiment
de la Pàtria manca. Qui no estima el tros d'humanitat viva que
ell coneix, al qual ell pertany, menys estimarà la humanitat
vaga, que es pot vetare amb la imaginació, pea( no pas amb els
uils corporals. Aixi mateix, els qui pel patrimoni deixen la pätria, és quedaran al capdavall sense pätria i sense patrimoni.

crisi aliada lista des de
bildres
25 de juny, Anglaterra cumplava amb z.189.coo vaguistes. Ultra les
seres càrregues normals. el contribuent
rglis hacia de lliurar als Estats
tnits una suma considerable per al
tteraborsament del deute de guerra britinic. Hea's ad dos fem. diu un corresponsal belga. que dominen l'embull de
lee reparacions. Anglaterra fretura la
Pa z costi el que cost i vol csclarir
driirálivament la situació. El Time,
és explicit a propòsit d'atte.:
- Ama l'Europa en el seu estat actusl dagitació és impossible de lixar
per endavant les grans linies de la politice británica. Peró el; nostres nac.
ressi, e nacionals eón clara La represa
dele aten és una necessitat absoluper a la Gran Bretanya. sigui la
que t:gui la proposició segons le sitial.
gräcies a la clarividencia i a una adaprodó brin estudiada, poguem canviar
Iorientació del comerç britänic. és imPe35:b.0 que cl nostre pais retrobi res
Çacs'assembli a la seva antiga prosperitat marre el mitjans normals de
bescanvi internacional sien en estat de
t hrtuació en ets principal; paises
Muna. El romea no pot espandiren una atmósfera d'improvisacions
estbrilades i d'adaptacions ràpides;
le s violentes aventures d'Europa—l'ensorrarnent de Rtissia. la ràpida fallida
dalernany2. els esiarcos obscurs de
Fra nca—afecten directament o indire ctament. i en la seca generalitat, el
etón an-.5 el qual luyen: de feeder en
ti urirr canvi internacional.
La impaciencia arriado de la Gran
Bretanya es deuda no pas a uva roenpr ehensió exacta dele drets i deis torta
en la siivació tan complicada d'Europa,
ans a l'obsessió nada de la incertitud
i al desig de veure algú fent preve de
sentit comú i posant lee cosca el seu
Naturalment, noialtres desitgem
que el nostre Govern nbri amb energía
p recisió en interes del país.
Seria fer a molts de nosaltres un
›titahle desembaräs ti pagressim reti 'o-nns aviat dl dedal de l'Emana i
t' fcstiar-nos en una política d'etplendld :,olament. Pea: l'Immeri hritänir,
Pe r la seva bona o rnala fortuna, ti
incitas amb Europa. Lea sevel dificultato són les nostres, i ene cal
P r endre la nostra part en els seus D e i en les semi eirreguel. La
CIClO de la Gran Bretanya. separada
del camine:Y europeo i. amb tot, mes
que ITIai !ligada a aquest continent. Es
d'una gran responsabilitat. Només poden: avanear arnh eran prudencia, sos1 n ttnos
eti les nentres arnistat5 amb

Itt neranel late podran desenrotIlar-se

en l ' i nteres de la pau, no serä

pes

cor -alegres si les romperte"
Oficialment, les diferencies radiAma sobre maa lime de 1 orma, De-
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Tea en diptomicia sohretot. la casi sol
sempre esdevenir quan el desacord es
fa de fans. Hom confirma que l'eventualitat d'una política separada en materia de reparacions ha estar presa co
considerarle. per Anglaterra, i per Londres ala dit que momea una modificacid en l'actitud irancesa podia evitar
la ruptura de l'Entesa. Si la ruptura
amb França.. pera, té els seus partidaris, també te ele seus adversaria. Mac
Nana, que passa pel cancelelr de denia, es sea rciusada l'entrada as Comuna: cap diputa: conservador no vol
desapareixer per cedir-li el scu seient.
El diari de Lloyd George. el Daily
Chronick, porta contra sea una carné
panca sense consideracions, qualiticantlo de "rcnrgat". Quant als conservadors de vella soca, inviten. ortsl, el
.310M119 Posi, a seguir una política
que cornee resoldria les difieultats en
apariincia. per tal con: la ruptura de
l'Entes& complicaria el C.195 ola Europa es dtbat.

otra deis ?irnos dame
Barcelona
Ditrant la segona decena de
julinl, un bon ale &amo% que

el Sol s'ha post (entre les
7 Lt . a5 Itt. i les 7 h. fio rna sol
veure's des de Barcelona, eixint
de darrera la serralada del Tibidabo, una gleirla de raiga alternativament roeate i grises,

que arriben fins prop del cenit.
En aquello mornente. el Sol sea
SS ponent al Golf de Biscvaia,
i ele seus raige. que passen Ihseaut les ones del Mar Cantäbrie,
arriben enrasa a ill.urninar la
eime pirenera2s de la regió
Monl Perdul , i passen damunt
do la coefa d'atelana a una idearla superior a la dele eirrus
mes alls. Es en aquelles reglons
de la almbstera, en as pro jactada Ennibra dels cims en forma

de bandee grises, mentres els
raigo lluminosos que pase e n en
cura vis culis pireneries eón vieibles Toril faiaes de color al"
ron te,

La prodneeió d'aqueat tonem a n. qu'es ebservabla des (l'una

bona pont . de la costa de Llavant i del Valles, en direcció al
Noroeef, requereix un temps
clarfesim, eobre tot a Basconia,
ola la mes . petita bnira es suficient par a nnullar l'espectacle.
Per la relació que ferien
aquests tela amb l'aelat general
de la ahnbefera, el Servei Meteorolbgie de la Manerimunitat
(c. En:mil. 187) prega ii siguin
enviades guantes observacions,

visuals o fologrkfiqUee, puguln
fer-se.

Full de dietari DE LA VIDA
LA GUERRA HICROBICA
Quantes catamitats reserva encara,

el desti a les nostres descendenciest
Acaben% de veure un començament de
guerra cientif:ca, però nomas un començament. En la próxima topada, is
segur que els gasas asincients
Ilaneadors de llames secan joguines
comparats amb els terribles catres de
matar homes que inventaran els sacie
pacata al servei de.finstint de destruc-

Ara cota ara, els diaris alemanes
ja parlen de la utilització dels micro-

bis cota a element de combat. La
"Volkeszeitung" ha dit: "Sera vencedora la nació que haurä sabut trobar el bacil mes virulent per escampar-lo entre els tengas enemics i les
vacunes mis eficaces per defensarse'n."
Hom no pot enunciar en menys paraules el novell problema bellico-eienEls francesos, tan extremadament sensibles a tots els anuncls, remara i fresco, de preparatius ale.
manys per a la revenia. se'n preocupen quitsap-lo. Fan bi. Una ame-

nace d'aquesta mena no pot ésser
negligida.
Els tenebrosos inventora d'aquesta
infame eina de guerra, dins dels
mits de la teoría, ho tenen tot previst. Velen , per exemple, com han
imaginas la dispersió:
"Emprarern — diu un savi mis o
mays real en l'obra recent "La guerre microbienne"—petdcs bombea de
vida, d'un trcmp tal, que els bocine
csdevinguin innombrables i atenyin la
majar quantitat de gent possible.
Aquests bocina esteran rublerts de virus per llar contacte amb el contingut dc dins la bomba. A més a mes.
barrejarcm al virus gran quantitat
punces d'acer que latan la funció
d'agulletes d'inoculad& Aquestes bombea pesaran uns quatre unta granas.
de manera que un arfó co podrá pm>
dre fäcilmcnt un centenar: a llar base duran un peer explosiu que metatara al mes Ileu contacte i ä:xi pro-

jalará les !mates d'arar i els bocins
de viche en totes direccions i a grao
distancia,"
: Mutua yefinada malignitat serä
una fantas'a de caient 1101felleK O una
realitat próxima? No ha podcm dir.
Sols ens Spar evident que la guerra
no saturara en et camí de l'aprofitament integral de les invencions científichas. Aquest fe: accentuarä enormemcnt la inferioritat dele pobles d'intellectuaLtat reculada. No fa gaires
anys, la potencia militar era compatible amb un estas de semi-barbar:e
o de scmi-putreiacció. No era rar de
errare un exircit respectable al costat
d'unes Universitats de pa sucat amb
oli i dass laboratoris de farsa. Aludo paradoxa no is faca que sorra a
reproduir-se. El exèncita cenan toca la
nació o no So seran. De retop, el militarisme. coas a predomini d'una casta. desapareixerä...
si na ka a:xl. ja taran el lavar
de dispensar-rne. La profecía recome
que no es el Mea genere.
Carlee loldevIla

La Política
ATENEO NACIONALISTA
DEL DISTRICTE V,
Vistes les circumstancies actuals,
queden ajornades fies a la tardar les
lenes de la inaugural d'aquista casitat, arordades per als dies 12, 14 i 15
drl „tes que loas.

INAUGURACIO D'UN MONUMENT A LA MEMORIA DE L'AVIADOR GUYNEMER, MORT EN
LA GRAN+ GUERRA
lpres, q. — Els mariscals Foch i
French, acompanyats del ministre belga de l'Interior, han inaugurat el monument a la memòria de l'aviador
francés Guynemer. el qual caigué amb
el. sea avió l'onze de setembre de 19 17,
enderrocat per l'aviador alemany 'von
Richtofen. Han pronunciat discursos
el cap de l'esquadrilla a la qual va
pertänyer Guyncmer i el ministre belga de l'Interior, 111. Berryer.—Radio.
GRA N PROVA D'HIDROAVIONS
París, 9.—l1a començat et míting
d'hidroavions %inguts de diferents

pares del litoral del Mediterrani. A
la tarda sala celebrat un concurs de
vols acuse motor i un altre d'amerrie:atte.—Radio.
NILLES ES VINCUT PER SIKI
AL SEGON ROUND
Patas, 9. — S'ha celebrat el match
de boza entre Nilles i Siki. El combe
no ha estat gaire liare. Dragas d'un
primer "round" d'observació, Sikt en
una segon "round", aprofitant una
grärdia massa oberta del seu adcersed, ii donä un top de puny al rostre que el fas tambalejar, i després

d'un formittab:e "crochet" Nille roca
per terra. Es bague de retirar ea Ni.

lite 11011 teaslaismate.--9040

Primavera I eansone.—Hoin
s'emporta de Berlin mollea lmpressions desagradables. Els
hornee i les coses pelan aqui
contra l'estranger. Fa tres anys
l'odi de la masas popular aseva
dirigida al "Schieber", al nou
ric amb la guerra i la revolu.
eta. Avui que el "Schieber" s'ha
acaba! d'enriquir ans l'expolliaen') més desvergonyida que mai,
s'ha vist dels seus conciutadans,
presidida i sostinguda per la legislada fiscal mes injusta que
coneix la histeria, avui l'odi al
"Schieber" a Alemanya esta
substitun per l'odi a restranger. No es astranv que e/ =tele
lionle que al mato: es fa milloflan i contribuint a la rerdolada
del marc a la Barba i a la tarda
atiai va a ap i-afilar la mateiaa
balsa del maro que ell be provocal comprant les coses niés
inversernblants per tal de desfer.se de les darreres existen(l ies de calares, us sostingui al
vespre que sliauria do prohibir
l'entrada d'estiangers a Alemanya porqué eneareixen la vida.
La prasma al servej del non
tic. ha tingut cura de derivar

l'odi de la gent contra l'estranger i lsa arribat adhun a
con ei
el mateix Schieber que Peetranger es a elemanya el caua
casal de tole els mate.
Desude d'aixó el g heelalers
s'estranyen que ele turistes
tasS Alentanya, malgrat que a
Alemanya la vida es a mas bon
pan] 'me a Suissa o a França.
Peris quan els reeords desa..
gradables Berlín predominin
en el mea espera. pensare en
la magnifien aparicad de la primavera que he vial aquest anys.
El noslre paisalge 15 durant
l'any diversen fases: pene sempre is hill i sempre conserva el
SPII carácter esseneitel. Els nostres poetes tenen tot l'any per
aplicar-hi llar sensibilitat. Caa
da poeta calalú recull un dels
seus especies i ens en (lana la
seva versió. Pera aquí hi ha un
monient a t'ara! en 916 st palsalgo sufreis eu xt usnagnlfIea
mutada. 1711 dia aquell paisata
ge fred i monaton es desperta

amb una estremitud de 'tova
naixenea. Durant aun dies sis
frica a les venes l'esgarrirança
d'aquest era de la natura. Entro
aquel( mament en conteucen

d'apartiser les petites falles i
aquell moment en les fulles
no es poden comptar purgue
formen una massa única, van
potser vuit. dies. Anta) al "Tiergarlen", cada dia i sempre el
frabareu mur. Llavors comprandreu per que un borne de la saneibilitat de lialdertin parlaeentpre de la natura ata!) les 113grimes als ulls, i en canvi quan
traute de descriure el paisatge
Ii surt un paisatge Compost i
arhitrari. Es que el moment
mas alta polancia emotiva no es
cap eeeer sind un "devenir": as
iiquesta crisi ade vuit dies que

uingú eso pot dir amb mots con/
es poi, dir un paisat ge meridiota primavera somete sempre el
na I. Al cordal del record d'a ques
record d'unes bolles cançons
cantados per aquestes vetes
magnifiques quo tenen ets alernanys. A mi la passid rica rrn
perdre el coneixement. Ile
dir amb sincerilat que remeció
patriatica del cant dels "Segadors" mai no ha aeneut totalment en mi la desagradable itnpressiö estelica do les nostres
%TUS miserables. En canvi, jo
voldria que sentissiu una caneo tan banal coas la Internacional cantada ceponläniament per
una massa do manifestant s.
Canten molt baia, perales veus
són d'una qualitat tan eseellent,
tale el conjunt sembla la veu
d'un orgue. Si en Iloc de la Internacional eentiu Cantar a un
chor de manifestants el
"Deutschland, Deutscaland über
elles - , la impressió seris miss
gran encara. En la gran manites:tecle': contra Pocupacia ae la
Ruhr la multitud cantä l'hirone
nacional i un atine himne religiös que acaba amb el vera:
Oh. Senyor, fes-nos 1hurest
Mancaven tota una serie de prosuposicions parque jo experimentes un sentiment palriútie
perenne,. o la simpatia per un
sPntiment toril d'altri (que con_
feeen que experimentaria en sin
cas anbleg que no tingués tota
la prnhisteria d'aquesp,
grat aixe vaig sentir una de les
impressions mte profundes que
ha ungut mai.
Parb escolteu nomts un grup

d'estudiants de tornada d'una
'muele que renta aquelles
tenerme renanes, aquelles cancona elogiant el vi i lee notes del
Rhin o donant *Mur; a la jovent est perduda. O 56 aquelles albees
amb aquell half tan diver(it.
Aquel) "Gaudeamus igttur juvenes dum suma", o be aquella
qs td una tornada que fa:

A BERLIN

0, jerum, jerum, jerum.
0 quäe mutatio rerum.
11.
15s
Les melodies eón belliseimes,
P ele!) cant, el cant es meraire .

israner Nerener.—A Alemanya hi ha distintes formes d'expresear l'entusiasme -per un espectacle. Una de les formes es
picar de mans, una Ora forma
45 picar de peus. Dissenteixen
els diversos autora si es una
manifestada d'entusiasme mes
gran en el públie alemany el picar de mane o el picar de peus.
Pea) Iota estan d'acord que el
màxim d'entueiasme es expressat quan el pühlic riada pol nom
la cosa que l'emociona. Diumen.
ge passat, per exemple, a l'estadi, haurfeu sentit els bona
hamburgueses coxis cridaven en
entrar un gol el seu equip. Ha,
05 tau! Ha. es faul que són les
inicials del nom del seu club.
Igualment si haguessin anat al
Lessing Theater fa guillen dies
a veure en alemany "As you tike it", de Shakespeare. haurieu
sentit al costat del picament de
mane i del picament de peus
frez/atice, els crits 13ergner!
Bergner
Bergner és el cognom de la no
va gran actriu atemanya. A comenaament de temporada ningú no la coneixia. Darrerament
no us podicu trobar amb
de mitjanes aficione intelleetuals que no us preguntes: Ja
haveu vial la Bergnerr
Elisabeth Bergteer as una joyo 'actriu, inolt batea, antb just
la pell i l'os i amb tot el posat
de malalta del pit. La seva veu
es d'un bon timbre pera un zic
apagada. El seu rostre no es
bell, peal es fi i simpätic.
Aquesta actea( (lana ale ACII9
papers frescor i joventut. joia i
optimisme. Quan la vean' representar no sembla que rescena que ha de venir sigui prevista ¡lee l'autor, secribla que
ella fa pensi i es decideiei
fer-la en aquel' mateix numera.
Peneeu el qué significa això,
robeelot al ante dele regieseurs.
que 55 Atensanya. A Alentanya,
durant anys i anys. l'ideal ha
estat /a lineal de conjunt. Rota
seinpre la sensam6, intime en
les ereacions trit;s
Iteinhardt ti n'Asee aqul niel(
quo en haar 1 que la primera escena ja sala fet pensara eri la
(farrera. AM?) es. a estimes desagradable. Ition se sera cola el
pes de la falablat. El "regisemir" sap Itita la ventas i us
implueablement. La un.
prt .gg il'i rotar:uta opte na produeie la Itergner. s - asseinbla a
la que 510 I II aduac. era alguncs
de les seves creaeions mes for-

lunaeles, el tioatte latirle Barrías. Jo sempre que he %del. "Terra Baixa" per sil. malgrat Qlle
se perfeclament que ha de paesar. he lingul la sensació que
nalga, ni els aclor mateiens.
podien tenle en un determinat
morrient oid g que un vague pre_

sentiment del ((tontera quo bevia ale venir.
Al costat d'ea?), asciriu
Bergner te la qualitat millor de
l'actor. que es la naluralitat. La
naturalitat, ben entes, no 16 res
que veure amb el naturalisme.
El naturalisme de una de tantee

formes d'afectació deis pervinguts a l'escena. La naturalitat
ti c el trobar-se sense esfore
aparent en el món de l'eecripter. sense descentrar-lo ni en
direcció al (m'in de la realitat ni
en direcció al mal) dels basta,
doro. Representar Shakespeare
amb els recursos eaelusius del
professor de declamació no es
representar Shakespeare. amb
naturalitat. Però lampee da naturalitat interpretar un personatge do Shakespeare com si
fos un pereonalge real. Natura lana es interpretar Shakespeare lahnent que es pugui
sembla un personalge de Shaaespearel
Una veu d'aventguerre.—Tamara Karsavina ha passat per
Berlin. La critica ha arrugat el
front. -Massa habilitat, maese
arabesc; art, frisol, art cortisit.
En un liras quo ha fet una revolució o té intenta en fer creuro que l'ha tela. c veu que no
es pot hallar ros mee que la
tenria de la plus valua de Marz.
Tota altra cosa es frivolitat.
Tanmateix l'arabese es inmortal. La seva manca de sentit
mateixa Ii ho fa. El pur arabese de Tamara Karsavina
una de les meravelles del indo.
La frivolitat comença silA on
hom el vol farcir de - transcendencia o d'argument. He vist
bailar per la Karsavina.aquella
densa que es diu "L'espectre (Im
la rosa". Aquf Si lia argument.
I aqui hi ha reahnent l'Alfa
l'Omega de la banalitat d'abans
guerra. Que en som de Iluny
d'aqueete temps, mere de DNI
dan *Melle

EL ?HOCES DE TRAICIO
El Jurat del Sena está renvocat per jutjar un altre gran
procés de trátela: Ernest Judet, ex-director de "L'Ectair",
de Parts, es acusat d'haver tingut en plena guerra relacione
amb els agente diplomäties alemanys a temes de Soleen, venent, per quantitats considerables de dinar, documenta importante relatius a la defensa
i a la seguretat de França.
L'arusaetil es gravfseilna.
Judet, que es un home que es
troba a les acaba/les de la seva
carrera platea -- tal 73 anys—
carrera que es mes avia brillant, risca d'arabar-la malament. El proas Judet serä un
afee sensacional, un d'aquests
afers que de tant en taut isompareixen en l'hesitar; politie de
la República i suelten discussions sense fi en ola ambients
politice i mundane. Un d'aquests afers—encara que semb/i una paradoxa •— que han
salvat la República perque han
demostrat que a Frena:a tti ha
una justicia.
Qui es Ernest Jade? Que
representa el mas num a Freno?
Sobra el nom d'aquest home hi ha una enorme centradicei6. El tet d'haver estat
"L'Action le ranaaise" qui ha
promogut en realitat ;imitast
procee de traici6 ha desplaçat
al nom de Judet del seu centre.
Judet no es pas un home desguerra. Al mitrara El vell periodista és un clerical intransigent de la vella escota, un afeeris,sat adversari de la República i de lot el rnoviment
erätic i laic de Eranea. Barata
el proas Dreyfus. Jadet escrivf adietes furibunds contra
Jaurés. Teta la vida politica do
Judet s'emperna en realitat en
el catolicismo, els seus mies
fuma sompre el bonapartibles i
els monärquics. eh mi diari
"L'Eclair fou en ele temps do
la seca direccib, coas ho ee
avui, sola Duré, un gran diari d'extremis (treta. Gnu: S . f!Xplica que aquest !tome hagi po-

gut cornetes un Mida tan greu
o — Si el del:ete no existeix —
alreurrie l'odi dele erais :mies
de sempre, deis homes de "L'Actin Eranaaise".
Fiel d'un tinent coronel, Ju,
det, ex-normalia, ea- professur.
persena culta i intelligent. orador, polemista, sense fortuna,

eapigue crear -so una gran pasicid arnn una senyora jovenis-

sima. (l'una condició superior
a la cava, la qua) arengué sobre Pf marit una influencia preponderant. Es !anearen mollee
portes davant d'aquesta nova
famtlia i «ieb (du que el "menage" Judet es lliguee estretament anda les persones que demostrasen menys severitat: el
pintor sute Jean Bussard i Madame Bossard entraren en la
intimitat de Judet.
Judet tela a Pisas una vida
brillant. Fine a l'any 190e fou
redactor co cap de "Lo Petit
Journal" ami, un ecu formidable. Judet feu en aquest diari

la sesa campanya contra la revista del procés Dreyfue. Duran! aquell any Judet creä
nuca de finanmers i comerle
"L'E"elair" adjudicant-se la direcela mula 60.000 frailes l'anea
Els negools d'aquest dieta no
bao ostat mai brillanls. El capital social fixat l'any letal en
un milla i mig sofri sucreesius
augments. Quitut provinenea teBien aquests dineral Les veus
que Judet era un agent aloman), contonearen a cArrer
per les reilaceions do Paris
abans de la guerra, en els Ene
1911-12 i 13.
D'altea fiad :tilde!. se:labia

que feia uva vida desproporcionada al seu sota Tenia una ca•
la espléndida, autombbil. ariats,
dues cambreres. una cuinera,
un portee I les festre. a la casa, eren constante. Per qui enriela — diu rescrit del fiscal
del procés -- ei preu de la vida a Paria rany 1904 la vida
que la familia Judet portava
exigia, almenys. una despena
anual de rent mil trance. Les
entrades de Judet Aren conegudes pe/elite l'ex-direcler de
"L'Eclair" no tenia pes recursos peral:imite. La eituteid del
seu imite Bossard diu l'acusacid — era semblant. En
començar la guerra lote dem
eren a la vigilia de la ruina.
-La catástrofe que 55111711 per
desencadenar-se sobre el mein
—diu textualment l'aeueació-hauria permès a Judet i a Board de reaoldre la qüesild. 04
club es trobaven",

JUDEf

L'acúnela es basa, en •154
le, en la rorrespondáncia xifrada enviada pel sots-secretari
alemany dels Afers Estrangers,
volt Jagmv al band von Laugen,
ez-conseller de i'Ambaizada eis
manya a Paria i cap del departament politie de BrusseHes
durant l'ocupació de Bélica.

Aquesta correspondencia da
dels anys t9t4-15. Els doctameiste, dipositats en els anime
del Govern imperial alemany a
Bruseellee, foren deacoberta el
30 de julio! de 1919. Ele doctaments semen aciaperadors per
a Judet i Bossard. El pintor su&
era anomenat en elle ami) el
nom de -Pilatus", l'es-directog
de "L'Eclair respon al peeue
dbnirn de "Der Jade T.", Te.
breu T. Aquests documenta eón
escrita en termes cOnveneioa
nals, perb sembla que el pla
era enfonsar el front interior
trances pel canta de la dreta,,
prine;pailment eervint-se d'ele4
mente bonapartieles (el come
te Armand) i catòlics mitjane
aant una pau sense vencedora
i vençuts 1 construir sobre
aquest pla una politice d'acose
lament franco-germlnica per
contrarestar la influbncia arre
glo-sazona. Es. com es esu,
matoiaa política de CaHlaux
miel» política de Cantata
vol consolidar l'acostament
franco-germänic sobre un proa
grama esquerrh 1 Judet ho voe
dia fer sobre la dreta.
La segona acusació contra
Judet, la segona acusació greu,
eón les declaracions de Midas
me Bossard. la qual ha declae
rat que el seu marit
les relacions que Judet tenia
amb Alemanya per la intermea
diaria') do von Rosserberg, =da
nistre atemany a Berna. S'ha
de fer constar de tota manera
quo quan Nadaran Bussard tau
aquestes declaracions tenia un
piel de divorci entaulat contra
ed ten marit, plet que ha pera
dut.

Aquestes son, "grosso modo"
les acusacions contra l'ex-dia
rector de "L'Eclair". Judet ha
do respondra deis seus viatges
a Sui3sa durant la guerra, del
peu viatge a Roma 1 de les cone
verses que Ungud amb el car-f
denal Gas p arri. do les relacione
amb vun Romberg. Un particua
lar important del proas ea
aquest: Judet fou condemnat
en contumecia. el 4 de febrer
d'aquest any. a la deportació
perpetua. Judet es refugià
Suisse quan comeneä la calo-i
panys que d'ha portar davant
deis tribunals, perla afirmh tela
teradament que es presentarla
de seguida que l'acusad() re-'
solgues certes qüestions pree
vies. Una d'aguastes qüestiond
es referia a les relaciona que
en aquest preces hi podia tea
nir l'ex-diputat Paul Meunier
i la senyora Bernain de Ravizi.
qüestió es resolgué absole
vent el tribunal a Paul Meue
nien i a la Bernain. Joded, coma
plint la paraula. s'ha preseatai
a defensar-se.
Jimia P14

ME ME
?arte 9. — Muda tarda ha Met
atasca el senyor Judet.
En acabar l'advocat de la defensa
el n'U brillant informe en el qual de.
mana l'absolució del seu patroeinat,
el senyor Judet s'aixecà a parlar,

dient:
— Vais tornar a Franca per ved
impuls i megut per Eúnie desig de
defensar el meu honor. Confio en la
i en requisas dels jurats.
Besares de curta dellberació, el Jata
rat, per onze vots contra un. &ciar&
innocent el my« lude.
Seguidament el Tribunal de Dret
dicte da sentencia absolutòria. —Ha -
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LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

DE FRANÇA

lountari ratel
Niers genial Fre-

frallgo-allglg
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tos
ffj es mal
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MI Me a Ctir-

ELS PROBIIMÉS

de

migad
parís, 9. — A Clermont Ferran
han celtbrat sOlealneä iee:es per

csionuMorat el tercer censuran de
Pasea'. Han assitie als Iversos aCteel
prarlut.Ciant discursos , el prestdent de
aa ieepablica Maleta:Si i els tes
ny01-3 Maurte i Barres i Liesi Lerarti.
—riada°.
Ferrand, 9. — En el disC.I.trno
cut s que pronuncia atan a la iesta os -

rit

arada amb moi.iu del tercer centenaei dr1 naixement de Pasea', el perdent de la República declara que
Frae, a , complint el testament que els
jaI inoru ii dictaren, es propom d'as
conseguir la reparació de les borris
bel devastations soiertee per deu dels
reas departainents.
Durant tres anys—digué el mayos
ellerant—els Governs de Francia ne. iaren amb moderació i paciencia
re
imb els diversos Governs akmanys per
.sagna: el Traen de pau.
Totes les negociacions. pero. han
donat un resultas negatia davant la
gel cosa el Gotera, interprete de la
voluntat del pala, es velé obligas a
adoptar un altre metode i ocupa la
Ruhr amb els belgues, nostra nació
amiga. tense que titil el nostre propiasle hagi estas d'anexionistnet Túnit fi
eue harem perseguit sempre és el enser pagats.

Frenas — afegf — ha fina.
clarament ala seus fine i
tindra la seva politice d'una
manera terminant fins a acorta
eeguir el seu propòsit sense
vacalar en sacrifica?, eonven,:uda que obra de bona fe, clara i dlealment 1 que per atea
ha de triomfar de tote els hor;
ros i de tots els prejudicis.
Acaba el seu discurs excitant
la unió de tots els francesos,
senerf distinció de partits. —
Uavas.

LA CAMDRA RATIFICA ELS
ACORDS DE WASHINGTON
Parte, 8. — La Cambra dele
Taputats adopta ahir, per 460
vate contra 1 O 4, el projecte de
ratificar:in deis acorde de %Vash lagt on.—Ha vas.
LA IMPRESSIO ALS ESTATS
UNITS
Sendras. 9. — Segons noticies de
We-hategton que publiquen els dieras
dieur.Aa caelt31, el Govcrn nordameriza ha quedas satisfet de la rautimió a la Cambra francesa del, acorde
'avala existente entre ambdós paises.
—Haya..
LA CAMBRA FRANCESA RATIFICA ELS CONVENIS DE LA

MAR PACIFICA
París, o—La Cimbra de diputas',
en la sesea!' d'avui, las adoptas per
unnanitat de 498 votants el project ,. de llei ratificant teas els convenis
reiermta a la mar Pacilica.—Havas.

ACC1DENT D'AUTOMOBIL
SET MORTS 1 VINT FERITS
Tktneen (Oran), 8.—Prop ¿'aquesta població bolcà un aut6mnibus ocupat per nombrases viargera A comegükeia de Raccident resultaren set
retienes mortes i Unes vint ferales.—
%ras.

YUITENA ETAPA DE LA VOLTA
CICLISTA A FRANCA
To16, 9.—Vuitena etapa de la volta
ciclista a Fra n ca. Perpinra-To16. Els
corredora arribaren per aquest ordre:
Ì. Buyase; a, Boteechia; 3, Pellisster
flier.ry); 4, Tiberghien; 5, Haut; 6,
iicquirtot Toas han efectum el tracte de 3om qui l ämetres, passant per
Beziers, Montpeller i Nimes, en 16
toree a poca cosa mes de 3 1 manes
E1s corredor, stin actualment
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Goma
Fa!
znaiij ceer41 de caber fa alemp

i 13 riggli1igi lueeste

fa-

mea orbes rendid* reo
difeeiei de • rhe Thiesee". de Lee¿res. eerreepsaeni • redieid de die.
dabte, c» qual el gnme rosario angla s'acate de fa situació de Barcelona i de tortnalitat politica d'Espine
Fa MI quant teles» que publiquen
telegrarne de Bimba, acusa n! que

la capital de Catana» passa un ptriede de cerradera menuditas mitaca i eromendea. Des del <ha 2 de

maig hi ha una vaga de tranepoets
rabioea-4,o hi ha altea peraula per
expressar - ho—. Mogate vaga ha coasportal grans violeneies. Patrons i
Roma. O. — Segens declara dent del Cornea demanant jus- obren han estaa sterroritzats per asuna nota do procedència ori- ticia contra ele autora dels es- iles de maliactors molt 3Ceirit miran»
a la aducid del ~Cine. Ele ¿arreclosa que publica el "Mesea- mentats atemplats. hada°.
giern". Halla no ha dona/. la *e- LA REA00,10 COMER:JAMEN, ter, voluntaria han estat tirotejats;
s a adhesió pura i simplement TAL ALEMANYA CONTRA ELS paca» importants han caigas assasstress al mig del dia, i fins s'ha dona a la test francesa ni a la teSAGOTATGES
nas el eas q,le un crup d'aseasoins enst ang1esa, relatives a la güeraCoblencit, 9.—El Governador tras en autorizaba en mi camp de Isttidi de la Ruar, si ba la test general de la pes:fenicia del [Iban
tal i mates dos policies voluntaris que
itaaana LS diferente punts de
ha fet publicar un edicte convigilaren aquel! noc. 1 el piijnr de
contacte nmb d'una i l'altra. En demnat
eta termes energ;cs qual
tot au que en la 'enjarje del casos els
toles s'observa la neceasitat Semi acto
da saboteare.
assassins han peneut fuga impunement.
d'intensificar l'aeci6 diplomäAquest ediet.> , par seguir a le,
tica a l'objecte d'arribar a un (fugues declaracions aaittlogues 1 ne solament ha cessat el trate, siacord respecte al problema de d'altres autoritats alemanyes tió que el; trIunals de ithtiCia bimba
lea reparacions, encara que pel dele territoris ocupats, pot con- han restat inectius, talrnent que quan
s'h3 fet alguno detenció i el; cranicontrari la unitat do (n'Una siderar-ca corra un signo dis
no s'ha acopseguit encara so- rcacció en round governamett- na ?, han cnmparegut davant dolo ¡auges, les amenaces han influir en ei
bre la qüeni6 dele Deutes in- tal i un india', que s i tia rebut
teratiets. a base de ta oOlucid Govern alemany una indicació verediete. Alguna segada abs pennunclat sentencia, ved, no s'In cometed
del problema de des repara- eta aquest sentia—Radio.
mai.
cions proposades pel preeldent
Com pana sempre en aquene3 cirLES REPRESALIES
Mussotina—llavai.
cumstinctes, hi ha hagut ur.a invasió
FUNCIONARIS DETINGUTS
EL GOVERN ANGLES 1 LES
dandesitjablee procede-in de per tet
PER TORN
NEGOCIACIONS
Dusseldorf, 0. — Les tropes arreu que han mirat de•cercar en el
Londres. 8. — Els periódica . &una d'acualeia slian incautat de desordre econemie i administrara, la
que el Gabinet es reunira a principie
.setze mi malsons da maces des- manera de viure amb l'equena dreta.
Severa; les raticies rebude; as -ui, la
d'aquesta semana per tractar de la
Citas al pagantent da jornais
casi de teanaparts ela esto a tötS
necessitat de prosseguir les conferendeis ferraviarie vagumtee.
Todas les perSOnatitats ale- el" rems de lec:anee:6. Els trerneise
cies entre el comte de Saint Aislare
manyes d • aguesta poblará se- i cIa autiunnibta de la ciutat leen pai Lord Curzon. Ea ces que el resultat de les negociaciens fos negatiu,
ran succesolvament empresa- rea completament el servci i !a vaga
nades per dos dies fine que st- perilla de ier- 'c general. D'altra balItalia 1 Anglaterra donarien una resposta comú a túltirn memorindurn
gui posas en llibertat el súbela da , pera. es satisiat t ori de notar que
fent proposicions que cornu- francés Sshulder, que •irea de. • eis aiernreati has sfem l nuit. L'enema
nicatien previament a Franca i a Bél- • tingut a Mannentm i avaal com CI gestó del neta governador c,vd.
senyer Partele. In refrenar la red-.
gica—Hacas.
parmen davant del tribunal
prsca fúra hom ic da. dels elements en
per
esser
jutja'.
de
Leipsig
CONTRAPROPOSICIONS
UNES
que ara desacredites-a ii casan
A aquestes hoces 'clan estat
!
ANGLESES?
ah ulle d'E r pinea i d ro/ el man.
detingudes qualne personaltL3 tornaaa del generar Prrela ha doLondres, — Segons el Daily Ex- : tats.—Havae.
nar un 1V) , 1 catre a agites:a iliaca qua
préa, sembla que el5 perits han comeneit de redactar certes contrapropa- ESTAT DE GUERRA A WITTEN ja sa deu ;emane, nue dura. i Va`.ue
sicions relatives a la qiiestió de les re- ! Mimen, 9. — Amb anotad de ligres• •
trarnvies tee as ¡ata una maMparacions.—Havas.
obra per contrarestar el ben efecte
• sió de qué ha estar objecte ura semi.
de
setge
en
Vestal
praduit
cela. sha declaras
per la represa del ser ena. per
LA SANTA SEU GESTIONA DEL
Part de 1110!IS atarees. impressireets
aquesta població per les autoritats trateGOVERN FRANCES QUE NO
cei-belgues.H1V13.
per l enérgica actitud del nou gocenES PRENGUIN REPRESAnaba. . Aix6 la ereure que s'acasta
LIES A LA RUHR PELS SA. I
UNA LINFA FERR1A
una epeca de relanve tranmellitar. MiBOTATGES LA RESPOSTA
EVACUADA
nar la qual el port repeendrá la seca
FRANCESA.
Dortmund, p — Amb mou deis activitat normal.
París, 9. — Al ministerf d'Afer;
ceses de eahotatge perpetrats ale cirDeegreeladament. te vaga de BaeceEstrangert s'ha facilitas la segiient culas te efbnies, ha eotat castigaia
lone no es lain c simpaoina de i'2:33•
nota olidos;: "En absència de Mons. aquesta pcblactú carita una multa de
e:n 5 d'Espanya Na ia mala de temen
scnyor Ceretti, Nunci apostölte, Sion• deu milions de mares.
que l'arqueb l ebe d e Seragnese popusenyor Valen. secretan de la NunciaLes trapee franeesbelgues han evalar i venerable prelat de selfrenta rasa
tura, es trasllada fa un, quants dies cuat el tres de 'alma (arria compres enanca, tau essicanet dintre el 'co.
al erdnieseri, expressant en nom de la tre Merklinde
Huckerde —elevas.
medid. Pel que toca a Barcelona , la
Santa Seu, el desig que no es prenguesintervencee et7 tea qüesiions de Cd,.
sin mesures reepette als atemprets
L'ESPION.1TGE alLEMANY
lunya cha id t singularment diict pel
la Ruhr que peguessin augmentar la
Govern centra!, dcgut a l'exietencie
Brueeltes. 0. — à Sarrrbruck s'hao
irritatia i portar mas dalormes cansed'un ten mivirnen: separata: fa. Les
eüenctee. Es tonteet& a blonseneor descotare eis plan, d'una oreataniei6
autaritate lorals han linar amb vais
Va:eri que eolament el Govern belga alertases. ' d'espioaarge, de melca impura de p!om a t'emanar ais,stenc4 a Mahavia pree fine ara mrturee a cense- tancia.-11aeste.
drid. pereue aixa disgustaria es exganes de l'aternatat comes entra sol- TOP4114 T)F. TRENS
BERtremistes de l'autanemiä que es trodat beigue. a Duisburg. però que el
LIN. SEIXANTA FERITS
leen en un peetade asCenional.
Govern trance,. com el belga. es ,
Berlín a —A reetaria de PapersEl senyor Carnbö líder deis naciobava en el dret t en )'obligació de
tras!!, lila de circumvalaci6, es nalistes moderare. 1"ne retires de la poprendre les tonsures necenaries per eviprodui una topada de trena (Milítica despees d'una aarga actuació,
tar la repetició de semblants atemptant ferits 6o viatgers.—Havas.
dur3nt la qua! ?menta. InúnIment, contats.—Radlo.
ve laren el Parlament espanyol amb
BELOICA. I ELS ATEMPTATS INDEMNITZACIO PER L'AC- mallaras c a nstitucionals, de la necessl•
CIDENT DEL PONT D'HOCHtal ce dscar a i gun,s concesoi
Brueeellee. 9. — "L'Indepencaràcter au'on6tnie a Catalunv.i. La
FELD
dance Dele" assegura que an
Coblerca. 9.—Amb motiu de tea seca reada rla en si. peraer me té uee
cas que el Govern det Reich no
grau importancia pero deegraciadadesautoritzi 1 condemni els ac-s • cident ocorregut al pont d'Hoch- ment es Uil eimptoma del desprettigi
feld l'Alta Comissi6 Interatiada de
tes criminal, que s'estan coa
general
en cié ha caleut el parlamenRhenania ha cancedit a l'adminismetan? a la Rular, la retirada
tarnme a Eopanya. Ea po;i n E ci ha n
'ratea
tranco-belga
de
ferrocarrile
de l'amhaixador belga a Aleperdut completan-en' sil medir davant
manya constituirà únieament la zona ocupada uns lindemnazació del púbac, eh capa militare, que jalprovisional el000 trance amb
el comeneament d'una sbrIn
easen n /c1 insnortant paprr 3 ltddrnt
ale cecuesos pertanyente al
mesuree que el Govern belga carece
e, preocupen gaire de teSt;urdt t'Uf
Reich.—Havas.
estä dispasat a adoptar. — ¡la' ima anca
Un i r . Els desestre3 de lš lA
UNA BORSA DE DIVISES
vas.
•
Mar rac han manea Severes cril,
E
ST
RANGER
ES
Brueellee, 9.—A la manit a sgura centra l'Exaecit a ele minara daBerlin. 9.—Avui s'obrad a /fan- nen el cuan als pi:Nuca i Ir% relacione
latió (fallir al cut( contra els
nheim
una
noca
borsa de divises entre une i altere no eón pas gaire
aternplots a la Rhur. es Iburä
estrangeres.—Havas.
a una instancla al Rei i al Presacordiale. Abans d'elite, al Senat, hi

pi( 'por ti,

k robe el gen
bit ira reate(
!a no in

ciar

d

yer

isiciarJ
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hagué una escena tan violenta entre
el general AgulKra i un ex-president
del Cancel l que acabaren a bufetades.
Desates de Ilargues i apaesionades (EScussinne, el Senas ha autoricen el pros
cessament del genera/ Berenguer. per
negligències en lea funciona de general en cap al Marroc, i al Congris
aviat clranne:arà el debas per formular una acusació de reSpansabilitat
cesara ex-mla:stres.
No cal dir que aquestes äsprcs
sensions. si can:insten coral Eres ara,
reperautiran desfavorablement el la
posició exterior d'Espanya. Cap minietre d'Estar, per habil diplomatie que
stgui. pot realitzar les aspiracions nacionals si es tiraba 11 : g st per les rigalitats interiors. Qualeevol afehament
en la panela d'Espanya al maen
sinterarnent a aquest pais (Ans'aterra) que sempre In candi per Espanera una visa amialit.

Anenstadee mesuree mili t ar; i polltiques li han fet reconquerir, recen>
mant. la precié que els ültans desastres havent fet perdre al l'Ea Acrua'ment es trnb3 a Londres una delegue.) espanyola. arnb l'objecte d'estudiar anab ele seus collegues angiesos
i freneesos. lea bases per a la eoluva, del problema de Tánger. El iutur Dan que dom:na l'ex•
trem Sud de lEstret de Gibraltar. e3
una matera mit delicada. Les entrevistes celehrsdes fins ara han demarrar que exisieixeu pregones diverge:lees de entert entre les tres potencies mi: interessades ea aquesta
thiestiii. Cal fer avalen 5 que les dis1 . eeions dele perits eón latersrioses i
lue el deaig de la el:plantee-4 maman is la de aer compatibles rote
ele punts de ritt-a. G-bertittemenr,
E;panya et la nace% d'Europa nla
interessada en a l dec l i de Taneer. amh
la qual hietee t eernert ha steret mule
temo, a , snes.da. I'ró el ica paree pe53t13 Mal a. me.< ei dennetrie peral cepenar per 2Mlf ordre a renarranr del
ecu pile. Algunes flete SeU3 mes ardent s >arriate, na y enes altra eolueiti
de la renitte i a)
iirica artuel que seguir aexerrip'e
Una. !tela de
fe:xime 113
ie!wat. Oeseraa que, no obstant, ha can¡tusar mode s tament na
re:enea:ceras
las quelliato trun íua,lu a mara ro
veta niega cue puaui 'tirar el pelea r de
da:teche. E: narria popunr canal i el
erup que es dana el nom de Raeu integral. sembla que són ele nucas duques ' mciviment autocrat l e. Es eossitele que a E.speave. corn co n-aolts ataree llace, d'erea ee la euerra les idees
detnacrat iquea hwe oral 11, 25-3 Puna%
La desfeta i la cagada den Governs
de f paeice a Europa h3 es r at deguda
a 1 es forrree exteemieree de contrel
popelar que vere7,en l'auarquia i autot:t.aelNe, la II:("ncla per la l libert a t.
In mote:titear d'aquesta merla seca
molt feil a Espenya, on el pelele i
la legislatura no estas en intim contacte. Ele política han abueat eetessivement de lee preerceetives ale l'oligarquia o d'una calle d'el.aaraeles. Eta
esmeres de arup , independente i
deenseß. hi ha' knut ecu difusi6 de
Peders. Ita ninies;s del; ..isterne3 po.
l i tict sel del:ea a s ajun a aments de pr : nc . pas opusais i qualsevol forma de Cupven que s'adopti ha de aaervir per
enrehusair i no per llagar lee mana
Pacto eeacutiu de 11 nació.

aliase mielen ente ea co que es efe
yen a reconklier en el Tenme el
cree da Molturen.
Ele turre , perd, en Teure ose ele
alista ea mostrasen conciliasts, e• 10rasaren mes iutransigtata, lato!~
; atrasar una deslazaras foca del Traetat re onenent a Turgia el deet a pase els traposa del seu delta ea frenes

.
Dat la desunió dels alista eta

fra

Sures intenten obtenir el minen. No

obstent es té la :marees:le que seabinan cenase qua fraearai la Conferencia 1 an marcaran seise &mar una
pau en 1 qual basars obtharut alee del
que reas tulla coneedlr.—Itadios.

• ••
- Lausana. 0.—Ea la emitid celebrada
alele • la tolda pel. delei.ates adate 1
tum., ata arribat a sa acecd reepecte
dels puuts geuerale de la iliwuaa'6.
Era prine'pi ¡estipula la enprees!6
tota dselaracio tunea respecte de la
moneda i dei par.aleut dea ‚'ei ons,
en el Va eGks que coUt usen pese
cap Inodilendena ets rourraetes arree/ea,
uatit reatata amb Turquia botase el
part'eulan.
Referenr ei la galena.) de le$ osa essious. en 1,.• (lambas tría orat aP ove
des es fa (master elsraxect el rec:5 . leaselent il• la une ractee estableri
afease del ae..) d'amorate de 11114.
Ea reenea ttet nene.] e'est • pu'a l'evaeme id de Collera:n. 10.6 a, Taima: 1 eaHawai des del 111.eleat ea q ue l'Aseesblea d'Angora Dad rat:fkat /a 'ere
rnuferni,l a • a 8 ,1est Tractat de pau i
bag n eitat restatuüs u l'urania vis
veiKells guerrl, armes i muaie.0a$,
que ii pertaayien.
Ei preveas, per a priue n'u de Ls secmana ferrase. ruebab:eumut ateas del
el.wart,, d'u Vi, la Ñeatura d'una i
£1 Goma li Pi Soriets den ht.:zebs
hartar per • binar la eüeseació relativa als Cistrets.—flassi
Lausana .9. — Durara el dia d'ahir
tse celebraren tres resualotts generals.
La primera triga- Ilce després de les
done de la mt. En aquesta darrera retinas queda ultimada la reelacti6 de les
clausu es del traciat —Radio.
Lausans. 9. — Despres de 11 reun:G
ceerada a miaja mi antedarran ternasnades lea Ilergues a labortaies itegaca2C2011. dv Latina Han eaalgall tan:eatu reunions per cal ve di a eate i tutees
le t
pegaesoin areibar a Ut/ acord.
de'.
cona. ..a r.a.oa slaan esziearrad
Cl, ralaxmr> pe5aimistes que
r ucer, afor.
ten a &artera M'ara 710 !. .a a
tunad2ma. r.r. canilrmacia, pule el. deleger; maniates te decidiren a teche en
, Catira ezteern Jalare a'auns pm . ; en ds
eua'm els altets s'havIen mostrat arreductables.
El tOXie dt • I tramar me ha d' e etablir la pum detaran y:a al pr U xtm Orte,r
ha queda s., redactat en tos, e:5
seta s
E, proaab l e que l'eemertat anclas.
sigui sagnat pel; de et..3.is de lee par ,t.
(le a ei pf.:,;( ltn 1Pta t L.s rt¡.,2cie,
firmants seran Tercalia 'ra e ara bs e .
da. a Cri:zia. Anelaterna ,
Ea. Rumania i Invistes-te per ratira
Els Esaats Volts nei setun iirmanse
.
de itsmentat tracias, patio Nordärnerii ca no ha estar en eerra anth Turqula.
1 l'estelar trencas snleinetat asarla 'a dad pe
tienes les seres n'acierta diplanatifeCi.

Les raiestiabe de lleals. problema ee
aaostul, t dels partadura dc tacols 3,1
desiste onoan5, na sean frenas en el tex: te del traen La primera qairslari thI C
eei resalte en el termina de

•
'

1%0

I

La gin lerca tate
la dimitid
!rada(
g
a da dad

Lanceas, 14.—La 77 tomada de la
segoos Cusdersueia te 4 118.1111 11 a diamitauft ~sine laaptIraitesee eme relieve Bah., oprimiera,' degut a qua els
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Riel, 9. — Els delegats de la Res/bina »Mica , rasen al Leeelin,
han milicia lea coaalinasió de les tepúbliques socialistes ama els asaltas
museaant-te a Lean presiden de la
Unió.
Ea el dominen de rata:cana inttpula que 4 Taca Saura de ssitmeme's
en el sea luncionamens a les
non conetiniciaa-ilans.
cies de

san asaos, /wat pende a le
ies Nacions. Ea el rota de/
tretas no s'esmeres els peruana de
titots en Miestiti, que sera enjeba de
ttegaciacieas entre es portador, i
Gorern otorni un cop hagi esta Sigde
tat de

nas el Traen.
El tractat resol primer la qbestiti
de les frAteres surques amb Solgaria
i arnb Grecia, i e /ah a mis el Gavera' aire monea les fronteras establertes • / pris de la guerra es mueles racione que foros aliades de Ter'
quia.
La gitesti6 de les Mes es rescata
establint-se el doman* de teetaisi
sabre lee dice situades a remad;
deis Dardanels i reconeissent-te la
sobirania de Grecia sobre les abres
ama la condieid que. donada la sera
proximitat a la meta de l'Asia. bien

d'este desmilaaritsades per come
El pas pelo Estrets is Éls
aliste no cobraran despeses ¿'ocaparió ni reparacione. Se auprimeit
el regim de capitulacions: s'odie
el conveni sobre propierat uterina i

s'estipula que la navegacie pee les
Costea surques serie realitzaela per

companyies otomanes 5 no per arnuclors estrangers cona es realitaati
abatan de la guerra —Radio.

aÍUt

pu

El . . a

Recae.

17 CONDEMNES A MORT A
CONSTeTINODLE
ConstantinobLe, 9. — El tribunal militar ha e:ladee/tal a
mort 17 Individua acuesta nieves. ajudat tia greca a perreguir ele turne 3 Beim.e. Dij0115.
die 1i!. es m'israelita 3 ittr eaecucio.—Ilavae.
UNA NOTA OFICIOSA
Lausana, 9.—Aquiesta maneada, a
dos quarts de dues. alta «emanas la
segii: ad neta ufict6a.:
Les rema:cine que len tlngut Ilse de
del dissabas han permita d'arribar a
urs acsrd. en principi entre les delegoeraps de les potencies invitaras i la
delegatia turca sobre lea tres ainstions
que quedaveit pendeitet aforada de
pagament del' capeas del deute otea

mä; conteseiens i evacuació de Cense
tantinoble.
Ea paras salan eurrept d'ultimar
els lentes preparats a relee», els
quals eran 5orme..«SS tot seguit
e0Mite3 competente de la conferaneia.
S'estipula en practipi la supressió
dr teta deelareitai turca respecte de la
manera a del pagament <lela copas,
beis ente,. pee6, que continuen tease
modificael6 els contractes anteriormerit efectuare a Turquia sobre el paracular.
Quast a les conslusicies es fa constar el roeoneixement del; dos contraetes zniermrs a octubre de sota
S'et*.puta l'evicanci6 de Cortstaitinoble. Txaaalc i Gallipoli, alai que
easssemblea d'Aneare hagi rabian el
trIttit. de 1.3u.—Radio.

cl •
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D. baohn Frezas , arfara

NOTARI DE VALLS
morí a Barcelona el dia 3 del corrent
Havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Ap-ostöllca
(A. C. S.)
Els seus afligits esposa Josepa Jané, fills MariaJosepa, Antònia, Antoni i Lluís, mare Eulälia Martorell, mare política, germana, germana política, o:ideales
política, nebots, nebots política, cosins i familia tota, en recordar tan irreparable pèrdua als amics i coneguts, els preguen que Ii tributin un record ea Mere
oracions i se serveixin assistir als funerals que tindran lloc avui, 10 de juliol, a les deu del mati, a la parroquial església de Sant Joan Baptista de la dutat
de Valla
Els Curtas. 1 11.1ms. Senyors adune: de Ea. S, Cardena:s A rquebiebefs de Tarragona i Burgos, /alelao s de Barrelona, Lleyda. Girona. Vieh 1 Torta», t'Un dignat coneedIr loa Iltdqtgiesalaia
accastuniadee a tote els ruleta per Cada acte de pactas cristiana que prautiquia ea sufraga de l'anima del fatal.
•
. .

-
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9.11:rgent). — rie
ministre e han autoritzat a lamet Padä perquè post da signatura al Tractat de Pau. —

deA iari.
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ISERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA:
Ola
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81

do 19113
IPITAT um. TEMP1 A OATALtiNTA A tlIS 8
DhI MATI. - (06ms:sao» da le "km autamoidgiee
tal
e • lur", • , l-e aff belga):
El eel is «re a e« Duelan:a. lea I« &arma 24 bares
alma °hierra empegas o la 11.116 l'adanes! a la Plane
de Vide «vente» remoler 60 me de elida a 8203 Jullä
ie nimbe*. III ha «linee a Cazaarua, Plan de Vida
Dereeleaa

Jullel

1. 11117ACKe ArMosnalcat Ueirastäl. • Ud
T II)Es. lIATL (neeereettieee Mune& Nerd (Orbe

M'Itera l'aspecte general de la clutrt.
Els tramvies 1 els autbmnibus revenga parcialment el servei-Tramvijrc

• r 4tisere edad.. PM' 'ama ga aras. Vial:
Domina el reste de premie« altea a T'Europa Central
eetenenne fine • leeeendesavla. Lea bah>. ea mesen • •
l'Atlante teeptentremat giraldas atoan Ose« o los
entes occidental. de lee Mes brea:que.

mort
LA srmActo rottIllENGE / de la force Oferta pol la despear amb
un so per roo de personal totalment
I D/LLUNS
addicte, al qual indubtablement s'hi ale
El fet que en diversas linies de giras tot seguit un gran nombre d'intreenvin ihagi représ al set-ni ha dem• œ.
•
modificar favorablement respecte
a, matt cap a un quart
Dturnenge

general de la Mutat

/ de non sorEren els pr:mers cotxes,
de rat'ar n ° ton elle destnate al servei de Delicia-Rambles; més tare se n'hi 'fegs.
ren fine a/s Joaepets.
Al Mgd:a, de les comeres del car.
ter de Vilamarl sortiren els d'Arenes-Drassanes
aiguns dele número
,;.,
"'ara
fuego emmorredute, com tarnbe ele
A lea sis de la tarda comencaren
poca nitres que funcionen actualel servei alguna de cirammalació (mímane
mer o 39). ient - ee 1.023 els serveis senq„ fou
wenrei de eeem •
ine.dente acabant le jornada e 43'
laten en la linia Gräcia-Rarnbles, quarts
de dze"
lue pegue encabir la multitud que
A la plataforma davantera de cada
a duren hora aprofiti aquest mit- cobre hi anava una anea amb ente
je de Incomod &
permetent - s'hi l'estada de
L'upecte general d'ahlr, tenint rabiza, no
pujar-hi ni baaar-hi.
ea campee la gravetat de les cir- penetres. ni
Abt, d ' Hm'. el servei ani 'etensi.
curnstänciee, semblä denotar tamf beata-se de tal manera, que peseb4 un millorament; du indubtable
prestaven s erque emir hi cm/tribal /'augment que tiennent es pot di que
vei totes le.s leees de feendnIma (via
anä notant-se en ele serveis tramampla), suprirnat-se en ga'rebe tots
vierte.
ama entrat a la novena setmana els cemes el servei especial de dede la vaga dele transporte. i si be linea.
Segens les dadee que brin recome
lea dada o5ceals assenyalen una
xifra Inferior, poden calcular-se en la COM9e.nyr a compta avui amb l'adune So,000 obrera els que es ceben brs.6 d e la rnajor ' a del lleno:lee
Pod rà iniciar-se el servei de les breafectats per ratur, sense comptar
que la crisi ha anat escampant-se a ladre (Heme. Can Tenis. Sant An•
drets e:c..), si be amb les test-me:ene
ton els pedes centres abres de
Cate/u:tea, motín pel qual resulta , del ea&
Samba que le D'recció ba erculet
molt dificil d'apreciar exactarnent el
nombre total d'obrera en vaga. l'avis que tots els obren que no es
presentes dess de l r s vate-guatee VieUN TRAMVIAIRE VAGUISTA
res seran acom'adats.
ES MORT PER LA GUARDIA
ELS AUTO5f NIBUS
Muele cotxes també iniciaren dita.
CIVIL
menge el centre si be en nombre ten itDes de les primeres horma d'ahir mitat
eue force mol?. eis dunearts
conmine a escampar - se el rumor de que
ni se n'adoraren.
&celosos incidente a les cctxeres dele
Es repartieen uns 25 comes entre
tramvies. a Gräcia. El mecen fou
M. S A.
el seeeent, segons les versions mes les tildes de Greda•Esteeielque feren
autor:hades que recollirem al une . i Drassanes-Sant Andrea
i servei des de les 3 de la tarda fins
de! fet:
Cap a lee set del metí i quan en- prep de t••• ..• .4.1 ....m'o sense incimenean de notar- se preparatius per den:s.
reprendre el servei a la cotxera de , Ahir, dilems, 'a Direcció comptava
trarrrries situada al Torrent de les atnb personal melt mes nombres, i semb a.qtre es distmsan a fer sortir eh cotPlega, cantonada al carear Sant
ad quan arriba el rumor del que hala
Vais, una parees de Medies emite,
I
de vigilincia ea aquell Une, volgué 1 moneen a Gräzia en forma tan diferen? i alarman?. CPUP es de ß liti del
escorcollar diversos individua que
1 terne
7
rondaven per aquells vola
Serabla que dos d'aqueas es ne- I Ahir tarda. pene tornaren a veure's
garen a obeir les indicacicns que autemmibut en nombre recluís, i &ene
els foren fetes i que fins un dell e , bla ea definitivernere avui s'intensifiacompanyant-hi paraules injuriosa can el nombre de vehicles en circu
lació.
fiu roen ii «meneen« agredir la
parella.
COACCIONS I ALARMES
El Cal Es que el macen va Elisa
disparas i que un deis subJeetes, que i Les autoritats feren una gran eche
bició de faces pels volts de toses Ice
ea deia Rufi Serna Diez. migué
cotxeres, renint ¿la agente ordres segretunere ferie L'altre individu fou
veres de no permetre grups al seo so detingut
, tare; abre doni lloc a diversos inriD'aleen fet al Govern civil
dense que no tingueren més transcenn'Fa donat la nota q ue segur-fu:
1
'A lea set del metí d'avui presta- dencia que rearma consegüent
A migdia, a Sant Antoni els grups
sen rieren a la =bemba] i cohen de tramvies del Tornee de les 1 tren nombraos, i temblasen reestirse a obeir Vordre de dissoldre'a. LarFinte le paren' de la mierda civil
de la Cemandinces de resaliera cra- ribade traeres parelles posi terme a
sienta districte, Didse Meu Valena l'incident.
Al alerte de Simeren foren sorpre1 Víctor Mares. 1 observaren que un
rus de tres individus. que no tosten sa dos ind:vidus que ammueaven Os
tramviaires, pisto a co ml.
imítela ni uniforme de tramviaris,
Un delle fou detingut per la polka.
eataasaven a la pone per on havien
juntament amb la pisto'a.
be sorfr eis cotices, amb releen. gens
L'altre fugi abandonant lama que
dubte. d'exercir macee en ele tramfou recollida per la policia.
vario que presta servei.
A 'a Gratis-ja foral detinguts ele
La parees de la guardia civil ele
lada a retirar -se. fent-ho a l'acte un tram e ilres Josep Rusoeer Font Gad'ella. Deis altres dos, un ;miel amb briel López, Josep Bertran Garcia, 10e: sea company. i tembé foren irse- eep Vila Serra i Antoni Nadal, acuemir a retfrarese; pare el company, sets de coacció.
També, segons fa nota oficial i pels
en Iloe d'atendre els =selle pres de
gran exeitsed, s'abraonä de sobte mateixos 1110:11Ji, hi hogueras dos dedanemt el gnärdia Mesa, posant mà tinguts al distrlete de la Universitat, 1
a la cambia d'arme« que el reir- quatre al de la Concepció.
dla eefmsi 1 tos forcejan? per prenEL.S TREBALLS AL PORT
dre-li l'arma menta es va disparar
Al port ha seguit fa o no fa can
en l'alre.
la setmana pasuda.
L'avena, el company de parella. en
Continúa la descàrrega de caree miantes el tret 1 veient que l'agressor neral i vegetal, així com dele vaixella
es pedi r. apoderar de la eareab'ne, atracats. En conjunt ea presentaren
Ido loe doman del!. ferint-te. Imbastares obrera, que feren ocupan tot
aeedaarnent fon conduit al disnensa- segun.
ri mis prerxim, morid almas d'arri•
Segons les notes de Jefatura, ahir
bar-he
treta aren en total uns 1246 cbrers
La parella de la guinea civil 1 el i 20 dones, havent acudit ajo carros.
que acempanyan Curen« &celta.
ELS TRANSPORTS
ren de conforme« amb l'anteriorrnent
En general es veieren me, carros.
rtletat.
Ele preus dels transporte semblen
Per la Capitule genere a la qual
es don å asirse del fet tot seguit, haver disminuit Per terme mig, ama
canslonada de tres tones la 'enema
? lustre:ele el correeponent sumare
havrnt-se nom enat un ennomfant be- paseada costara tal pessetes, i ahir C3
les leetruceer Pereare ariete : si i pun• contractà a base de les cent pessetes,
la qual cosa cena im ausnent de
lemetel el fet per complete'
melaste de transport en activi•at.
21 mort. a4e trema anve d'edat
lierneal de Burros i esteva dende/Tal
PERQUE ES VENGUI PEIX DES
el arree de la temalitat 21. primer.
D'AVUI
cobran«
de
la
C
e
Fea
o/parre» dt
Abir al m'id» el senyor Pone»
»n'a
el
nemero
Tellureine de la q eel
als perindistes que l'havien viells. Sapos la neta nfidel dele !a- d'eme
sitas l'alcalde i el linces d'alcalde sedularles. tert ,a una lerda de halt amb
nyor Plaja, preeident de la Comissie
lefre4 deeseerfa a la ree 1 6 lumbar 1
emita la de Meraste, per a anabenter- 1 que
seee% pel venere. que
estaven disponte a procedir amb eneral te* de peca Mana d'entrar
▪
gia amb els contrae.istes de la senda
diefgeeneul.
e • lee» Km per «Vadee en mete de Pe», eli quais. en deben la cima?
cooperen a crear un estat d'intranqullAA otee deekiest boa el colitat. mea que ne Peden fer ell que pu
dIetfeeleria Primen Pira
-.debirnscompelyi:gad
Meladas a un tnonopol.
DE TRÁIIVIES , EJ gervernador cooperar& a la tuca
amen edir;45 de die de robad. per tote ele mitjene;
,ertlnt que
'a¿Imanto, cli
40 borne mole del poblaah pesemos lee
mmedore ne reptes« la venda, tetra
d
¡Il Orles ab edes tioce dels aiereath
Mili
. eilla • elle
•
Diumenge

el`
raren tea sensibles,
pu:x els veins
de lee barriades extremes optaren.
otten. Ea natural, per ao venir al
amb tot, hola non en lea
centre;
una gran animaai ,
painaipais
vies
"'
Els establimenta de banys estaven
electes

-
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especial tcts els contractistes que no
compleix:n 1 urs compromisos.
es.
Relacionas amb això. el eltmicipi ha
dcznanat als venedors de peix al marca; que procurin tener provees e s
seus emes de venda, adverent-los que
de no fer-ho sed els senä retirat el
¡set-sois.
El &aventador asseguri que no podia mancar pelee perquè iones de Marina n'havten desearregat tres necees.
LA VENDA
DE CARDO VEGETAL
1-la visitat al Governalor una Comissió del Gremi de den listo de carbó
vegetal, assegurant que cap dels seus
individus ehavia excede del preu er
taxa Cr1 la venda craquests article; asseguraren, que, en tot ces. això seria
obra dalgun demprensiu intermediare
Sembla que avui la citen també
quedará molt proveida de .'article, tota regada que ella donat un gran imputs a la deseerrega des velen que
hl ha al port. El Governader demana
que el públic denancii tots els vened rs que sexcedeixin de preu taxis ,
amb la seguretat que seran castigase
NO SERAN PERMESOS ELS
RETOLS EN ELS VEHICLES.
ELS TAXIS I COTXES DE
LLOGIJER
També digné el governador, en
la seva habitual conversa amb els
periodistes, que liarla rebut Vadhesió deis representante de les entitats
econem:ques per tot el que fos continuer la se-.-a tasca normalitzadora,
no de:xant imposar-se per ningú i
atenent-se sempre les normes que
li assenyala la Llei, de la qual no
%el farä apartar mai en les sesees
decisions,
-He donat ordres a la policiaelegí - perque des de demä, ditr.arts, no sigues pertnesoe retels
de cap mena ni indieaciens ce els
carros, autos, etc. Totes aquestes
inscripcions avui en soga, com
"metge", "peixater", etc., no seran
autor:nades i consideraré contravenceó a qui no s'atengui a aeuesta
ordre.

i
També tale avinent a tots els pro.
I pietaris de taxis i autos llur oblige,
ció de prestar servei, car altrament
llene d'imposar-los també sanee-lis.
Tots els ciutadans tenlm el deure de contribuir, dins l'esfera de c.1dascú, al reetabliment de la r.ctmalitat de Barcelona.
EXPLOSIO D'UN PETARD A
LA VIA DEL TRAMVIA
I
A un quart de deu d'ama paseada,
7 a l'encreuarnent dele carrera Marso
I i Tamarit explote un petard a la
vis del tramvia.
Sortosament ni causä cap desgràcia. Produí una forte alarma entre el vaina?.
LA NETEJA PUBLICA
Al mate alguns carretera del serse, de Nenes pública es negaren
ahir • sortir, amb el pretext que
no 1/1 havia torea sufteient per custodiar ele carros.
Pena a la tarda reprengueren el
treball gairebá tota. No obstant, fa
nas quanta dies que la neteja no os
fa de( tot perfecta, puix e!a asunte
d'eacornbrar:es tornen a veure'; amb
excessiva freqüentia.
ELS ESCORCOLLS
Continuare fent - se activament per to.
tia la chitas; eambla que un entre dele
, bons menta reportas., per «pe ga meSane je la detencid de loan Herrete.
• que ultra una pistola anava prorelt
amb .se clesula, sepa la nota pcelcisca. Quedi detingut
[ °BREES QUE SECUNDEN
_ L'Ana
•
ffl dilid I* d Id 1.111# %Be

ow

na dsixaren d'entrar al treball une
Seo obren.
E.s carnbrers del Sindicas únic han
rebut ordres de no *rebanan
La casa Fichet, dartmes i bisculee,
ha suspes temporalment la seva fabricoció, per haver-se negus e s scus
ebrers a trrballar amb material transportas per esquirol,.
ATRACAMENTS REALS I FANTASTICS
Dissabte a a madnaea, al canes
Prevenga. cantonada a Brelen, dos indi
vidus somaren a Jesús Berres Melià,
de 21 ailyS, obligant-la a donar 53 pes•
setes que portan. Aguaste suma no
devia deinnr- os gaire salisfets, perque aeans de marear li donaren uns
guares ceps amb la meata de la pistola, produln:-.1 leslons de proutestle
reservas, de les quals Ices curas al dispensad de Grecia.
-A Parallel, un subjecte ancmenat
Eduard Talle iou trebat ates a ?erra, i en esser interrogas digué que li
havien rebat una quantitat importan:.
Segons la pueda, acata negant -ho,
reereeixent que lleva pereltela al pm
Pene semb:a que ‚'Eduard Ta::6
presemat una &remen contra els
agen:s que, segcns e I, l'obligaren fer
aquesta &clareció per salvar del com.
premie que al traen podien adule
sen.
ELS FLEQUERS
Diumenge horn observi melles qua
a les flama, puix el pa que senvia
fet en a guanera/ de amere no fou suficicnt per a :es necesseas del veinat
Ele alarmista havien fet córrer que
dieuns no es pasarla; al/ir e' pa no
va mancar, perla, en canvi, hl ha que
assegura que avui no treballaran
obrcrs flequers.
EL RAM D'ALIMENTACIO
A propesit des rumors escampats
aquests darren din sobre eatur del,
obren de les febrIques de pastes per
a sopa. seas diu que no hi ha conf irre en pe-espete :va_ tota vegada que
qua/ toses elles no treballa, des de fa
quatre smmanes, per manca de primera matiries.
EL CONFLICTE DE LA CATALANA ARRANJAT
Diumenge. al seu local social del
carrer retiene es reuteren els obren
i emp eats de L Catalana de Gas i
Electricen, havent se acordad eaccepteci6 de les bases presentades per
la Companyia, i quedare, per consegüent. seucionat el litigi que lii Ilesa
mitre les dues parte.

PARLANT AMB UN CONEGUT

Denles, s'ha acabat el temps
de lee vaques grasscs. Aquells
formidables guanys de la guerra
han esta? supats, esborrats per
les crisi terribles del 1021, les
especuladons en fals a que tota la humanitat s'ha Iliurat i a!tras causes que no sato del cas
esmentar. Abans es nedava en
l'or i al Ilincr no se li donara
cap importäncia. Avui, pel centrare totes les indüstries ön
vietimes d'una torta crisi i els
comerciante van n-aateninte se
entremig de molts d'entrebancs
i de moltes de dificultats.
Si hi hagues verarnent un
cervell" que dirigís, l'obrer sobria totes edenes coses. Malauradament no és airf i fins a
Madrid s'ha dit que els nalrone
catalana 'atollen continuar obtenint els formidables guanys de
la guerra. Quina falsedat i quina mala fe!
Perrneteu-me uns quants
meros, que per si sois duen
mes que toles les beles paraules. No vull parlar-vos deis sous
que guanya l'obrer a Frenen. i
Itälla. en els quals palios, por
docta de la moneda depreciada observarfem una diferencia
de 20 i 30 per 100 sota els salaris corrents a Barcelona. Em
limitare a establir algunes caraparacions entre els jornals de
la Peninsula:
Ele obrers de les (Hedores de
iuta i eänem, poso per ezernpie, guonyen aef per termo mig
peesetes treballant vuit flores. A Alacant en guanyen 5
com a enäetra, amb les deu bores de trebnll!
Entre un reanobra do Barcelona t Madrid hi va la diferencia de 2'30 a 3 pessetes diäries!
Un meeänie aci s'empolla sobre unes 12 nessetes diáries,
reune mig; a Daseenia no arriba a les 10 pesseles. I ain sue°ocie en tots els ralee.
TIngui finalment en compte
que el farnós decret de les vuit
hores no es complete rigorosament mds que a Catalunya,
Basebnia 1 a les ciutats do Valencia i Madrid. Aneu arreu
d'Espanya i obeervareu que els
obrers treballen les deu hores
antb une salarie 30 a 10 per
100 mes baixos que Mes d'acr.
Totes aquestes cireurnstän.
efes deceoneg,ucies per la majoria de la gut que parla dels
problemes socials, són dla
imperatius. Són elles les que
ens manen.
Ja no partem del tutees anda.
bes (la situació del qual da esgarrifosa, de la pobreea dels
mansees i de tot l'element obrer
de la resta do la Peninsula.
Els patrona, aeabä, no ens
reposaren] mai a les reivindicocions justes, lògiques, que fact
l'obrer pel seu millorament, pene no cedirem pos a actutiolons
anàrquiques dala que semblen
nomes obrar per indicacions
d'un enemie de la nostra torra.

INDUSTRIAL
Rem eingut ocasió de parlar
amb un important industrial a
propòsit dal conflicto Buera
plantejat a la riostra ciutat. Es
tracta d'un borne quo ha posset moltes flores d'estudi sobre
qüestions econbinlques i a qui
en diverses ocasione han estat
oferte eärrece quo s'ha negat
sempre a acreptar per no arartar-sc de la so ya vida de treball.
Segons el), el confltete plan.
tejat actualment es de vida o
more per a la desee patronal,
car en el fons no ea tracta mes
que d'una ofensiva del Sindicat
a una
contra el patronatge.
A das quarts dc diles de la ret (Valúe
El prote gt pel qual han plan.
120 dependent de a rellotgeria que el
te,jat el conflicto d'ara no era
senyor Josep Vila té a'. número 5) de
mes que un tanteig. Si s'hagues
carrer del Rec, s'acimut que uns Ilaceda a les aoves engendre predregota havien entrat a lestabliment.
gente en la Omitió de nomen
Avisat ramo, que era al teatre dl'
d'entrada a lee quadres, que,
gut que li !seseen pres re :otees 1 alcregueu -ho, conetttuei g un abtea objectes per va/or de mono paeurd, el conflicto certamen!,
sees, i 4ori en bitllets de Banc.
nhaurta rescate Perb el ram de
Se supon que el !ladrar s'havien
construceice Ja tenia preparados (
unes noves bases i després I amagat a la rel engeria abano de tancarda.
car es veu el pany fet mal«
• s'hauria reeolt. Perb el ram de
per la part jeta:ice, la qual cosa fa
' ena haurien tornat a portar a la
critica eituadid de g uata sese necear que el forcejaren co irlik det
I vede de ande d Tabsidei
. 11114111a
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'EL CURO SUPERIOR DE CÁTALA
DE L'EN:OLA Ir iSTRY
L'Estere& d'Idea pou en tonelzement
dele que derritan Resistir al emir superior de cande que efae133 el nombre
da placee imita? • doa• tensa dactilar a Descree» al catea ser »Ilici
-tud.
son degut tempe a amanear& ala
lateen:asa esteoeptacie de llar demanda.
C012r4 tenle present que per poder
inventar ea aqueas cura fa palma n
coneizemente previa d'eme-mafia i
catalana.
A lee clama tearlques pudran asee
adagios cota urente 55 noebre illmItat
d'alumna, Vacceptecie dele quals ets
facultas exclusiva dels profesa"
EXPOSICIO ESCOLAR
No havent-a postas celebres/ l'Expoaki0 General Escolar, l'EseeLa Montemor( de la Mancomuneat ha resolt
organesarea, els seus local!, a aleta
de 'cumbre 4 03:31132% d'oetabre
Durant l'E:palde el delegas asperial del Consell de Pedagoga mayor
Atexandre Galt donare tue2 conrerinc:a
pe:Alca /sobre la tarea de VEseola, destinada especlalment mesnes 5 pedagoga 1 als amauta de l'Escota Catalana.
L'Escota ha resolt tema publicar
dintre da pa la !esa primera efemeria
anual 1 amainar autor:necia al Conste és Pedagogia per creer un non
g rau de nois graos i una mece) capedat i independent ee nees grans.
ESCOLA D'ISTIL1
Ha sortit ja el p:a d'estudie de
l'Escola d'Iseu d'enguany. Els cursos que ehi donaran són els següents:
CURSOS GENERALS
(Primer grau)
Elements de Mineralemia.-- Pro(asar En Josep R. Batalla, pvre.;
d'II a 12.
Beedlnica general.-Professor En
Salvador Maeleuer; de 8 a 9.
Präct:ques de Zoolceea. - Professor En Salvador efaluquer; de tres
(mane de to a tres euarts d'II.
Präcdques de que-alca elereeataL
-Pro:essora Na C,oncepteió Fans-an;
de 8 a dos emane de ro.
Histeria de Cata:urja. mutuo.
ricas i Cultura Cata:Z.023 e1 C:3 segira 11II 1 Z11!. -Protessor En Josep 1.1. de Caracuberte; d'II a 12.
Peicohl9ene escalar. - Prolessor
N'Emili Mira: de tres quarts de ro
a tres quarts d'u.
CaegraEa Humane aplicada a Casteunya.-Professor En Patz Vila;
de 8 a 9.
CURSOS ESPECIALITAT
(Segon ¡Tau)
Micrese6re Ve eetral. - Pro f ese or
En Joaqu:m M. de Barnota, S. J.;
de 8 a dos quarts de to.
Practiques de Fizica i Química
aplizadea a rescola pimeria.-Proies:or En Gil Trigincr; de in a dos
guares de re.
ReaLitzaz:ens. - Prefessors En Ra:el Solanich i En Joan
de 8 a to.
Cara superior de Catale. - Professors En Pornpeu Febra i En Carlee Riba; les tasques d'aquest curs
ocuparan la mejor part del mate.
CURSOS DE TARDA
Can premie d*Er.zenyarnent Doretezee: Con:caló da delees, (,am.
coneervee-iretersora
brea
Monines:e Sastre; a les 5.
Eztudi da la Ditm:ca epEeada a
eireet dereciac.6.-Proiessor En Joan Llongueras; a les 5.
Cura de fotegrefre.-Professor En
Jaume Ribera; a les 3.
L'Escota diseu durare del as del
present al 21 d'agost irme/rito. El
preu d'inmerg ió és de cinc pessetes. E1 lloc crinscr:pc:6: les oficines
d'Ensenyament Primar' i Scrunderi
del Consell de Pedagoga, Urgell,
número 187.

El lector diu...
LA GAD1.1 DO!!
.1;n.
De Ver:tele famas ades publeat per
"A II C" i que amb tanta de (necee
ha estat comentas per ton nosaltres,
j o no 111.1 recoliir-ne ni ele jumes
grollers, ni lee eeliques releed:es, ni
les amenaces que fan somriure; no
vull tambo0 ocupar-me del dilema eafereidor que al veramcnt fos el d'Espetisa noeaeres aeceptarleue pide:
amb una jala Inf alta, pera el que m'interessa parlar d'Imanta mena de
chantas i repuguant que pressuposa el
creure'ns prun envitea per conselerarnos capees,' de baratee la nostra änima i la nostra Ilibertat per un grapet
d'or; earenzel!
Estracy amor el deis espanyols, que
no trabe; altre mitjä de capte/e-se l'afecte-que s'enemas ja ele ha fugit
per sempre-que l'oferia Infaman d'una moneda! No el respecte desune co
la compran:o cordial, no la comercie
en el trine, no l'amor, en el nos la
soldad& Dones te: ames errats, ganta
d'Espenya: ni nomines tenlos Vänlme
de local ni romera coueerveu de la
rastra pretérita senyoria tea C080
que semen orgull groller de amaine I
qua are ja so ea m• sede Ole una a
-ojenrvlcas
No per Mar dar ene 4. atrueno»
la sabia; antera el al blau 1 l'espel
l'eapal atuell on brilla mielen& l'estrella de la Mace. Coz:euezut a secar la trunca del vol lliure, Cetalleay e ateten jo!osament...
nveueel -

Moviment maritim
Vabelts ontidS
Vapor normes e Bnzse jarl", d'A»,
vers, ame crirrega genc.al. Amaina
moll ne ba.c.e.ona Sud. Cousesnatare
extreteminaa.
Vapor maneto' "Rey Jaime L , de
amb cianea general i 59 pmsesgue Amarras mi. de Muratla.
Coneignaare Amelgue].
Veler ita a
l - Barco hl", de Terranava, amb carbó.
Vapor eepanyol "Marques de Campo", de Cardiii, amb cerrega general
i cartee Arr.arrat moll d Espanya
Consignatari, Companyia Transenediterrenia.
Vaper norueg 'Seat", de Trom, amb
batata. Amarrat mol de Igural.a.
Consignatare Enberg.
Vapor evpanyol "Navarra", de Gi•
jan, anda cärrega general i 218 passatgers, Amarras moll d . E.spanya eE.
Vapor alemany "Cartagena", de Milega, amb cürtega general. Amarras
mole d'Espanya Est. Consigna:are T.
Vapor italiä "Veles/amase", de Gatova, amb cinema general. Amarrat
moll de la Earceloneta. Ccallignatare
Ligure.
Vapor ita iä "Aneona", de Genova,
amb citrina genera:. Amarras moll
d'Espanya E. Cene:gua:are Mallol.
Vapor espanyol "Canosa". de la
mar. amb peix. Amarras mol, de Le•ant. Consienatari, C21305a.
Vapor espanyol "Cierto". de la mar,
amb peje. Amaren mo:1 de Llevant
Consignmari, Carona.
Vapor essanyol "Guadiamar", de
Lcs Palmas, amb cabecea generaL
Amarras mo 1 d.e. Barcelona Sir, Consignatari, Ibarra i Companyia.
Valed» despatxats
Remolcador espanyol de guerra "Ciclope", amb el seu equip, cap a la
mar.

Ve er Italiä "Balear", en Ilast. Cap
a Atehero.
Bea-genti goleta hala "San Francisco del Pasta", en llest, cap a San
Feeu.
Vapor espanyol "MarquCs de Caenpo", de tenme, cap a Valeada.
Valed» sortlis
Vapor espume,: "Primero", de trensit, cep a Sevilla i escales.
Vaper armes; "Eruse Jarl", de
hernie cap a Marsella i Génova.
Vapor espanyol "Tinearie zmb darega genera'. cap a Atecen: i eszeles.
Vapor ita ie "Ancona", de tansie
cae a Oeorto i esmles.
Varee espanyol "Rd Jaime Ir,
amb cereza general, cap a Meeene
Vierte apenyel "Rei jahise Ve »S
anega general cap a Palma.

Noves religioses
BISBAT DE VICh
A :a secretaria de Cumbre i Govern
de Leseat de leerc-Lea a na rebut del
bibct de Vieb una convoca:era per

e °pese:sietes a Le rarrZAuizs vacases
aquest bisiat. &Se les smeems:
lic g e *171: : Cseedral de t. :ele Caelf,
Maus-era (N. D. del Cance), leipoll i
Saltee.
Desecas: Balsareny, Berga, Besora,
Cerce, Copees, sstsy, Gaya, Cembree.y, Geardioa, Llussa.nes, 1/eavarciee,
016, Arisa, Pret, del leupit,
Sampelor, Seria, Tora, Sant Jade de
Vilatorta i Voltrege
Ucntrucla: Argensola, Ceonge, Castelai e. del Bebe Casiellnou d. Buges, Canellve 1, Espet, Freixance Granero Jcznet. L1.133.1, Liussanes, Malla,
Moteen, Fuigorio , Rajadel, Enea'
fort, Sace:m, Sa selles, Semere $ ebrement. Vesara, Vinyoles «Chis
Vo:a.
Rurals de ilmitnera dosse: bage,,
Baucells, Ceeteldr, Llorar, Mime es,
Moretee. Ogessa, Peal i Soveles.
Rurals de regona nasse' : Cabaclera,
Castenyadell, Ciuret, Cieit, Gomet,
Mantisa:ate Montseli. Pardines, Pinós,
Santa Eugar.la del Congelst, SerrahiTattlatla, Serrassela. Viladceaval
Veadevever, Vilarame i Vinyoles de
Pornballa.
-Sa Srntedsi Puis XI, en audiencia concedida al Rend. Prometer de la
Fe en la Sagrada Congregació de Ri•
tus, eleen <tienes rtomr.a.r Ponent de
la crusa de llene:jachi de la serventa
de Déu, Carne; d'Anruera de Sojce
Vexcellentesim senyor Carde -.al Caree
Laurenti. del tito! de Santa Maria de.
ha Scala i Prefece de :a Coegregactet
de Retigiosos.
A l'enserns han estas dictats per ecsmen tada Collg reene6 ele cerrespements
decrete per al romenareent de Revisors des eserits de fa serven ta dc Deu,
i un at tre ner la times:recite ale tra&tetes de les declaracierts uet prosee
ordinarl que no estiguin eis l'idioma ele
ti.

Crònica Judiciäria
11.1.1,1eRrefel pecvmenlIV
VISTES DE CAUSES
A la set-cid ¡parta ha con:paree«
Jean Soler Cruz i Rala Estere 1e6.
pez, aman de prornoore mi a'dandl
a una taverna, 1 en »ser requerira per
els guirdin de seguretat perque desis
thsin de la eeva actitud, van tornar-se
contra es M e dies, arrancant • ue
erclis el mneet
El fiscal va «manar per a cadase
eún dele promesa» 'a pena de de lacea 1 va die de pets6 correccked•

Irkaldlisd. olumeeller

Mark. el dig :dad da tata

El miting d'Acció Catalana
Diumenge passat se celelmä
la ciutat de Lleyda el granmIting que la Jovendids
tut Nacionalista "Via Fora",
adherida a dona Catalana,
va erganitzat per tal d'inaugurar la seva aduana patriarca a la cap:tal I a tota la coma:T.3 lleydatana.
Hi havia una gran upadaeia per sentir la paraula dels
llames d'Accia Catalana. L'entusiasme deis nazionalistes
licydaians palesat en cada acto de la :esta patriòtica de
diurnenge passat, era degut al
fervor patriatie i a la simpatia
envers Aula Catalana, que ha
errlbat a Lleyda com uta esperanaa de purificaci6 portant
als cors dels bons patriotas
allieonats pela desenganys de
la terbda política /local, eil colase; del patriotisme veritable
de la fortitud moral necessaria per a la Huila.
L'ARRIBADA DELS ORADORS
Dissabte, a la nit, en el tren
correu de Barcelona, arribaren
sis oradors d'Acabe Catalana
que havien de parlar al míting
de -Via Fora", els senyors Josep Maria Bassols i L'uta Nicelau d'Oaver, dipulals do Catalunya, i Martl Esteva, regidor de Barcelona. El senyor
Antoni Rovira i Vrgiìi que hana
no va podar
tea:azar-ha), trametent un telegrama explicant les causes
que, a desgrat dels seus desigs,
ii iMpedien d'aliar a Lleyda.
En l'esmentat tren arribaren
lamba els senyors Eduard Sagarra i Josep Marla Xamraar.
A Pastead hi baria gran
multitud de nacionalistas ileydatans amb el Cansa' directa/ en pie de la Joventut Nacionalista "Via Fora", e:s senyors Roiga, Bergas, Arquees,
Costo, Terra feto, Farras i Benet, i nombrosos socis. Ele
oeadors, que taren rebuts amb
afeatuoses mostres de s:mpatia, van ésser acompanyats per
aquella munió de patriotas lleydatans !iris al Palace Hotel.
LES REPRESENTACIONS COMARCALS
aS 'remares horas del mal!
diumenga començaren d'araliar &alomabas i autamnibus
:onduint nombroses collas da
rae:analistas dale pobles de la
comarca.
Els au'ornabils de Tremp disten
111 gran cartea amb
següent
irise:a-rala: "L'alta muntanya
de Lleyaa pel miting d'Aula
Ca-nlana".
Els automòbils de Balaguer
que eriabaren també plans d'entusiastes nacionalistes que
aclamaren Catalunya i Aceió
Catalana, portaren senyeres
barradas.
Ele d'altres indrets de les
terres aleydatanes arribaren
tambe a l'hora oportuna per tal
d'assistir a les deu a /a reunan
de repreeentants comarcals,
que s'havia de celebrar per
eanviar impressions.
LA REUNID
Apesta important reunió
iingue 'loe a la sala del Palace Hotel, assistint-la repretantants de los poblacions seients: i Albi, ele senyors Francesa L'arenys, Agusil Soler, Josep Mascó, etc.;
d'Os de Balaguer, En Felip
roateaa; dallbatarree, Joan
3Iarla Sala; de Pobla de Segur,
En Alegret; de Mollerusa,
els senyors Mestres, Doixaaer
Huguet; de Tàrrega, ele senyors Novell, Tornas, Valla i
Secanell; de Tremp el senyor
Puig; de Maldà, el senyor Ig16siee; d'Arbeca, els senyors Moya i vilamajor; de Juneda, el
presiden t de la Jovetilut Nacionalista En Lluis Oliva i ais
altres elements de la Junta; de
Daliptag, En It. Sa/adrigues;
Sant Martf de Maldit, En Càndid
Huguet; de Balate, els senyors
Mir i Queralt; d'Almenar, ele
senyors Banyeree, Caballa i
Vertirell; de Fonaralla, el s e aya' Sz2VranO, i de Balaguer,
daten la representada als sanyors Sauret 1 Xavier Rubias.
Ui havia Lamba els senyors
talara Sagarra, Josep Maria
. X ammar, i presidien els setyors Josep Maria Dassnls,
1.I. Nleol d'Olwer 1 Martí Es.
leve.
El senyor Madi Esteva obra
lacte eadicant la transeendanci a que tenia aquella reunió on
estaven condensadas les torees
na eionalistes de lee ternes Hoyd atanes, fent ressaltar la net essitat que ,'expressin Iota
els p areas per tal de dictar de
asma acord un programa d'act uaciee veritable a Lleyda 1 les
say as comarques.
El senyor Roigd, preside= tse
*VI& Fora", va indicar que la
novena entitat adherida a Actúa Cat alana, actuar.' sempre
beta lee batea de la Contarenaselltd ateza gas lea

(

eireumetänelea politiquee do
Lleyda exigeixen que Lotee lea
tome nacionalistas de les comarques Ileydatanes anula amb
cohesió per aoonsegu.r impossibIlitar ele ataos ael caciquismo 1 la continuació del Seu imperi a les Lenes lleydalanes.
Parlaren Lamba els senyors
Costa, Mestres, Xammar i iluguet, acordant-se per unannnitat obrar d'acord amb les normes generals d'oraanitzac:6
que els donara Aula Catalana,
adaptant-les a la realitat daqueres comarques, donant la
intervencia neeessaria a les ch.
verses organitzacions a una
tasca de conjunt i per tot unes
afina el proselitismo i la catalanització das ¡nobles i das
diversos estamenle.
El senyor Martí Esteve elogua l'acta felicitant en nom
d'Acció Catalana eis nacionalistas de toles les torres do
Lleyda pele bons propasas quo
demostren tenia agraint-los la
cataban:cal a l'obra de patria
d'Aocia Catalana. Va explicar el
programa de la oarapanya de
propaganc:a pairiatica que sala
de realitzar aquest istiu per
toas els pobles de Lleyda i va
acabar dient: Amias de Lleyaa,
Aoci6 Catalana as amb vocal.
tres. Cal que entra tots acon.
seguim que, dintre de por, el
sentiment de phlria ibri amb
tot entusiasme per tota aguasta terra.
Tots sortiren força complaguts de la reunió, la cortralitat da la qua' fa esperar que
sera da bana eficacia.
EL 3IITING
Molt abana de les once del
mata el local del sala "Jova • Cataluneia" era ple d'una multitud entusiasta. A l'hora anunciada va començar el minare:
Soleo a la bula presidencia',
junt amb Ola oradora i els dinenas de "Via t'ora", nombrases representacions dele nuera
nacionalistas do les comarques
Ileydatanes. Va fer us do la
l'anula en primes' /arme, el scnyor

kg, ?ate ib

"73 lara"

el qual exprca en Meus paraula_s el que significa raparicae de la nava torça catalanista a Lieyda. Aquesta furça té
les arreis al con de la jovenUn, Contra tole as tinada de
currupcia i contra totes les abdicacions, contra les manteles
i les consorses, caldra qua daclareza, ben pur el riostra ideal.
Hem hagut de presenciar amb
amargor com adbue l'apòstol
da la puma, en nom da LICCOS.
sitats electoral!, collaborava
amb els enano:es del nostre
Apartant-nos d'aquestes
meequineses ene dirigim al poble de Lle.yda, ala jo yas que :-.6a
la nostra esperança i els demanem la sa ya fe. No barreu el
pas a ningú, que polser els que
van rieran:a duran una reotificacid a la aova actuante futura. La nostra feina no es
d'odi sinó d'apnstolat, un aposa
talat que ningú, fora de nosaltres, na pot dur a termo. Ja
veieu si Acció Catalana té motius per demanar-vos el rostro
e3forea
Després d'aquestes paratitee,
que !Tren acoll i des amb forte
apaaudiments, el senyor Roiga
va dir que els oradora eran
prou conag.uts porqua ell llagues de fer-ne la presentaci
ó, i
va cedir la presidäricia al senyor Nicolau a'Olwer, qn fou
ovacionat amb entusiasme. Tot
seguit fa ús de la paraula
senyor

Jeep gula linar
Ben Huida ha estat—diguala repreeentaoi6 que Acció Catalana ens envia per a aquesta
diada. Tots coneizeu, per Ilur
prestigi, els oradors. Permeteu,
pera, que us els presenta El
senyor Xammar va fer uns comentada elogiosos a l'entorn
de la personalitat dels oradora,
I afegf:
Aquests san ele bornes d'Accid Catalana que sonsa trucoalmetes i cense mita Intitlls
arab aquella serenitat que cal
als nacionalistas oonseients,
ban amaras la Hulla per la re.
naelonalitzaela i la Iliberlat de
Catalunya. Remordiments tenim quo la proaeditnea d'alguns dalle hagubs dasve'llat el
dubte en la nostra än:ma Aquest
doblo, si filtra cosa no, la ama
actuació l'esborra. Un dia, trobant-me a Lleyda, s'esdevenia
la ce tebract6 de dos homeratges. L'un a Balaguer, a Jatame el Dissortat; un altre. a ,ui
a Lleyda, com adhesid es regidora que votaren la proposi.
ció patribtioa de! Centro de Dependents. Nacionallstes Aren
els uns 1 ala altrea. Per això
podfem ajuntar-nos als bornes
que Noaven amb afany petrlbthe la venerable figura de dan•

fet caracteristlo d'un dele mes
mente de la dominad(' aspanyOla a l'Ambrlea. Com los discutida pele tutti/emes una dieposIcld real, el virrei eserigué, bo i eastigant-los, les següents paraules: "Porque los
súbditos de du Majestad Católica, Inri nacido no para dls.
cutir sus órdenes sino para acatarlas y obedecerlas".
Aquest de, senyors, ratera esperit d'Espan,ya. (Aplaudiments.)
Contra aquest esperit de nominació, Acci6 Catalana ha
nascut amb un idear( que ba
d'endur-se'n tot Catalunya,
quan un poble avena cap anemia no el resisteix. Per alza
acció Catalana truca a les portes de totes les comarques. Venial a recollir l'impuls de tot
Catalunya per ajuntar en un
sol estora el nostre fecund sacrifici. (Aplaudiments.)
No som un partit poOtic mes.
Som un mov.ment. Un moviment nacionalista no el fan
eols ni els 'libarais, ni els conservadors, ni ele obrare, ni els
burgesos, ni els jo yas, ni els
ve.le. Per aixa rie quan es diu
J. 'AMI
de nosalires que sum una comissatger de rezaren ra de minyons. De /a Unid Canac.unalista a halagues' — va talanisia en e.elen "cuatro lodir rhorador — saludo els lla- ms" i n'ha vingut l'actual morames d'Aceita Catalana que ya- mena Nosaltres innba, nomas
p en a regenerar la nostra poli- amb un any d'aduana, sentim
tiea en un moment de doble tot un pobre que cas empeny a
oportunitat: quan alguns titu- l'obra santa da la redempció
lars del nacionalisme a Lleyda
de la patria. (Aplaudimentsa
al prezenten trencat, a'safat,
Tots han de contribuir-hi.
eeearnit. Cap deis nostres re- Deia En RoNtra 1 Virgili en una
presentants ha fet ressonar a de les sa yas últimos conferenMadrid la veu deis patriotas. cies. que hem d'anar a aquesta
Les actas arrancadas amb tants obra amb una anima patata:estoreos de les urpes caciquis- ea. no amb anima d'advocat. ni
tes ap ta el flameig de la nos- amb anima d'enginyer. Es vatra bandera, han estat enviudes rare. Pera /a hem d'anar amb
deepres a la capital d'Espanya.
ganes de fer 'robra mes ben
(Molt bd )
Ceta. El dia que el millar adTi encara una altra oporto- vana o el millo?' enginyer sinitat llur ainguda. Ens duen guin nacionalistas, haurem
un ale de democracia autenti- avançat molt. També haurem
ca. Molts d'etls san bornes que avançat plan quan les dones,
Bala y :en recala a casa, enyo- que taren l'imperi moral, sirata d'una política sincera
als rengles del nostre
honrada. (Aplaudimentsa San ruin
exercit. Aleshores arribarä
els ;oyes, as la nava política.
La nostra joventut hav • a anat moment que podrem bastir lea
inhibint-ea acovardida (lavara bases dol qud ha d'ésser Catael riu terbot nao avamva con- lunya.
Accló Catalana estableix Izan
tinuarnenf. A.zb hs cert. Pera
no aseenyalem ara l'aparte:6 clarament el set' idcal independ'una torea nava, en la qual dentista. Jo vaig lcntr l'honcr
podern posar la nostra aparar.- d'afirmar aao davant el talas alt
ea? Son) joves i hem de tenir tabunal da l'Esta. espanyol.
la valentia d'encarar-nos amb Catalunya, independent, es donara ella mataban el Govern
toa Nosaltres també en podera
fer d'eleceions, perb si aja( ea que rnes ii convingui. El contrari fora trair els principia de
les farem amb un nou espera.
la democracia. (Apiaudiaaantsa
alaudimentsa
A Madrid pot reunes com es
Les eleccions sdn mes qua
rcs un arma per conèixer la la mentalitat das espanyols. Jo
situada de la nostra gent. Ens hi era ele dies que arribaren
diuen com un partit polilla tristos telegramas del Mame,
eatalanista, en perfil, perdent contant com la defensa d'una
aquella serenitat que cal con- posina estèril, costava canteservar sempre, demanava que rars de baies. Aquella mateixos dies Madrid rebia l Teres culdfs abans l'organitzacia
que els principia. Hem vist pac- cio. fent un homenatge a l'orites enganyosas i tupinades pell. Jo, mentrestant, pensara,
sanee preeedents. Aleshores adoloria en la sang catalana
heno conegut aquella bornes que es veasa ineitilment i que
que des de Madrid disposen hem de guardar, preciosa, per
l'obra de la nostra Catalunya.
d'un districte.
(Gran s aplaudiments.),
Cal que Acció Catalana su.
El senyor
dan? de la enuncia en qué es
troten les nostres comarques.
El patriota comarcal pateix
Merl Ehe
alui mas que enlloc, i el seu es saludat arob una ovaeid i
ajut ene que isolat as indis- d:u:
pensable. Eón com aquellas
Nacionalistas Ileydatanst
forres que ajudasen els SegaAvui, sonso preocupacions
dore en la sa ya guerra de la elactortels,
venim a fer l'acto
llibertat. Podem fer aquasta
evoca e ló ami) tota justicia per- primer, pena no únic, d'una
propaganda nacirr.alista. Des
qua Aculó Catalana inicia un
altre cop una poltiaa de sacri- del bata Urgoll a les torres de
fica i do generada'. tau .n sin- muntanya que no eta,. ixen el
gui l'hora el seu clari de guer- brill de ride.al, sind el fuet del
ra, ressonarà a la plana 1 arri- cana o la mil afatagadora i
bara a les més altes serralades corruptora, sentinas la nastra
del Montear. Catalana, ajudem- paraula encesa i rebran la p ostra missi6 de portar "Catalunya
los. (Grans aplaudiments.).
asedias". la senyera del nacionaEl senyor
reme. Terres de Lleyda, ternes
de frontera! Frontereres, no
ihni;
30833
pas amb eIs pobles de mhs
Comença dient que durad, del Pironeu, sin() amb aquellas
tot el segle XIX, a Espanya, turca d'Aragó que un d:a hacom a tants indrets d'Europa, sien formal part del catalanesc
Iluitä per la conquista deis relalme, separadas, perb, de
ancanenats drets de l'home. nosaltres per la natura 1 per
Porta fins a la fi del segle no la rara. Les terres de Lleyda
vara adonar-nos que sense la han de defensar a Catalunya
Ilibertat da poble, ele drets do de la invasió 1 han d'el:limpiar
¡'heme no eón res. Fizeu-vos el nostre domini. Vosaltres que
un moment amb el que pasea heu de realitzar aquesta tosca
• la postra torra. Nde un ca. tan noble, no podeu entretenirtan: 1 cal inscriure'l en Illengua vos exelusivament en campaforastera. Creta, i a les esco- nyes electores. Venim a par.
tes de l'Estat se l'ensenya en lar-vos de la pàtria i a dama.
!lengua forastera. Si cursa es- nar-vos per ella el eaorifici.
tudis superiors, se 11 mostra Negueu-nos la mtt si mal trem
una història fantästica de vic- la causa dais catalana. Doneutòria sobre victüria 1 de derro- nos-la per renacionalitzar la
tes gloriosas, perb se li ama- perla i per fer-la Illure. (Aplauga la htstera de la saya pa- dimente.)
tria. I quan eón forte ele 6CU3
1 jo os demand que procubraços, set Higa a un exèrcit ren imprimir una doble canteestrany i lleno a absur- tertstica al votare esto:T. Ce
das guerree de conquista. (lantano, els que 'agora a Accid
(Aplaudiments.)
Catalana, que procuren defuDesprés de tot esta es pot gir aquella !recalientes eerete,
parlar a Espanya de drete in- que desfan l'eatuadd naelonadividualet
teta a tanta Andrea de Cataya. Que la generositat, no
Es pot parlar de dernocrädt.
deaptt de la ranednia, us
davant d'aquest esclava'pe
. Perquè, ami" nosMtres
(Viras: no, no.) Arab am
-Lot Aun tia aas ano Ilak
penase molla segad« ea

me el Dissortat, 1 a aquella
:tares que amb un goa t noble,
es des/aneen en la Italia pol!.
tica de Lloyda. Podriera
igual avulf Segurament que
no: la sembrada nacionalista
d'Acole, Catalana s'ha fet onda
dla més intensa; en oanvi, l'actuad." d'una entitat Hultadora
i pura durant quitan anys, s'ha
esborrat amb unes concupiscencias electorals. Tambd A acid Catalana ha anat a les eleccions. Paró arnb quina alta amiWei6o ha presentat les seres
candidaturas a la Mancomunitat. Per damunt d'elles voloia-va un ideari, un anbei d'aconseguir la Ilibertat incondiejo.
nada de la patria. Es un ideal
que no s'enganya, que si provoca els odis de les hosts contrarias no desvetlla somriures
commiseratius. Sabem la nostra
justa força i volara que la nacionalització absoluta de Catalunya sigui avint un fet. Vingueu amb nosaltres. (Grana
aplaudiments.)
El senynr Nicolau d'O:wer
concedna la paraula al senyor

E

guerra hl helarla un sentiment rabel no Calla ¿Ir-ho, St Mal
nacional ben fort. Això vol- lu y e . ha d'aislar gusitaada
drlem par 4 Catalunya. Que pels catalana, 1 ira I/ nita Ose
tota ala catalana se'n sentin, nutra vótala, no pot pie aee
contra els enemics de forra i cale edite la munarquia oran alee
de dins.
• ma de Govern. Are) l'atiraRie
Per aixb oso nein texult • In aló de la nostra törrinds. ras
nostra propagan fa a una so- publicana, virem sonar al fratt
la comarca, Lnd a Lote els oa- dele que os diuen republieanl
naciónalikes. ltepubt:caiu 'di
talans. Venim a guanyar ela
caes per a Catalunya, pera no quina república?' di tea . de la re.
hem defugit /a Hulla electoral. pública espanyola, no acabara
Els altres hi anaven mames per de comprende e. el vostre mea
guanyar. Noealtres por fr pro- nallsme. (Molt bd.) • paganda. Per ancb abo dit que
. Ja heu vist ven, delp aplace
érem uns Idealistas, pare hem comarcals i de la nostra Presto
%Pie com la nostra fa absoluta, sea. Heu vist coro da j0V3163U6
en el noble, no quedara de- catalana venia al acetre misa
fraudada. Allä on el poble no Real desterrat del mitin« 4 del
está Iligat de reue i mana, ha clasri les paralelos que poden
vingut amb nosaltrea. Paré la dur confusió. Aizi bona arreo
Iluita electoral no e $ altra ect- eonat el mot autonomla, a rema
sa que un episodi. Fui alee- torn del qual tiaras podien fer.
01005, peral no desaridem tes
se grotescos conglomerats . 1
escotas, ni el peribd:e. ni totes eleccions. El poble, que ha vial
aquellos eines que han da do- que Ii parlen dar i catett, sap
nar forra al pobla de Za'alu- que prediquem la seva allibee
nya. Hem aconseguit el que eaci6. Aquesta el:Iterad& idee
cap altre partit pelillo eata'a
mula demoorätIca, senlimenti
ha poza t realitzar mai. Hora
comí de germandr que faca de
conquistat la joventut, ens tots nosettee un frout líate
hem endut de casa ele reclosos, davant l'anemia, consilluez
arnh nosaltres han vIngut tumnucli del riostra Ideari. Arab
ba les dones de Catalunya. Es aquest idear!, amb aquesta
general.
bé
un
rnovitne-t
bon
bandera, hent anal da Cara a
Intervenim a la poli ica amb la gent i a les corporacionea
un esperit diferent de3 altres. Amb la bandera d'Ami.' 'Calla
Creiem que la lliberlat no Ana lana os dernanem el vostre en-a
pot venir de foro. Out ha de dotusiasme, la %ostra fe 1 si Cal
nar-nos-tia? El que ens l'ha el voseo actertfict. Stireu-vosa
presa? Per alié) ja no ens ¡'bou la, seguiu-la, 1 si nosaltres
na presa. Ens la durh algun deixem deixeu-nos a nosaltraepassavolant? Nomds ¡'anemia
(Llarga ovació.)
del nostre encame, podria tealt interes en ajudar-nos.
COMIAT
•
ra no oblidem que noma Cha 1
De3prés
mitin!, per NI
del
enepobles poderosos tenen
mies 1 que Espanya no en té. vaneat de l'hora, els oradores
acompanyats do la Junta de
(Anlaudiments.)
La eibertat de Catalunya "Via Fora" i de nombrosos net..
al roee
l'hem de ruanyar nneallres afondadas, es dirigirenfou
ser.
mateiros, però no lampeo que- taurant de Vestacid, on
Inc
vil
espléndidament
un
hpat
Ire trabucaires que es reune:Rin un mati a dal d'u n a inun- tim al qual assistiren els sea
nyors aeg2ents; Nicolau d'01(anna .N fi farien res. Ila
ser tota la nació que es mo- wer, Martí Esteva, Josep Magui 1 cal recontoxer que encara na Bassols, Casanoves, Der..
no snm prnn forts, que no es. g6s, Sagarra, Rubia, PaXerola,
Xammar, Jouset, Valls, Cometern da tot rananonaPizats.
potala as cata% per dirs 1 ta rme, Vilarejo, Bdrader, Mestres, Serrano, Huguet,
uns ideals que Pe rosa saleCosta, Sol, intuya, (Aleé t
rioritzar; encara dalia anlluernar-se sosInt per falsos pres- Novell.
En el tren de les tres de la
tigis. JIU vol dir que aneara
tarda que va a Tarragona sorn s !ron ra'alä. Per això ha
tiren els oradors, essent aconas eut Acata Catalana.
miadats per un grup 'nombras
Velera per a Catalunya la
seva ilibartat i que ella =del- do nacionalistas. En tortIr él
xa decideixi la eleva vida. Pela) Iran es donaren visques a Catalunaa i es palesa ura varada
a la Conferanc'a Nacional vämes la stmoatia Der Acoló Carem proclamar cota a forma
talana.
mes escaient la república. Gai-

tara, bem procurat fugir sem.
pro de tot personalismo. I gräeles a atzb, ay& el poble de
Barcelona, i oreient que el de
tot Catalunya, està al costal
nostre, parqué sempre ens bem
mirat la patria cera una obra
sagrada quo demana redore de
Lote els bornes de bona volun
-ta.
Nosaltres, hem dut a tot
arreu de Catalunya lee nostres
aspiracions, hem volgut fer irrad:ar el acetre idean. Des
d'aquellos trinxeres que hem
pogut conquerir, hem fet respirar un aire de catalanitat
substancial.
El nostre Ideal es el de la
Ilibertat cense lfrnits, guanyada
pels catalana. Per alié no sabrían" ofendre'ns si un ministre espanyol ene sup osés separatistas. Volem la llibertat absoluta de la pàtria i volem que
sigui el nostre palde matee
qui esculli el seo rägim de
Govern. I nosaltres. que tenias
aguas t programa da divierr anta
que la ratura i la histeria I la
voluntat del poble donen (lisad't en tenim un altra d'agreg,aeinnista. No volem l'Esnanya
gran, paró tarnpoc artbriem
acontentar-nos masas arnb la
Catalunya mínima. Somtem una
eran Catalunya. Volem que els
Pireneus sigui'', no ama frontera. sind un eamt; 1 aiuntar.
nos a les il/es daurades per damunt el b aaa de mar que ens
separa, i fer nue torni Valencia. nue tants de lleydataas poblaren, a la nostra llar gloriosa. Volem l'atar la Catalunya
dele re'a En Jaume I En Pera.
Per!) si entre nosaltres la tasca de renarionalitzaei6 es dura. encara ho da mes en aqucgermanas.
lIca
El delg de conquerir les
ànimes ha de fer-nos forte.
Hm d'acabar lee abrileacions i
les feVeeas. "Catalunya en.
rifas". /lau's acf el canta .7o hf
Ca res que mollas coses ens recardin que snm un noble esclan. Aquast rerord drinrds
da dur- nos al cap i a la fi a la

liil tr
:at.nrr'har a la tarta de
promissia de la nostra Indoperaanata, podem separar-nos
en la th e fata p era hora d'unirnas en l'idea'. No votan fer un
do -ma del procodirnent, Derb
si d e la doctrina.
Mentre confirmes/ eszalus
encara, cal que ho recordara
e nraira. A Barcelona, per ordre
de Falla 'V, lira ampara proclama crida dia la nostra -eicle..talud. No totes les chites de
Catnlunva t enen un record tan
inofensiu. Si nosal' e, s tenim
una cam p ana da la Seo. vnealtres sorra' el martiri de la En,
convertida en caserna. Aquest
hs el estival m's fort de la vosIra opressia. Gravanan al vosSANT JUST DESVERN
Carreras Zacaras i En Constan'
tre ros', Ileydat ans, i penseu
ti Ballester.
Feas nao/analista
qua no podreu reconquerir la
El general Elizecin, repree
Catedral mentre Catalunya ro
Amb un Lalt esclatans ola œ'efinal reeonquerit la sena 111- brat en aquasta sarnosa vila .'anunciada sentant de l'Ajuntament d'Alae
bertat. Penseu que no torna- reve:Ila patri5tira organitzada per l'A. 1 cant, pronunelä tot seta breo.
ran a repicar oloses les cam- grupceió nacionalista Arrels de la Ter. nieta da sa u an• .
A continuació el regidor do
panea. si no es per anunciar ra.
ra tba da la nostra indepenüntot el po. l'Ajuntament de Barcelona, Ea
laçt
s'in
congrega
:
te
laP
Joaquim
Nadal. (lelah una sable
i bii.'l_a es de co:es de jovent dels poda. (Gran ()varia.)
Finalment, fa úc de la pa- i .ra
bias vaina Presida una gran bandera tasid en català al Congres, 1
després continua en castellä el
raula el senyor
barrada amb l'esta solitari.
La ah a Calalonia luterana una seo diseurs, en el qual va anal.
selecta audició de sardanes, que van tir els treballa hisibries del Con
grés i aesenyalit l'alta errante
ésser puntejades per la malora deis
el qual, abans de tot, anuncia concurrelits.
end6 del desvetilament de l'ante
al pabilo la impossibilitat en
En Roig i Frena, amb el seu verb ma catalano-aragonesa-valen4
què es troba el senyor-Rovira &lid i vibrara, fu un ~pifie par- clara, arrb les seres diferendac
1 Virgili d'assistir a l'acta, al larnent patriòtic, esseat Ilaraament cions din de la saya :letal ea.
qual s'adhereix amb tot l'en- ovacionen
piritual. Fou molt aplauda.
tusiasnie. El senyor Nicolau va
En nom d'Aragd parlaren vae
A casa del sastre compara, en Daniel
Ileglr lambe un telegrama dEn Cardona s'obsequia amb un de icat ris cengr —t stes traetant d'una
Itufl Pelayo, que deia auf:
Junta els sombreros forastera assisa manera o altes de l'aproximació
I del pervindre dala pobles da
'Al meu retorn do França, tanta a tan talla fama.
vos envio la rneva salutació i
A treta daute, i entonant els can- l'antign Corona.
la nieva adhesió mas absoluta. carretas e s nostre /afane nacional,
El senyor Carreras Candi tra
A Parts vaig tenir l'intima acompanyats de la cobla, ¡'mi tan agra- aixerar-se dedica un record a
alegria d'abrazar els joyas i dable fasta. que deixi un bao record a En Roe Chablis, que es robot,
abnegats patriotas d'Accid-Ra- tots als que hi assistiren, rebent maltea amb mostres d'entusiasme. Es
dical-Catalana, treballadors in- enborabones els racionalistas de Sant corrnIngue des progressos que
fadirables de l'Ideal nacional. anal Deaverr rel van hit de la iota. ha fet l'idea del Corlares i es
Jo doman° per a olla un record
manifest it optimista al veure el
i per a vosaltres la me ya sine. renalxement que comença a Va,
VALENCIA
palia i admiració. La tasca felinda,
Lectura de versos
cunda 1 tremenda que has au
El Marquaa de Laurencin pro
Al Carde de Delee Arts ella
dut a terma, marche l'agral- obert una expostoid d'humoris- meté portar a Madrid una ranment de Catalunya, maro do tes i amb aguas molla s'estan preasió exacta del Congrds 1
iota. Una salutació a Lleyda.— donant alguuee conferencies s'oferf, ato., etc.
'Inri Pclayo."
El senyor dimanes de Boro,
dins del matee Cerda.
Tot seguit el eenyor Nicolau
Abir En Francesa Almete 1 trota. coneignä que parlava toro
poepresident de la 1.Vpu t aeld de Vad'Olwer va pronunciar el seu Vives va ter una leotttra de
Idncia, per lo que fru Un eldiseurs, escoltat amb una pro- alee valencianas.
Ilsi de les DipUtactena, dtent
funda atenció,
Ce.
de
la
d'hi
g
o%
Oonarde
II;
que responien e una divise() arEn nom del Cenes!! d'Atufó
roas d'Amó
Catalana — digué — us fenalLa amistó de clausura la va helarla 1 a un oonoepte ampoto per Vestal f patribtio aspo- presidir el senyor °imanta do brit.
Comparant la vida total defa
Darás que mostreu. Aquest es- Bentrosa.
organismes que formaven la
ea« patrihtio s'identifica preEl Suiretari del Congrés cc- Corona d'Aras& remarca que.
cisament amb l'ideal d'Arda ayer Gil 1 Calpe, Iliegf la memòCatalana, que no es un nou par ria 1 el prealdent proposk que en elle la difereneract6 era na.
tit polftle, sind un moviment el IV Congrés es celebrl a Palma turnl, filla de la tarra, da la ale
nacionalista. No venim a re- de Mallamos 1 comprengui el pe- villtsacid 1 dale boinas. Usa dt•
matar de vosaltres Una guante riode que va des de la mort del fertaneta es el gas va *me
vote, alud l'adhesid absoluta. rol Martí fina la de Perrin el
Drdiluitraoalol aa°repar ranal'äa
s cia
l"ili
tNia
Venim a parlar-vos d'un Ideal Cintita. S'amar« arate.
ample, que ha d'agermanar ; Tambd a proposta de ta pra- ccea.
tata els °atelana.
l aiddneia •'aeordl nominar la
nireaclaialeisa,
La a pe
Recordeu anal era Europa Junta de pellentsions, Integra- CastalliXi
abatas de 1911. Les Manas atar- da en la segtient . foyinat Prole- erais Innata& .exhileiltra.1110
s11001
r Si
t nne41764n
Halada de patine 1 de clames, dent. En Teodor Vfteiiine: Vlee. IVOie
desaparegueren sota te unid Pare Palana,: Ileepadarts, En
• r
sagrada: lela da pibas * finta en 1 Neo. sa flitvete;

De
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Catalunya

II (badila» I ti MIS
»Multan «panel',
per mar i per tema, alia
el moment en que
*Va al fa pentiSular i
lbeaellora a Are*.
blilell l'extetancia dine de
tila Oonfediracid d'organls
naturista Tall responsa' a
Crameesitate de la terra 1
Panatela la diferencia amb Case
bella, que per *leer de territori
tanda& a l'unftat.
Darreratnent es declarb partía
, el que es restaurtn lea ruta
ea organttracions.
,
MTL'1 difamara notabilfaalm del
nyor Gincenet de Bentrosa
ra Ilargament aplaudit.
-Per a la benediceid d'entornebas, que Bate 110e el dia so, han

cit
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Ete_onsell de Mineres cha ocupat de la situacie:.de Barcelona
.
"11n•n••n••nnnn•••••am

a-

inifirCA len 'Cine els nfOros es preigen itinfles pacions 1,26,,Brierkeri:V121,2:
te Enema El& Mana 1 Jan Erogadeis espanyols
nasa
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ES PARLA DE LA SITUACIO
DE BARCELONA. S'APROVEN
EXPEDIENTS DE REPARACIO
DELS PORTS DE PALAMOS I
SANT FELIU DE GUIXOLS
t Ihr asistencia molla proA dos quarts de sil han quedat
s de notares dele pobles velen.
asad innallada a la nos- reunita ministres a la Presidencia, per celebrar l'anunciar Comen.
Tila torees de la gardia civil,
i.-en previsi6 del que pugui ocerrer
El ministre de Gräcia i justicia
lemb motiu da conflicto obrer. Es pcsnava diremos expediente dinerme que ele postres obrero. disk.
ta recata ea llnre lactes, taran inEl ministre de Foment es MostraImemakies mames precaucione.
ra molt satisfet del seu viatge a
I --Els mala del Club de Retada Burgos, per a les abres d'endegarArenys" bu comeneat ele entre- ment del riu Arlanz6n. A l'ime
enmonte ps_g_lem gurisa d'aquest hl assistiren unes *ea persones.
Denle, dimane, donare lectura el
eenyor Gesset, al Senat, del sea proabre ordenada ferroviaria.
jecte
DI LIS AIOADESSIS
preeident ha dit que el Con„trama„._,.1 11111eratt -4-- ' eellEls'ocupada
principalment de la
situació de Barcelona i Comiesió
,E-dia de Baza Pen celebra la leparlamenteria per a la depurada de
g testa anual l'Apottolat de l'ora.
les responeabiiitate, totant tened
d'omita vtla. Ia mima de nem- el cure dels debate parlamentarl.
e% fall mar-arrogada cera molt peques
El ministre de la Givernaci6
pegada duela vat L'ofici, (1(2 cera dit que a Barcelona treballaven avui
ea tunde. salieres de la tarda, en la
obrera en la desearrega de vint vaimal peale& el doctor Bofill, de Vich,
xells,
i la procesad, !oren tambe asea bolla
Els altres ministres no han fet cap
manifestada /le la relialositat elaseuest
znanlicaraci6 dintera,
rbla
NOTA OEICIOSA
- -- 41.131 ratea celebre la sera fes-.
El
Corleen
ariabä a un quart de
malee el Centre Catalle d'Obrera
deu, donant.se del seu resultat la
id dit dia de Sant Pea. La semi° chscgüent nota oficiosa:
al cate belle motete en la mima ze
''El Consell ceca:mine l'esta dele
tome, del asul. 1 a l'otiel 1 asea
debats pare:mentada i tractä de la
del Boser de matra Boraen.
COMISSiÓ del. Congrés enearreeada
A la tarda, PBaeola Choral del SS.
d'emetre dictamen sobre la depurallidisteri, dona un evacert elle se« :ocie
ció de responsabilitees.
ill Said cafi de la minar, cese es vele .
S'eetudie la !lunch:, de Barceloa Tediar.
na, en la qual segun actunt amb
la alt, la «cela drandittea repreel bencplecit del Govern el nou goIsnte el drama sPerde" 1 la comkdia
verrador, senyor Portela.
:embales", amb una sentada extraEle ministres Asa i Guerra
asellairla 1 mes wat dexit.
donaren compte de lee noticies del
e
- - S'atan poeaat ja ela fonaraents
Marros, que seo% inen acueant trentulla tetona cae de les eue construehr quilltat en tot el territors
pa ala sena obrera el fabrica« aemor
S'aproeä un projecte de Hei reZapear- Es una Willora digna d'aplauformant la contribuid territorial en
da:en, per quant no di cose viste galla seca part corresponent a la sea SOTbilt elle el pattl es prooeupl de
quen urbana. i la distribuci6 del
condicione
hielen:que.
da
vida
1
hales
mes.
blase deis 'ea obrers. A l'ente=
A proposta del ministre de Fegas ea beaditi per • elle da una silla
natal s'aprovaren ele expediente de
re gran per a la poblacid, que creir en
reparació dele porta de Palarnds i
proporciona v:sibles i 1re habitzclons
Sant Pella do Guixole
no estan en la propon:a deguda. el
Es despataaren alguna expediente
que fa que moltes d'elles no reuaelnin
d'indiza i altre del ministai de MaIn coaclicacue neeeseariee per u airerina fent concnalu al Cos d'auxeiars
asa humana Cal que ele Sautformins
el-cecines el Innefici de pasear a la
agroeirin al mayar Espesa acinesia
eituació de reserva, al d'astrónoms
m :lora. Mal com lee Cuele que la esele beneficie del It. D. de z de julio' de 2918, i reglamentant la si'a riumliseite hes.volgut clautenir mustuad&
son i parsonalitat jurídica en
ties.: '
PArmada
dels presusnptes demente"
.

L-Han

bom.
lizetoan
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SABADELL.'
ÍA-pl-e-c a Sant Julia d'steltiare Organitzat pels Pomells de Joileentut "Ponalles" "Lium
sttara alta celebrat etplec de
Julik d'Altnn, en el lual erengue
part una gran gentada de la nostra
Mufat, la mejor part de la qual acu'481 ja a Sant julii a primera hora
mati.
A dos queme ce ceo en tlegresia
Sane Julie s'inicie un repic gerural de campanee que fou la
Lera senyal de festa.
A lee deu, solemne °fiel, «mar
lebrant l'emconseller del Pornell
C'Poncelles", alasin Manuel Ri.
as, acanpanyat del reventad rec>tor de Sera Julia i del conseller del
-Pomell "Jora Eucarística", recereond P. J. Tejada), Sch. P. Les poltaellietee cantaren la anima d'An.
amas suab la collaboració de valuo'400410state del potnelle "jotas Eucantant
earfities" i
ogu• 1. "06, Verga More de
13eu", i rAdoremus".
Una visitada &cabal ecditi, es canti le Salve, ela cojas de Sant jeta
4 • nieta% el Virolai.
Entrat el mal i seguidament ae
Ofici , es ten la benedecele do la
bandera dele Pomelle organitzadors
'de l'Aplec, apadrinant-la la eenyoreta Josepa Iraní, del Pomell " Ponmelles") En Daziel BatIlevell, dele
nonti Eucarlstics".
t Dieres d'aqueas actes hect an&
E/batallad., 1 al ml;dia ea Chal

,a la Pont de Can Vade.
a Al comeneernent de la tarda arribaren a Sant Julie, nombrosee calles de sabadellenes, donant una
gran &Malició a muelle piratea
de/leemos.
A les tres de la tarda t'inicie una
hora d'abargimenn, lene diversos

joca popular*, cona el troncar l'olla i
duo per • intente.
I a lee quede es rae el Roaarl,
drupa. del qual tau la Visite
Emaritual a Resma Dona de Monteasen, cantaste les Ave-bienes tete
ele concurrente
noranient cantant.
Virolai.
II Salve, ele golee 1

El raen arriba e Madrid arab elee
Urea de meted.
QuoTElii MORRADA* '
Le %meta" gibara nade eallan del
astaleterl * la Cheira *mema sitala
mesad* les mancaste Quo lastimase
Per • Muele del sereel a Mes. entre
&mea dele mamas individuo:

up
EL DIU EL DleC D'ALMOUOVAR
Governac:6, diEI minislre de
nant compte la íituaci6 de Larcelona, manifesta que chi: circularen ae
trainvie.s í avui ni,•,s de 75.
Aquest mati cs pre,entaren a sa
subczntral da trame:es tres itted:lue,
ama l'a:lira de ter coaccione sobre ele
çiun trcbaliarcn.
En ésser requerits per la garla
civil perqui es retirceein, ho He un,
nitre es resied i el tercer ce tirä
dantunt un guIrdla, fercejant amb ell.
En la finita es dispara el fusall,
pedí a l'aire; alabares cl compaey de
pareila del guard:a que Iluitava ha
d:sparat contri l'agremiar, matant-lo.
El proveiment de Barcelona re fa
arab nortnalitat, no faltant subsistencies.
.
e
LES RESPONSABILITATS
PREPARANT LA COefISSIO INVESTIGADCEA DE DIPlaTATS
El presiden: del Cengres ha to.
menest lee geeelons per acoblar cls
deis díputats que han de formar part de la Cornisil6 sobre Upe.
ree:6 de Ins reeponeabiiitre.
Els conservadors han designat els
senyers Ruano, Roziriguez Viguri, Taboada, rtadtlguet 'Valdés. Dias de Revenga, Leauerica i Alas Pumarino.
Es propon al senyor Prieto, pele
secialistes; elarcell Domingo, por
in...nor;a republicena catalana; Gacela
Gu'earre, pels jatur.ins, i Senente, per
la minar:a in:egrista.
cuera no han ultfinat
Els
el, neme de Hure candidate

PROPOSTES D'ASCENS, EXPE.
DIENTS I CAUSES PALLADES
Avui ha eentinuat el Tribunal Sueran de Guerra i Merina remit
sessid plena, exemlnant la propone
d'aseen' pendents en la sosia del dietabte.
A la tum es totutitui la Sala iflt
Justie:s per dictaminar diversos e;:pcdiente to trama i alguno causes fallada a Melilla com a eamegiline.la
dels codeveniments 1)3, i que per
haver estile aprendes al eoraandent

Re sor* de resalada eneemens•
ma aria alegas el sentir tocar general tensa earleter !erra.
Mame , lea mala lema *anadee
DE
RESPON.
EXPEDIENT
la amen leva oferiM aquella hora
SABIL1TAT CIVIL
mmerettealalagader, melero
de ~Un, atab
' El diari "Infotamelenes" dlan
al mat emb olairament
"Sabeos que en un departament mielestrease de globo. de pa- nisterial aha inicial un expedient per
exile remonsabilitsta eles I &dadla beM *des le meta qm entradas a una dependencia que mía.
emmIll mima done dual
lo eran 1 boas donan el Mamut
fasillelis de has Jala, amas ma peones per a aren be
rg* 1144 mies que flas ara shagi
Ming •d•Si
.1diabt al IN ornarat•

e-- UN ALTRE ExtEDIErrti...

MILITAR
Viatgen arribare d.
que es ereu &III imnsedista l'obertura
d'un expediten per depures- l'exactitud de la cree dendneia presentad
per un oficial contra el coronel MaXitniliä de la Dehesa, que Va instruir
alguns sumarle en aquella plata com a
Atice instructor
Leeementada denencia. que este en
poder del Censen Suprem de Guerra
1 Mareta, fe referencia. regase ke
pdblic • Melilla. a Verdete del Col
de justicia 'Militar que prohibeix val.
dre's tremens«, ni de preguntes capCinim per &conseguir &clareciera, 1 va
acompanyada duna sets que mteeriun
algas oficial'.
leassumpte interesa molt a Meli:
lls. on eSSent coatentadlairn, en
espera de les derivacions legals que
hui de donar-li el Goma Suprem.
LA JORNADA IdINISTEIILLL
El cap del Cimera ba maniteetan al
nalgdla que encara que deepatee mal
el rei no pose a la elguature eap de.
eret.
lía animosa que el caneen sed a
da quinte de tia.
El sulaistre de le Gene artneari en
sic tard perqua 44 treta.
cada0
Retomare&
Iba confin:« que &residas mitin
la familia miel cap a Santander.
acaben desmentirla tenefortatment
cl rUllaOr sobre la qiiestió AInsuera•Sall.
del Cuenta, que esta completa, almolutargeut i definitivamens acabada.
- El minado de la Governaele
manifeetis mutua tarda yue bada mesevciat allit diversos cce:deuto en la
Calla d'autos i ilaoloa de :ea dolga horos.
ta vista d'airó es mostrara (Pepa
sal el neinietro a prohlbir la celobració
de cuma d'enueeta mena cei carretera
OW:s.
leaora el ministre si liarla comeneat la vaaa a la Nna salaces de Debas; nom:e tibia quo per a arel atan euunolat l'atur
- ría vliitat al ruic:otre de Gracia
Calakorra.
1 :Lit:Uds
blebe
Aquest inait han deepareat amb
el rel el presido« del Colaban ele
ministres de toro.
El minlatre d'Esta/ a la tortida
l'alsts be maneasen cie pes-leasing
trelmve entablen del cedan
r,ue
sgert.
ila dit qua hada pu« a le firme
reees una (eme:peces do raeteeres plel'iseisnlítr.
repotendatie eEspan;a
- El idaielre e.: la Corernaci4 ha
din« lusa Gi4re -..rehibbat la
calebraele (le previa ectouri'dlistra
rie la
earre'era ebente. ( 1•:Sts n
de (loiza berce, erdrvincursa
cuerea ?drene veidents. (11:2c sa el
teer del cebo del sate-se-ratael de Gn•
scre,i(1,5, que oe•aeleaa la tasen del
laeal.
201,C D'UN AUTOMOBIL e
Diumenee tou rícenla d'un aula:ea dautentbfil r: sets-reeretari de la
Governaciile.. zerver
fccgident cn ea donar enrepte
ale:r periati:otei el zninletre de la
Governaci6 en la sniient forma:
araven ahir
En ezutomeall
el setseeecretati arnb els cesa tres fIlle
i la saca rr.are politice.
A :1 carretera de Terrelc-dones forz,n acousqui:s per un eetre au:o, el
c,ual, en volar avanear-et a gran velocitat, dona en c,,2 al jec levanten de
J'auto oficial.
El :ny« Gulion coirl diversos rla•
go:araeras que l'obiigaren a ter 1:it.
Li rey' mere poiitica tamba eofreix
inizielament, i es taube el Eh amb
febee.
E:3 LC:11 110av.15 scfriren 1:Nigerio
ceceen,.
Com a local hi anava un gardia
l'iceiciele el eme en adorar-se
dent dr 1s veroas tala. crtxe,
donant-so ran ion cap al (aap atith une
pedra, que resulte neme a l'acto.
El due d'Almodear detliet al secces algunes frases de eminente

UN PROJECTE DEL 3IINISTRE
DE FINANCE3
Segons referencles facilitados
al mlnisteri de rinancee, el propele de llei reformant la do
contrahn 1 frau vigent. presentada pel raialetra do Finan.
roe e /es Corts, td triplo objecte:

Pritner.-rievr.r la quanti.,
fin.; a la qual els fete constltut'u do centraban 1 defraudiscid
siguin coneidorate com a falta
1, por consignen!, penada excluelvament mitjangant procedlmonte adminietrallus 1 cense
cap intorvencid dala tribunale
de jtisticla.
Sogon. - Arbitrar un mala
poroub ele casos en ele quals
els Ida constitutius del contra.
ban 1 defraudaeld brea 44 pes.
ser als tribunal. de justicia, ja
per medir de lo quanti' din.
tre do la qual bailo dittseer oon4
'Metate mil a falta, ja per has
ver-se regenera pele Interesa
tate davant dele tribunal' en
ala contenciosa contra ele veredictos diotats per l'adminie.,
fruid en ele Cd0011 quo no ex.
caneen% d'aquella quantla, pudrid prooedlr.se a abonar ele
mota a la DereOM al» ha.

aef
-feid-liKenst 1 fialittantael Ede
eme dense esperar el Medirla, dele 'mentas tribunal!), I
detxant per altra part degudament garantlta a l'Estat por al
ces que per Vanullael6 dol verse.
dieta baga* de reepondre
aquel' ale propagarle de les
merendara» apresadas de Tiraport dada:otee o do les Indemnitzacions poguessIn
atorgar-se a llur favor.
a'estableiren lea regles de
procedlinent necesMaries perqub
la presa eubsIdiarla per Intolvencía de la persona responsable en ele casos de falta de cone
teaban o defraudada es red
efectiva en tole ele CADO en ole
quals Maui preeedent.
Amb la primera de lee ornen.
ladee finglitate eaeplra a mona
eeauir fixar en 5,000 pesadas
per al centraban, ten 10,000 per
a la defraudada él limIt de la
(Manila, perqub ele actos coastitattus de tale siguin consIderats com a falta per entendre
que els dita limite san els aconsellats per l'actual depreciada
de la moneda determinada per
la enuncie econernIca que traveseen els pobles I per l'elevada que deguda a la mateixa nau.
ea han eofort els drets aranzelatas 1 el preu de Ira labore de la
Companyia arrendataria de Tabaco.
Per aconsegule la eegona de
les cementad.. finalitats s'ha
Ideal d'oetablir una aeseguranea
de responsabllitat civil, por ale
caeos d'absoluold pele trIbunals
de jueltda dele drate do centraban I defraudada sotmesos llur
conetxement, en el Comitb
d'Assegurances, mItjaneant
el descompte d'un tant per cene
que aquest organteme oficial
flama anaalment, dele premie
de decomla que bagl «Mima repartit pels fati de l'ornentada
índole que hagln daesser sotmea
ea ale dile/ tribunale, qual
deecompte landre el eartteler de
prima de Easicgurança, I aixt
reapondrie el dit organieme ofi.
fiel de les devolucions que stguin procedents en ele casos
d'abstente:16, Anee que ola participante en ele premie es velan
nmenaeats per. la Incertaud
d'havor de tornar-los, 1 si ja ols
heguessIn &arpes, mirar destemptee en llure sous. n1 lampo, l'Estat vegi sonaba a la
contingenda de bestreuro o palmer radiar les diles devolucions.
1 per altiea, amb la tercera
de 1es diles flnalants preten
aconeegula retablInt que la pre.
eilbsidiltria per Insoleneia
en ele caeos de faltes sampold,
cern de nntural, (luan la dita in/solvencia de la persona responsad* sigui un fet públle, I en
els caeos en els quals no ho elgui, que le dita imolvencia
tetentene,u1 automatienment declarada per la eireumstancla de
no Ingressar el responsable la
mulla en el termini legal.
Al rolde lempo s'ha aprofia
lat !muerda modificada per
adclIelontuahi alguna dele seo
Precepto que havien otra ob,inete
diereeicions vigente,
aclarir-ne
LES CER13E8 DEL CIRMIT

Dzi, auaDellaAMA
ihir re eeletnren les curses asome
neme et dotze boro% en el clreu't del
Guadarrama.
L'aalomoracie, de pelele fon molt
eran, 'bardal ae Madrid en trene capo.
Mala allane sanen d'e:1(.1444:s.
A lea sis del =ti («avenaren bes
curses, douent-re la marida ala corredora a l'Alameda.
La cursa la contorna 40 Cartee
dont 1 del de la tercera volt* comentaren da retlrar-et was per accidente
mitres vi:declamase. En total tia re.
tiraren .29 1 acabares la cursa Corredora.
El corredor asearme M'ateos, a ea
tortera volta gua aaaaa a una mares de 04 gel:Nutres per hora, frase
emb tia ct.temebil, mime Ilant,at do la
meto que muntera, cata/latee ferldee
de pronóstle malva% un bree 1 a
la cara.
El corredor Iriarte sota una cateto
da, D.to paree dentellar la cursa, SU*
M'ala el pesar pernil di la eameoria
de motea solee.
gie tenedora anuo% lertlelke
a la quena volt..
.. I

El emulan fo el adaeldt( ,
Motea-Uta« puma Idertiba
Bicicleta amb motea-Primer arte
tal, Mg!».
Botos sidecar.-PrImer mal, Nauru
En acatar la cana l'aglomerar*
de pelee per a pmadre ele traza de
tomada a Madrid Ion Ollera&
El pelle paella ele engome per
Cem que ele tome *reo lasall
Maui, multe palana les caerle&
Entro tu tetados. de Los Molinos
I CereedIlla miguen. a la vla tree
inieridue que muna a la cebona d'ea

dele eme, pasma-loe per Momia la
reste del rombo!.
Ele adenia gatearen tan astro.
topentalt
ases Iras

De LItyds: Antrini Segura. Parlafume a l'Ajuntament de Bellpuig;
Manuel Barres Gene, de l'Ajumament d'Avellana.
De Tarragona: Jaez, Novel-da
l'Ajuntantent de Vallatoll; loan
Franqueza, del de Santa Colo= de
Queraft; Jeto Sade Vives, del da
Vilabella; >eta Sanee Seques, del
de Riera; Jan &ingenie Roa*, de
Da Ajena; Juli Gayo. de Vende116s.
DISPOSICIONS DE GRACIA I
JUSTICIA
Non:senara canonge de la catedral
de Lugo En >mea Rodríguez Toral.
Jabilant el anyor Manuel Valle,
mentase del Sumes.
Idem al tenyor Rodolf Vidal. jet.
ge del distriete del Sud de Barca.
lona.
El ministre ha signat tamb4 una
Reial ordre nomenant En josep
Masaguer recretari de fAudigncia
Territorial de Palma.
LA VAGA DE MADRID
Continua en igual estat la vaga
d'autemnibus.
len colee dele qpe fan el servei
deis Quatre Cantina iou apcdregat
per un grup de vaguistes.
Foren rompiste els vidres del colees, sense que esdevinguessin desgracia.
Un altre grup apedrege un cotxe
a la plaza de Sant Demente. No es
practicaren detene:ons.
Ahir fou detingut el vaguista
Franccee Senchez, acusat d'apedregar, a la Gran Vas, fa dice, un
autocamie.
CONGRES DELSlee
COMUN/STES _
A l'Escola Nova han comencat
lee ocasione del Congris comunista.
Lcs primeree eessiouts foren dedicada a tractar de la posicid del
partit davant els problema pero
insulsa, fent a de la paraula, entre
a/tree, cm &cayere :Torralva, De 1
Andrade.

a e

DAME AGETLEIQ.1Ea DITT SI EL GOVLIIN TORNAR-AA OCEPAII4E DE LA PRESIDENCIA DEL CONSELL SUPE= DE

einEErte I Zutana
Mame tarda, a damas hora. tenuegurame al Ganares que a instilada d'un
dele mielen" el Consell d'aval es tornarla ocupar de la altota) del general Agullera al devane del Coasell
Supra& de Guerra I Marina.
• u
=crup. DEI. MINISTRE et
DE LA GUERRA
El ministre de la Guerra ha trama
capitana
cl reafient telegrama a tOts
I comandante general, de la Península.
Balean, Canaria 1 Africa.
eAmb toOtItt de la carta del general
Atunera al mayor Sandez de Toca. 1
Ineldeate que ha PrOduit, ea donen versta. 1 tan comentarle per la Presaea que no sola s'aparten =oh de la
seritat, eind que »rabian evidenciar
rezieteula da& earapanya la aullad
de la gua] pot aprofitar ale enemies de Adre 1 de la monarquia, promoran poto« a primer taza la dlviele de Vezéreft.
Pieceunano a N'. E. la conventéncia
que alead ea delzi gular -.per les
l'apremian. rafleeddes ea telegrama.
procedente d'aqueas Con, en la guante% I la reata dele elemento militan
atan en abalee separan de tale me.
nlobrce, carera que lee referencias de
Prensa fuga aparZ,Izer el contrae, banal de diaposar V. E. que el particular
Matiz Os caduca no s'exterlorital en
forma que pagui verde d'encoratgement
o fonament per el. Impelo expreate."
FOll VISITA PARTICULAR
EI general Milano del Bosch, cap del
geoluet uallitse Gol te!, In scanIfeetat
este la cave licita al general Atunera
fou maaillameat partlcular ‚tease portar cap represintacia.
"

Li 0811 411

ES CREU QUE ELS REBELS
ATACARAN LES POSICIONS
AVANÇADES
Idelllla.-Les esquadretee d'aviaci6
en vol, d'observaci6 deecohrirta alguna coneentraeions rebele i que en datases ladren s'atan comerán COves i
trasera.
Aixte darnatra que sopumfmne dele

passats dieb no puaesi tesar confirmaele.
Circulen rumore que ele rebela es
dispone atacar novanient lea poeicion0
anneadea
S han adoptat mesures de vire
lincea.

MORT D'UN ALFERES
A causa de la ferida eeferta en
combat del de juay, ha more
a Talleres de regulare Peres, al qual es declara la meningitis fa vide dita.
EL CADAVER DE DRIS-11111Ne
SAID
Melilla-La familia de Drls-Beae
Said ha desata de imanada: a Rabat el cadena per oposar-m ele
preceptes musulmans a leadopei6 de
lea mesura eanitarite que per a

Wad sea neeessärlas.
El gemid de Dris-Sen-Sala ap

al Ilmotta

'

L'ALT COMISSARI
Tistuan. - En Sihela- esnifa
a Larraix la setmana que ve.
ja que les noticies quo d'allí
es roben aculen completa trenguillttat.
NOTICIES DE MELILLA
Melilla-A l'hospital Decker

estat guarit el tinent del batalló d'Asia Anteni Bohignee, ferie en un aeident d'autoraisbil.
- ita arribat el tinent coronel elefante:la Alfred Ganta Contorne, comandant militar del Peny6, el qual el'
defensi en ele free de roes hondas!

de l'eneenie.
Es diriaeix a Laman per toreare
el ourtandament del batalla de meada:1i do Les aleen.
- El eomandint general ha ditposet s'entruchen expediente per canee.
dir la treedalLt militar a algune cape
1 oficial,.
- Ele delepts de t'Institut de Comer; ben visitat alguna pelele»
aoempanyats danginyers cítele
•-• D'yen del eamp que un cap de
Beniurriaguel apresret alguna caps
de Restallen que a menífeetaven favorables a medres a Eepanya.
-A la cabila de Benislear sita montee un semi de fe:lucia per evitar
ele robatoris que carnet una partida do
maliattors pertanrett
RealburriaBenisaid.
-En l'ordre signada prl comandant d'er.ginyer s'alaba el cemporta.
mara de la companyla fenecen/1s
manada pel tineet Collar, fa pa repatriada.
Tarzebd s'elogla al sarge.nt do ta
companyia, Crescenci Ramos, al qual
ele conceda la ea:Calla militar.
EL SLTRAGI UNIVERSAL I
LA TAUROMAQUIA

Divendres se celebra la "rer•
eida" de l'Aescciael6 de la
Premsa de Madrid, constituInt
una noaetat el preeent d'una
orella (se suposa de toro) al
matador que fa& millor tasen
a judlei de/ pdhile.
Amb cada entrada ex finura.
ra un botilett, que desprils de
la cursa será. dipositat al domiela de l'Aseoclació arnb el
. nombre del matador que Pintereseat cregui mereiredor de
d'or.
L'escrutini de la votactie es
tare eeriesament 1 solemnialment davant un notar; de
lustre Collegt de Madrid...,
'

'AGITACIO OBRERA--1
Bilbao.-El sindical minar do
Bilbao ha acordat Vahar a les
mines comeneant nvui. S'actIrtsella als vaguistes que vagin a
lea explotaions privin la en-

trada sis esqufrois.
En canal, el alndicat de la Arboleda. de !significada socialista, ha publicat una nota (loantoritzant la vaga. perqua. diu,
sola eetit acordada pele extrernte,
tes 1 no hi pretext per a entrer res mineiree en Un MOVirnent,
tel gravetnt.
ell tereenea de que cedevinguin topaments per aouest.
antagonisma catre chi ob-reie.
Fine ara no hl bao hazla inci-

dente lamentables.
Acaten mata han visitat al gnvernaclor el preeident i secretari de l'agrupnció de entrene minera, excitant-loe acaten rerCae miel. una fermula d'erreglament. Els repteeentante dele

obrers 110 ag presentaren.
Tamba s'Un dechtrat en latan
ele obrers de /o Soeletate ele Cl.
mente quo renstruelx ele Mellase
Valata. per no barer areedit el
patrd a lee peticione formula.,
des pel personal.

thiNi NI trlä
Ahir, a les guatee de la tanda, en el tramvia Graela-narables, II fou robnda la caezera
amb una important quentitat,
a un senyor que e'esiava a la
plataforma. En aser a la cantonada de Consell de necia
eenyor va dortar-se
compte del robatori i desesperadament dieue, cridant, que
acabava d'esser robat, i eleshores balee precipitada/11,ms del

tramvia uct subjecte ben vestal.
El pdlolie porseguf al tuse
subjecte pel earrer Consell de
Cent I en ardor a la Rambla
de Calaiunya el Redro entre a
la farmacia del :entra, abaedonant entre Cestabliment la
cartera robada.
Tan acudir lambe en la persecuela dues parelles de pedida les quals intentaren delenir el carterista.
Sembla que al moment de la
dolencia la torea pdblloa club.
ti, ciar el perseguit, tot eneacarnet d'un sindican
nyant

digud a la polkte, un Xle
atador, "que elle rae
de la Sella detente. /de
tient el públic meciera fato.
leal un linxament 1 aleeboree
els 'olido D'incautaren del
'carterista, que fou porta
la Dalegmid.

re
ene

Darrera hora
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DE BARCELONA

one

PETARDS
ra una d'apesta rnetineda esta.
liaren guatee petarde a me =pena
de futla det arree Margas del Duro, prepien de Jomp Palee, seas@
quo alsagbi de lamentar detgreMee •

DE MADRID
AMPLIACIO DEL CONSEL..,

Et Coneell de ralnietees he
comenent arab un cartel d'ira.

pressiont sobre els debata par..
lamentarle i la substanciadd
dele projectes de lie1 presea,
tate a ambdaes L'embree.
No ella abordat la qaestad
relacionada nmb la situada del
generel Aguilera. peque el
Govern reeoneix que el l'et del
general, al corrctg:r el sets

curs, desglossant teta aquella
part quo fOu comentada ama
els murmullo del Sena', incEca
que ha moditicat els seas aldicte, i per tant no eal delibe
rar.
S'han impreseione
lambe :obre la Corniola parla-.
menteria que ba d'actuar al
Corlares sobre la depurada de
les responsabil!tas. Con' Can,
didats de la concentrada lltbdi
cal figuraren en Boto Reguera,
Alba Romero *ventee. emes,
ta; Morote. rornanonieta, Ito.
drague zPerez,gaesetieta i Pala.
eles, reformista. Probnalement
presidire la Comisst6 minio.
tre demeetada Garnica: perb si
no Recepta, seria oferta la pre.

sidencia a en Bernal. Sagastai
•
tambe prietiata.
Despraa ocupat el Cona

sell de la situada de Barcelona.
El minietre de la Governacid há
donat comete als seus com.
panys de que la situadas ha mi.
floral ßembla asser que les re,
'manis entre el capita general
1 el governador san tot lo efe,
siees que el Gevern desitja
aqueets momente.
En traeStar del Marra ele mieltres d'Estat i Guerra. han monifeelat
que continucu les negociariona.daZát
p. op d'Abd-et4teltm -pe:O
les ne;:oclazicate Tat1 pot a pot perque el que conierandar tarab,5 atub
;u caps
El principal obetacle erl ale ele
berdurrhiguelo ea inciten a aceptar
la sotmisi6 al Magetzem, tota Tegzia
çlle ella no han rcbuthst onldansr de
cap Unicament. i d'un moda
transi`ori. ateeDlaren el Reglei.
A la sena oecilmtal sha fet
operacid de la qual no s'han iaMata.. mies:a:des a la Precisa, per
arr:bat a aque/la zona igual
elememe de la regie de Ferien-Metal,
que len.= eebutjats !terne grane hierve
El ministre de leirsences ha pregat
zis ministres, atnb ocasió de tramar
de la (Estribe:ea de fonda del mee,
que per octubre timuin preparate
ele preesuporms parcial', puig hi
que presentar a les Corte un pussuptet eeriós.
S'iut invereit bottent ternle
l'estudi del pre,:ecte .le rz:.•:tnia
contribisaió territ-erial i•en l'evamen
deis proketes del minieterf del Tret'A schre L'arme dc Teclea!! i crea;
-ele d'oficines de eellocasions.
Mine

VENDA j
Una casa a Badaloni,"!
bot!ga i dos p:sos, mag- !
nific pati, prop ee mar 1
de l'estació. !M'armo catre: Said, 26, 3-2.

`11`4V4
-JtDiER.•
UnVo 6 60c,g>
13Zarr alarga

De Breda a St. Hilad
Anada i tornada pessetes • "
•
MONO* Hilaren" en oorabinacid amb el tren
ger de Barcelona, de les 7'30 1 i4'213, DISSAITI, DIE 7,
INEYOUR01010 DEL NOU SERVID 0011MINAT
LIS 1710.
LUYERE DI BAR011.01111
Surten els autos de seguida d'arrabal el tren. Els pase
cateen del. trena correas de Otrona 1 Litoral trotasteis a
Ilostalric un auto groo de 111 ~taita Empresa i al matOIX prou.
A Barcelona, blettlets de tren auto, al Deseas Central
deis F. C. de 31. E. A. Corte Catalanes, 173..

,555.5

7'717'

"n'a

>marta, fe &Julia) de traa

aset a localp
• A dos quarts de (mitre de la tarda de diumenge caigué im llanap, a
conseqüenraa de la tronada, a la nao:ca ria de la fábrica de conserves que
el senyor Morlant te 21 carrer del
talent un gran tros de resananaula xemeneia.
A la cantonada dele carrers eaamte de l'Assalto i Vila i Vila en caiga/e un altre en un pal del tramvia,
rona nt el eabk.
Ni l'un rl raltrc °ces:cuecen cap .
gecgrác ia personal.

DESSUA DORS
IMPERMEABLES
PER A VESTITS
(

ROSICH

Sf. Pere, 7
P* 3 Santa Anna, 6
TapIneria, 33
._
• •
Rin da

de

Encerats 1 'manuables
ROSICH.

BARCELONA 3, I BOL
MATAR°, O GOLS
El Mataró 1 el Barcelona
IIATA010
aren ele equipe que saliven a la
XL OARIPIONAT OATALA DE
ua d'aquest emploma da terWATER-POLO
cera ,categoria, pul: que tote
C. N. BARCELONA DIE AL C. N. dos fine abir havien perdut tole
MATARO PER 3 A O (SEGONA ele patita »gato. amwat
encastre, »wat a la &ala del
CATEGORIM
C. N. B., almia, dones. de deL'encontre Liare' llee a la cidir qui dels des patria en enpisoina del Barcelona i arbi- davant ostentar el fatal ver-,

CAMIONS

g

ES LLOOUEN.

sense xofer, boas ca.
mions de 4 i 5 tones
amb basculant 1 sease
Prono% 110. Tel. 517
Hem rebut la interessantissima novella La bena als ulls", de l'eminent
novellista Ea Narcis 011er, que publica en el número rEaquesta setmana
"La nove lla d'ara". Estä iHustrada
per rAntoni Jiménez.

CARTUJA
NO
Vi blatte, (Va5 amb lit.

Exlens assertlt

CASA

(Extracta' de la narre Bdicid
.ÑI d, PiflhlIa)

S. A.

BARCELONA
A (l
cotarta de quatre de la ma
ttnatt crahir, Benet Piqués Torres
trenta nou anys, estava assegut a
ni banc de la Plana Reiai. quan de
ca'a, :e 11 presenta un ;al Manuel
Pasqual Sanco i tense dir-li res
clzaä una ganivetaa a la gaita es -

Cellers ARMO. a MARISTANT
Manuel Coll Separa, de 39 toas.
ahir enigue tics d'un calcinar que té
inatallat 3 1 namero 4 del cueree de Saut
Ramera praaluiut-ae una eommocka cerebral, de pronústic greu.

RESTAURANT ROTAS:
Saló de Te
cada día te dansant de 3 a 2/4
de 8. : dinar a l'americana, de
9 a ti.
La Germandat de Sant Criitófol
ha ajornat per a la data que s'avisarã
oportunament, la benedicció d'automòbils i atres festes que tenia anunciada
per arel, dimarta anullant-se també
les targes numerades pm demia

E g ota 110 Rin Ii Ifil9111

tierra.

El paciera fea curat al dispensar;

VULCAN 1 12

da l'Ajtincamcne. L'agressor fuga

assageu-la 1 l'adoptaren

ri,ecuret,órantg,dela
El ocior Montaba
restranger, s'ala encarregat novament
teta consultori per a analafties de
la pera cabell i venerianes. Sane, Pan,
2.12, pral. Dc 4 a 6.

g

A les durs de la matirada d'ahir
ion traba: estes a terca al carrer
d'Ali-Bey, entre les de Padilla i Castillejes, Fausti Garrista Baigerri. de
trenta anyc, cense prof2%5:,5 ni dOrnielli, el qual presentara una ferida a
la regió abdominal lumbar i conciasó visceral, pronáctic reserva:. ocasionada, ,s..sions. 4igzaé. -per .clea deseotrent3 que fi:giren, al Prost dele Anula
Pecprés de marat al :Tensan ere
Sra Mara'. fra tracIlarlat a Illoq/ni Clinic.

y A Ni u s Ferrän, 14. Casa
061441ELLES

CLAPeS

A le s roa del vespre de diumenge
ferea auailiats a la casa de socors
del P.35sc'e. de Colornb. Francesc Morena Maten, de virt-i-quatre anys;
JcalMna Agn116 Llopic, de vint-i-vuit,
Lloren Ordóñez García, de vint-iS:!. els quals tenien ferkles a tot el
ata els dos primers de pronóstic greta
Els f erit' anaven en moto i a la
carretea de Can Tuns, . <la v an: d:1
l'arrea toparen.

Per a cines de familia
no hl ha oom la Casa Cuylisi
Portal de l'Angel, 11.
Diumegage fea auxiliada a 1.1 casa
de 5 n rres del carrer de Barbará, una
dona anomanada "L'apatxe", la qual
ect a c-a ea estat greu per haver-se beta: un vas d'aigua barrejada amb
capa de cerillo

ARA IMPERIAL
El nen de vint 1:2505 Llueil Torrecilla Bosch es va helare ura quantitat d'aigua timolada. A La casa de
5renrs del correr de Barbari e li
¡ PreCii: intoxicació, du pronóstic greu.

VANOS CAROUS
te zetaferrissa, 10
La Sacietat Astronòmica d'Espanya
.4rrarica ha celebrat la Festa del
Sol. Al gra, saló del Casino del Tibidabe En Josep Comes i Sola. doch
una conferencia sobre l'evoltació dels
Sala essent malt aplaudit; cis assisttan a visitaren rObse • rvatori Fabra,
acabant-se la feeta amb uns äpat al
If etropolitan Hotel.

Aparells fotogràfics

r

la antitxats I económica ele
isobarou a la Casa Cuyas: Porte do l 'Ana l , 11.
A la secretaria d'aquesta Comissió,
enb desta al Patronat Infantil, shau

rebut quantitats dels senyors i entitats
'eglienta: Gremi Catare de Propietati3 i Industrials de Gricia, Josep Ro'
l'ora Bruguera, Furbo! Club Barcelona, MercL Cantarell vidua de Pique.
ì1, Josep Maria Trias de Bes. Octavi bombee, Manuel Morales Parela i Eudald Calla&

Ilki doid las lo watt

dio sa aparen totellsin a da
la
Oitea Ambo: Postal do

itlima 11.

rkliek

WAT

Rambla Hors 26, bolea
El Colkgi Notarial de Barcelona
ha cursat el telegrama següent:
"Madrid. Ministre Gracia i Juctieia. Conaixent escrit qua Collegi Valencia analitza i rebat pretensions quameriques Unió Notarial, la Junta directiva Cellagi de Barcelona s'adhereix unan:me a tan eXatle i profund
estuJi problema Notariat i amb aquest
moda prega respectuosament i amb
mole interés a V. E. tingui malt en
connote contingut aquel' en lee :leves
alzes Al mateix temps exproa amb igual respecte i interés a
la supaiar illuslració de V. E. la imprescinlibla necessitat que en cas de
dictar-so quitare' dispesició reglamentäria en ordre al Notariat siguin
atetes degudament aspiraeions que lea
Corporaciens oficial!, jurídiques i
culturals de Catalunya han exposat en
reiterarles ocasicns al ministeri avui
dr.1 digne ehrtest de Y. E. Arnb cl intimen i dc la majar ateneó i respecte,
Barräs de Palau, dcga; Aguirre, secretari."

Xampany Baqués
I

El de millor bouquet
Guardiola de Fontrobt

a la Llibeerla Subirana, Portat-rrisa, 14. el catàleg illustrat de
literatura.

Deman i

EI nen de sis suya Juli Bite Blanco
caiatié cha del :errar a un pati de la
cata número 1S del carrer de la B.quena.
Bou parmt al Diapensari de les Cares Consistorials, on morl al cap de
poc.

CORDILLERA
Ve blanca 015 aiiip. litro
Cellers ANNO & INARISTANT
La senyora Maria 31ontesinos barnava al seit doonkili, 11am-id Serrahi111.1, núm. ag, torra, a les quatre de
la matinada i e5 trobà tots els
mob:es i objectes en desordre i la
porta trencada. Fet un registre per tole la caca, es :roba' que s'havien
emportat joies per valor de 1.500 pessetes.
KliES VILANO

V A Wil0,6

Pera ks Co;enies Escolars que organitza l'Associació Protectora de
l'Encenyanera Catalana. latan retan donatius deb senyors Ligis Plnadiura,
en nom dels seus fills Francisca, Cierne i Antoni, per les despeses de tres
infants: Amado Carreras, en nom del,
Stl13 fills Amado i Josep 3daria . Per
les espases de dos infanta:: Pm" Stadol, Jaume Carnet, Joan Molas, en
nora del seu fill Joan: Jaume Fono‘lcda, en nein del sea Ricard Chatón i Fonolleda; Frarreac Uriach 1
Pece Manen, per les despeses d'un Mfant. i altree donatius deis senyros

Tomas Prat, Jesqufin Olmos, atara
Estany i Luis Torras.
No cal dir con: san arana aquests
doaatius i 03111 encoratja mime ajut
deis patriotes anmats de robra erktica que reatitza la 'Protectora".
La Comissi6 de Coleaks maga a
tots eis beinews (me ~ cooperar
ele be ferie lea prora* Pue P P
oclaeaba les

e lea matebree
da m

mis padbles.
,

da

asa

trant En Baldee amb moit inda
d'encert que no en el partlt de
tercera categoria, s'arrengleraren els equipe com segueix:
Barcelona: Blanehart, S.
García, Malagrida, A. Bretes,
Rebollo, Trueta, Lavilla:
Mataró: F. Maja. O. Tutti.
Casabella, J. Maje, finado, Coll,
P. Majó.
Despres dele "burros" reglamentaris, la pilota es llamada a
l'aigua. El joe rnenat vivament,
detal molt agradós de seguir;
En Rebollo reix uns dribling, i
llança un gut que es ben blocat
pel porter del Mataró. Nut d'En
Cola als nevols. Una bona pusuda de Brefoe a Trueta fa que
aquest, deepree d'una bella esprintada, pugui marcar el primer gol.
El joc es va fent mes dur i
per tant menys agradó!, Arrencada de Malagrida que acaba
amb un mut de Rebollo, que el
porter repellei g . Es castigat En
Tuff per càrrega irregular. El
Barcelona domina. principalment per la bona itetuaeid de la
Unja defensiva. L'àrbitre asasnyala el mig temps.
Repree el joc. l'àrbitre castiga amb penalty una falta de Caserena, cuident-me En Rebollo
de transformar-la en gol.
Es nota eansament en els jugaders del dos bandols, cosa
natura/ ei es t6 en eompte el
joc dur emprat. En Bretes han ça un gut que va a fiera. En Rebollo. amb la seva behitual cobejança i energia, efeetua tina
arrencada passant a moment la pilota a En Trueta, que
ben collocat areineegueix el tercer i últim gol. finint a/ cap de
poc l'encontre.
C. N. BARCELONA (A) BAT
CLUB DE. MAR PER 3 A
(TERCERA CATEGORIA)
Aquest partit eelebrat en algües del Club de Mar havia d'ésser arbitrat per 31arli, de Sabadell, pera com sigui que ar.
ribä l'hora reglamentaria i
aquest no havia enmparegut,
els capitane, posa!s d'acerd, deeidiren designar un altre arbitre. recaient la designació sobre
En Basté. que era lalnie arbitre collegiat alli present.
Eren els equipe:
Club de Mar: Font, Cabanf,
Cortina, Serinya, Queral t , Cae diel, Farreras.
C. N. Barcelona: Casanellas,
Salat. Galilea, Borras, Ferrde,
Ea! a pé. Tort.
En començar el partit domi.
nä el Barcelona. pera En Font
no deixa passnr res. Una córner contra el Club de Mar, que
els barcelo- irle no saben aprontar. Per fi, en una falsa sertida del porter, En Ferres atanime g uei g el primer gol.
EI Club de Mar. al sau (orn,
domina. Veiern una lluita ros a
cos entre En Borras i En Gar.
die?, de la qual en 3urt vencedor aquest últim, puix acensegueix fer el gol d'empat. El mig
temps es aesenyalat en el montenl precia que trobant-se En
Ferres tot davant la porta
anava a Parear un gut.
I guata ja semblava que ?hita
via d'acabar el partit amb el
resultat de i a 1, heu's aquf que
el Barcelona aconsegueix dos
gols, el primer obra personal
d'En Ferré,, el segon entre En
Borras i l'Eetape.
L'arbitratge d'En Baste, per
voler isser me exigent arnb
els del seu cercle, els perjudicä bastant.
El públic mase a apasslonat
ami) els de tasa i volent jutjar jugades d'un esport ele reglaments del qual desoeneixia
en general.
ATLETIC, 2 GOLS
SABADELL, 1 GOL
aigliee del Varador, i actuant d'àrbitre En Ludwig. binami lloc aquest encontre.
Els equipa estaven integrals
com segueix:
S, N. Atiene: Félix, Sierra,
Ferrer, efuntané, Diez, Gibernau, Artigas.
C. N. Sabadell: Vilanova,
nell, Auesid, Gafan, Manes, lla•
monet, Vila.
Durant la primera part comt.
nä bastant perb nones pogueren atiene:Tul un
gol, obra de l'Artigas, deepr60
d'una bona arreneada jl'En litera
ra. En Gibernau fou expubtat
del camp per posar-se fora de
joc (eres de dues yardee) 1 alls.
vores, amb un jugador indo, fan
el Sabadell el que dental, fina
que En Ramenet acensegid
gol d'empat, ja bastant avancat

mall. La sort decid( que foe el
Mataró, la sort 1 no altra cosa,
la que el joc emprat pele une
1 pele anees fou d'al% mes pebre que hem vist.
Arbitrant En Beides, Watt,
ataren ele equipe:
C. N. 3latard: Beter, Cata,
Juliä, Pons, Pradera, Tdef,

davanwra En atrita, qui tret
d'En Coas, el cena dubte el ml,
Iler 'sprinter* eatalb. Es me.
tri son* un digne contrIneant de
l'Artera, disputent-li el terreny
pam a pam fine l'arribada, la
cavial resulte malt emocionant.
200 motees, Illsos
Cebrian, (7. 11.3.)
.B.) 24" 4/402 Desea, (R. C. D. E.) a ele
metres.
3 /Parquet!, (C. D. E.) a tres
metree•
400 metres, 'lisos
(E. D. E.) 54" 1 1 10
r
RECORD DE CATALUNYA.
2 Desea, (R. C. D. E.) • deu
metros.
3 Baldee, (C. N .A.) a set mee
tres.
Aquesta fou tiene dubte la
preve mes Interesant de la Reunió, aixt cuela r la qual
ttngueren minore resultats, fa
ue el Gampi6 de Barcelona,
Garda, de l'equip de l'Europa,
va batee el record catalä de la
distancia delantal des de l'any
1913 per En Coll amb el temes
de 55" 2/10, deixant-lo establert en el de 54" 1/10. raza es
minora! en i" 1/10.
1.500 metres, !lisos
Miret. (C. D. E.) 4' 41" 2/10.
(C. D. E.) a tres
e
meta-ea.
3 Casadevall, (R. Ce D. 11.) a
un metro 1 mig.

1 Ga ete,

pe

C. N. 1M:celo:bus: Valles, lare
ta, Pala , Montserrat.
Una benita ensacada d'En
Monteerrat, que &vihuela= fine a
la perla contrària. fa una bona
paseada a En Palau, qué d'un
ben intencional mut aconseguebe
el primer i Unjo gol del parta, i per Tant, el gol de la vioOrla.
I després d'un xut d'En Bel'avista i d'una falsa sortida
d'En Valles, que els mataronins
no saben aprontar, arbitre assenyala el mig tempe.'
La segona part fou encara
5.000 metre , Ilisos
1112és confesa i embrollada, si
tap, que la primera. L'àrbitre,
1 item (R. C. D.1 16' 53".
que eetigue a l'altura del par2 Ramos, (C. D. E. ) a noranta
ta, expulsà del teme En Montmattes •
Garree per perdre temps laten3 Alfonso, (O. D. E.) a cent
cionadament (1) en uns mo.
setenta metres.
menta en qué el parta eslava
En donar-le la sortida per a
sueltes.
aquesta preve, En Vives, qual
Per fi el partit n'aeabh amb forma malora notablement de
el resultat esmentat d'l a O a ' dia en dia, a tren malt fort va
favor del Barcelona.
aeonseguir despegar-se del lot,
torta avantatge des de
LA PUNTUACIO
- • obtenint
voltee. L'.alfonso.
ni
! les prieree
P. J. Punta en segon lloc, ens procela tamb6
12
Barcelona (A)
4
d
impressi , especialmolt bona
4
Atlatie
9
ment pel que es refereix a bona
4
8
Sabadell
volurtat ,ja que es tracta d'un
3
Club de Mar
atleta novel! que esta obtenint
5
3
Barcelona ;B)
I bona resultats en mentes pro-,
4
4
Mataró
) ves que prenpatt
LA TERCERA I ULTIMA MO3.000 metres, marea
YA DEI. "PREMIO VALLIN"
1 Soler, (15.E. S.) 18' 2".
Poden ja reepirar ele que te. 2 Parell, (F. C- A. S. a seixanmien que Ea Pinillo no relie- • ta medres.
ves la preces efectuada en lee 3 /liba, C. D. E. Iluny.
paseades curses d'aquest "ProCoas el diumenge passat

y

q

2 Bal uer,

l

mi Tallin". En Josep Pinillo és,
per fi, recordasen oficial dels
So metres en 30 segons, temps

que si be de inferio- d'un quint
de segon al de la segona preve,
s'ha de tenir ed eonipte que no
es pot assegurar que aquel l din
la distància mitigues ben arribada.
Dele anees que ahir prengueren la sortida direm que En Ehbregas is un nadador irregular,
capee un dia de fer grane coses i l'endemä de deixar-nos decapcionate. Poteer haurem datribuir /a mala cursa efectuada
ahir la influbaeia que hagi

g

eid Barcelona, etc.
Ele reellats de les provee, si
bs4 n'o molt netebles en general,

degut a la torta calor que es
<Ideaba sentir, no pe raleó dnaticionate que presenciaren els
eatrenaments. delas an -ae Ese
tuació francament espléndida de
l'Europa en curses I Ileneamente

c t

de taló eapecial la din Garele, que va batre el record cabales del. 400 metres, confira
mant una volts ante, que es

reut die el millar eepecialista
de Catalunya que pot posar-se
dignament al oestst dele Garcia de Guindamos, Lotearan de

Castilla, eta.
Ele resultat.
sultate tamice de tes
provee celebrados romo eis
monte:
100 Retrae MIRE
r
el segon lampe.
I en sin momeat d'indeele16, 1 ORA» a . C. 3.)
par el la pileta baila trupaesat 2 Artero (Cl• III-) a 1 mes.
( 0.1).11.) • 110o no el maro, bou YA Gibernau
D *"11.
tul
MAtle 990119114 orftWilk.
, Wat* 6 mu a* arar rs
• ten,

s

a

g

p

s

A

y

est v

aquesta preve fina/Usa amb la
victbria d'En Soler, qui derut
als seus grane entusiasmes s'ha
eolocat en pon temes en lloc
preeminert entre els minore
mareadors catalans, essent cri-

del a deesempenvar brillantissima papers en pista.

la tarda.
Deis initio+, Ea

Llaneameni del pes
Llort. (C. D. E.) 8'83 metres.
2 Ferro, (C. D. E. 8'15 me-

nas.
3 Barqueta, (C. D. E.) 7'53 me
tres.
La !tulla resulte força lateressant, destarant-se els representante de l'Euro a ‚e quals

p

h

. .

ATLETIERIE
EN LA III TERCERA REUNIO
D'ENTRENAMENT GARCIA
BAT EL RECORD CATALA
DLLS 400 METRES
Ahir es ealebrä al eam de
t'Europa i organitzada paf Cemita Provincial de Barcelona
de la Federació Catalana d'Al.'entiese, la tercera reunid oficial
d'entrenament, en la que parti-ciparen atletas dele cercles Ene
roua, Enano!. Martinene, Unto
Espoetiva de Sane, Atietic de Sa
badell, Club de Natació Attette,
F. C. Barcelona, Club de Nata-

Bo a p

•

FOre coneortegut
e a ahir
eamp del Noble Non per tal de presenciar sigue« caeontre.
En Bada, del Júpiter, da l'encarregat d'arbitrar, fect-lio a la primera
part tnolt imparcial; no tant a la regona, que es deisi portar pel pullo
pitk alguns off-aides Imaginarla.
Pel Júpiter En Pajel tingue una bona tarda, parant bastante anta.
Deis defenses, En Reyes in h a mirablement; no aLx1 En Calvo, que eetiua bastear desentsizat.
Ele mitjos torea ella que mda agradaren, sobressortint En Canteo.
Ele daventers eatagueren desgraciara
en el retwat; el que znée enalgradla ton
Ea Gil, que feu unes bonea centrades.
Del Grecia, En Pujol, a la porta,
ealvla :Madona apandes. La defensa
Sanea-Vidal fuga admIzieleazent teta

pnaut tenir l'entrenament de
arenseguiren els tree primera
water-polo a que últimament
llore.
s'ha sotrnes.
Lleneament del dice
Quant a En ftoig, mereix el
(C. D. E.) 2390 menostre aplaudiment, en que el- 1 Llort,
tras.
gui nomen per la seva constan- ;
2 Ferro. (C. D. Ea 2270 meola, puje que ha estat l'únic
free.
que, junt amb el venceder, ha
efeetuat les tres provee del Pre- , 3 Barquete. (Cl. D E.) 19'50
metres.
mi Vallin. Endavant i no desTambé en el fleneament del
animar-se. Es el lenta del bon
dice ele repreeentnnte de l'Euespertiu.
ropa acapararen els tres enResultats
mare lloro, eseent molt feliciPriraer. Pinillo, lampe: SO setat e. La lluita reLsultä molt integens.
ressant.
hagan: Roig, 32 2/5 segens.
Tercer: Fabregas, 33 2/5 segons.
elite/tincada general de les
tres cuma:
'
Primer: Josep Pinillo
Segon: Joan Roig.

Pons; TASaelst; Illettet. 12161;
1111484 »Otea, Cut« 1 Ifellaart.
tlald do Tirtim: Rauda.
Welter, Imetbet‘ Ellas, »AS;
laralitIlee, Atoasen Sumir,
t i. ella 1 Felip.
Ele vi ban maroat torea
Coito 1 Botey pele flguerenoe;
Canet, I elliart I Piqui pelo ma4
taronins.
L'arbltratge d'En Cruella no
ha agradat.
• ••
A Tirrega jugaven e leen seson match el 'llene Deportiu"
t el "Tbrrega" tInalitrant 2 a I,
favor dele reusencs.
Tot just °amenos& la partída, En Tort sconeegtif el primer
del Retes. Amb tot i ela eetorcos
dele de Tärrega, aqueste no poderen marcar en la resta d'aqueats temps.
A 1 esegona part el (Mental
anä decantant-se novament pel
"Bous", fent el segon En Pelleja d'un zut impartible.
Per fi, els locals feien el gol
de l'honor d'un encertat cap de
Segura.
Eren ele equipe, Pellicer I,
Fuguet. Magrigti, Pellicer, Salvade, Magrifiä II, Oliva, Pallejb,
Fert 1 DemIngo pel "Reus".
Pont, Seguf. Banasta- e, Santamarta, Baleells, Lles-era. ndreu. Busquete, Segura, Ribot 1
Gema!. pel Tärrega.
Cal esmentar la tasca dele jta,
gadore següents:
Pel 'Reate", Pelicer I, Fuguet,
i PalajA. i pel "Tärrega", Bonastre. L'o era 1 Segura.
L'actuadd del jutge 'mayor
Bertran va ésser,sorolloeament
protestada.
A eonseqüancia de l'empat en
que queden ele dos Campions
"provincials", bom oren que ter
naran a jugar avul a Lleyda.
PARTITIS D'ISTIU
EL 'GRACIA SPORTS CLUB"
BAT AL "JIIPITER" PER 2 A 0

OPOLIERE
MARCELONA-TAYA 20 QUIAMETRES
CLASSIFICACIO
1. Jean Fargas, en 38 in;
2. Josep Bisbat
3. JosepSagalde.
4. Jesde Estradera.
5. J o sep Aixelä.
•

6. Josep Murcia.
•
7. Artur Casas. Tots al mateix temps.
-8. Parladd, en 40 m. 12 tr.
9. Josep Castelltort, en 41 ni.

29 .2 claesificantase fina a 15
corredera.
L'ARRIBADA
Essent la cursa un dele números esportius de la Festa
Major, el «ea de l'arribada, estä animadIsiim.

g d

g

Plome n Esser el

que Migué mtllor, mole ben seenadat
per En Cartea; En Sales se'l notara
mancat d'entrenament.
la davantera a la primtra part va
estar buten% descamisada, impelente s completament a la enroca.
Els equipe eren els següents:
Pujol, Calce, alejes, Ilmbert, Canica, Gamban II, Gil, Gambara I, Satine" Ventura 1 Campa
Gehetat Pedan, Saura, Vidal Cortes, Sales, Planes, Orriols, Calatayud,
>ideo, Dalmau i Menader.

LA "U.NIO ESPORTIVA" DE
BANs I EL "B.aDALONA." EMPATEN A DOS
Defensaven eis colore del Sus: Al.
sine, Borris, Mo/tó, Boligexi, Badal,
Calvet, Lar.. Tonijoan, Feliu, Teta,
Hernändes. Aquest diem substituta a
la segona part per Maseatell.
Jugaren gel Badalona: &ti. Maesenet, Moscartió, Torees, Maurici, Ga12113, Ricard, Bau II, Giró, Longäs,
Cantuer.
Esportivamew, tingud poco momenti
interessants, amb tot i que els contendents posaren un gran entusiasme en
la lluita.
La mona part fou superior • la primera. i els momento de inda sensaci6
per ala espectadars, 1, naturahnent, que
t13 partidaris de Eun i Ealtre bändol
sentiren mis remeció que desperta la
lluita, fon despres dc l'empat, que una
i alees posaren i feren el màxim 11.55
fore per surtir victoriosos, tease, pera
que la victoria aomrigués a cap dele
coi:evidente.
El lee que ande ene plague fan el de
conjunt desenrotllat pel Badalona, que
Ecu superior al del mis contrincant, e/
qual semblava ressentir-se de la manca de doe dele seto bons elements,
no Ten& l'eficacia que pot esperar-se
de les vältaes individuals que composen
l'onza de la Unid.
En eanvi, si el Badalona barde tosgut im aeoplaneet al sen tedien de.-

ere* ir eicalle •
SOAOLIAISA YKITO
'
L'EUROPA" SOBRE EL "RAU
TINENC" (7 a 1) A Ital
(Per tetaba).
Per disputar-se la Copa Eassiayel
viagneree els campeona catalana dala

grAmM
u" Atail BamtHa, el ama del 311«911

Alisa esteva atapeit d'usa aunada
mimbrosa i entusiasta.
ELs equips s'han arrenglerat de la
segara manera:
Europa: Bordoy, Sara, Garrobera
Xavier, Pelee, Artisús, Cella II, Alegre, Cros, Olivella i
Martinenc: Munill, Marini, Trallero, Cornorera, Blanco, Besass, Villar,
Altero, Costa. Grarlieri i Redel..
duna
De primer antuvi ales vise ea els
renales de l'Europa una fogositat considerable i que tot aeguit ha deixat
desmembrat els martinenea, sobretot
En Munill, que ha estat catastròfic.
A /a segona part les forces alma
mantingut mis anivellades; el Mattinene ha aconsegnit el ten gol d'un
cop Iliure.
Vera el final han tornat els M4gens a atacar amb fermesa, aconseguint dos gols mis per mitjà de rolivella i l'Alegre.
Grana aplaudiments han premiat la
tucadels guanyadors co rebre la Copa
dispatada.-Anglada.

A PREMIA DE MAR
"BARCELONA" 4 - "C. 8. SA1
BADELL" 3.
• „
(Pes teldfoa)
Un partlt Den be de tarta mejor be
resultat el jugat laqueaba tarda, anta
tia sol aelaparador tuna zaherir u&
xiant.
La manca de lea millors individua.
Mata en els renales del t. C. Barcelona contrarti vivament el públ;e.
Per denift el parta ba resultat masa.
set; ei Sabadell ha jugat millar I ha
dominad mes, perb s'u eetzellat costra

les superbes actuados. de EUrteett 1
d'En Gomas..
Era eanvi el Barcelona alla unge.

:

Ira la victo:ni& par la tema personaPrima d'En Samitler„ que ell mi la
ter tres gol,.
E e ui e, a lee ordres del mayor
▪
iban arrengltrat en la forma

ls q p

Destina:
Sabadell: Sano, Cabido, binara:4
Morera. Llumä, Dame, Molías, Bertran, Arnet, Font i Sana.
Barcelona: tildad.
r
Borja,
011er, Aparict, Cariados, Aparlel 11,
Samitier, Serra ( Pea.
•
El primer gol rentra l'Armet I a pot
Ea Cabedo "obtenia el sepa, de penal.
L'altre ton marcan a la segona out,
tambe per l'Armet.
Els del Barcelona ja be d Ca°
tres Lo !oren d'Ea SamItier i l'altre
d'En Serra.
El /melle bit ser* mitjanaraent
ouniplagut.-0.5

COZpa

ns ie

A AREN» DE /RAII
"ATLETIC" SABADELL
"B.eRCELONA"
(Per telègraf)

Amb motiu de la testa mejor s'ha

celebrad ant interessant partit entre e
F. C. Barcelona i l'Atlètic, de Sabadell, per tal de disputar-se una formosa cope cedida pel serie« baró de
El canm de la Unió Esportiva d'Arenys eslava ple de goal a oce: el&
sabadeUencs sisan crescut considerablement davant el feble conjunt del Barcelona.
Cal convenir que aquests iban esté, mok poc, i que el domir.i dels sabadellencs ha cstat notable, acenseguint fez tres gols, per cap els seto
adversaris.
El primer, a conseqüencia d'un
siaL tirat per Rita; el irgan, d'una
pifia d'en Conrado, i el tercer, un
Icilt ben renatat per }luquete.
A la segona part, el joc fou mok millor pels barcelonistes; una preciosa
pilota centrada per en Carulla, ha estat el seu únic gol.
Eis rabadellenes, tota elle admirables de fe i d'ennisianne; notable en
Paecual, pels venguts.
Equ:p guanyador: Broa, Placa Lbrens, Cedieses, Rife, Girones, Ramos,
Tello, Buaquets, Pons, Galofré.
Barcelona: Pascua!, Salazar, Comal, Blanco, Tetillas, Canalla Gte.
Pueyo, Rabelt Sampedro, Saca
Ha arbitrat es Cernera, a sella-

g

pam,

Lamió

Pareas, que durant guate tota la eursa ha anat guardantradri mlnareata demana Vetn
se les !orees, no portant el cap
vente
Orine, Barbarä, 9.
ni per casualitat i per tant raes
fresquet que els demde, obtd /a SJORIBM111111311111111 n11111111110111111WWRINUMIRBRII
vietbria a l'e,print, Beguintlo
Bisbal que ei fa no fa ha se- w
gun la mateixa täotica que ell. : Acá» de sor* el »re de C. A. JORDANA
L'escaomt, formal de set cor- a
redore, ha Murta una forte baa
talia a l'embalatge, classitioentese tal com bem deint
tallat.
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EL CAMPIONAT CATALA DE

SEGONA CATEGORIA
L'"Iluro de Mataró torni

I . -.. .

w
7,4 . li leso fi fi tes,
%mixer a la "Unid Esportea" § MIRO IN si
de Amores, per a a 2 malgrat
od intr
que l'enoenbre se Me al camp I ta eits di rjeliiiis Li4
cl'aquesta durare l'actoalád
imiermummemar •
dele guate no he pae «Wat a 1
l'alçada. El domini lob repartit
i flne potser que lleugerament
Es »a 11 me de 4 pasme« I. lo lairfedi
favorable ate fleuerenee.
m 4,e.mo
e,*
218 Nemi •Ima e dithilig:
Euro: 'Maro, ele, comas, I summuummumgmaamm.
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ei e1
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meneas Mittla" oberteldlit

italp-402 colla 12 pies. Tres per 3S:ptate
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* boas "cdoniaoriati* so* zanta coda pues cosita 12

Camina' Corhateria Géneros de Pont- Mitgerä

Guilles "%ah ao14 de

24-26• PORTAFÜRISSA-24-26- TELEFON 1574 A.
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XL IIII57ES1 aromare

EL 311011111111 SARiS •EU1.

(4.1011 araran
TOTS ELS DIES, e CO. anilla de
elne de la tarda I a leo den de la
»11, a proJeetaras Mailetralits
pelagatos.
animo teatro el perfumen dllmamen anib parlaras &N'AA O.
-ev rie i Mal., del earrer do
Sal Pta. 74 SI; Stan almea. e 1
a ror Pifie TE.

.r
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Temeerodo 111211141111

Avui. dimarts, Pintaressant film do gran aetuali-

' del palie mime les seves

creacions La cruz de mayo.
Alma de muñeca i Maldito
tango. — Divendres, Sienta
d'amare de LA GOYA.

nee14MIHMHHHHhed
I

Intri

Oempianyla da oomidla del
Jnaire infanta Isabel de

per Doliglia

media en tres Lotes, del Sr,
Llufs Manzano,
&hall da loa gandules
Nit, segona representació
de Aluda de loe gandulee.—

••••••01111441144fiddededdede

Grau %tire Condal 1

?almibares, funcione en honor I benefici de Mana tul-.
ea Monteó. Tarda, La prisa.

Gran Cinema Bohemia

Bit, dlloalL de loe gandulee.
Es deepatza a comptaduria,

A 11 11, dtrnarts, tarda 1 ntt. grandiosos Prorrateas. Pellleules
mi meditas La boMea comedia
Rle Mutis do llores les Interessants

gimeme,~0411M11111414141144*
ELDORADO

Oxamayia cerdeo-lirio,
PRADO-CHICOTE
Temporada Popular. Vint

11

TURO•PARIe
PARC 011 MODA

Is mensos
jardins

Magnifiques
¡fraccione
e

PARC

L011 TRES DORRIONES

El melodrama en un acta
cinc quadros, original de
Moren I Herniados, nulsi.
ca dele mitres Ouisiant
Baúles,

&AVE

PROOris»Es SELECTOS

Tres sessions
de patinatge
(liarles

Teatres Triomf 1 Marina

Esports
atraccions

UNL

I CINEMA NOV

atalantes de Pesen« fea
digestiva prodaides per la

Frontd

VOX 'PA

321 'S

/ N/Va t

e.

SIDETS

EM

2e,2ßýn8 a 3000
=--44 142 de les Aro, 16:

!ad

Gran Hotel d'Espanya
de «alud Martf
Confort modern. Cambres de bany.
NombrOsea 1 (sabotea babluelona.
Sanes acuradlamm. Culta do primar ordre.

o
,
r

CARDONA
Veril et r mi

CATARROS

Ilistipuos y mienten
TOSES, BRONQUITIS
CURADO S radicalmente por la

Per enearrees I detalle al propiatari de l'Hotel, a la "Splendide
Pen31011", cerrar de Pelayo, 8.

ComteAJ3a. it n.39 o43
RCELON

Sobo
• Pautaulnie

Ii

que procura PULMONES ROBUSTOS,

<Aert
oretarrararaTURERCULOSIS

e

4ailealt,t0át.d.comandffle.

Restaurant LES COLUMNES

VIES URIMARIES

corte, 675, samfri alentaba

g

PoffitlialaProeuto-Impottaolo

Nota metodes alemanes de n'unir:Hin tense me lirameni ni dolor.
PRIME ECONOUICS
Examen aria Salga i. . . 10 pu.
salvareis% 606414
. . II
Auällat do sabia
. „ . CI 11
Tractunenni a predi litallaUl

Coberie a 5 1 4 ~tes
Espeelantat as la CM a reo mg.
ABONAMENTS ECONONIICS
ii aorsole e lo tarta
•

POLICLINICa

1

Ronda do la 4helimeota4.
(prOP del murar Pala')
D'II a 1 I de 4 a e.

Mil 1flII 1 P11013111

a l'acta sobre autos, tenme I 31Iree
mercaderles. Raó: Rambla de les
Flora. 24, Primer.

11. A.

per a l'extraoold de letrinas.
Dirigir-vos per a avisos, Passeig de Sant Joan, número 30,
i teléf/mi números 1378
S. P. I 529 11.

TIANA

1

Foment Hipotecad

Oran Hotel. Servei a la carta. Coberts a 750 pessetes.
Carrer de la Pino, 34.

:

13E0ELLS DE COMA

NI
O

ii

DINER
amb garantir' de
ULTRA :: HIPOTECA
IIIRRCADMIES ir 118701081L8

FONDA SIMON

1

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 8-VIDRIERIA, 12
Telèfon 1378 A.

SANTA ANNA, 5, primer

It

Planea
ondulada de
120 per 76 cm.

710 m.71

CALCAT

.

I •
3
I
a higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble planti lla de cuita
IIa

Gravan( de mies d'otee en dietas I fusles Rentpern en el! enarrees. Corlo Catalanes. 61.1 ha Ire Breen i Llana)

MANCOSIUNITAT
01 PRESTECAI DE CATALUNYA
HIPOTEQUES
PRESTE« PlUdOISALS
*Moda pur la majoma deis /aun.
lamenta I !teclea de Gandulea
Condicione me; rapicleu que led del
llene tlinotecarl d'Emanya
Desates au l'ADVOCAT ASSESSOR:
Carear de le Cremes, Si, 2.
llores d'encina: de 9 a I

Ptas.

Es la reina de les aigües de taula
LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent._28111111111111311111111111113111 O E III 11 ..

DINER

1

I

•

14'5' i 1 S"

Ptes. parell a

Timos de luxe a preus baratiesims. Espardenyes amb so- ll
lade goma, des de 250 pessetes parell.

VENDES AL DETALL
Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da les RambleS)

II

II

(Abans carrer Dormitan Sant Francesa).

Ill 11 111 2

(Entrada per l'estimo
0611 • 1 I do II a 7

IIE El

E III O la

111 II

1 a 11

LA PURA DE BANYOLES
MIENTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves algues cuasi if iieisen un tipus time a Europa. Per
ab herpética, escrofulosos, pretuberculosos, artritics, catarros
aos i avaribsics no tallen viva), essent, aquest últim sentit,
substitutivos de des dArehena.
Plagues de 4 x 40
Ptee, 3435 In•

7-a

a V ILIG
PER A TEULADES

coso.

Materials armats ab andant exclusivament
JOSEP ESTEVA 1 Che.
Portal de l'Angel, 1 1 3 pral. :: TeltIon 3344- 4

Principal Paloce

rilibrioa a SarriA

Avui, dimarta. tarda, a UR
quart de cinc. DOs interessants

CALOR

juggyges,—Napueet %mimo *penda. .t elewebla di Sisal Josep, 13, Barcelona;

"Fu '

cal

D1JTXE3
AIX
Etc

ei NA NATURAL DE L' AR BA N EARI
T8 718161 E, CALCUL8, EC1
ZO4E8, ESTRENYI11 8ter .
:NO» «enrulo • Ufo. . »Ustedes, vitrketat uNedIjaltiuneni
bromo-led
raMeastives:

e
\

Preu e
Redutte

especial. AM-

Ama, dimatis. taras I niti la lomea riunedia Ele ideale de Illorm
frs Interessants nelliculee Le bar..
rara de sano I Lo nomas raya
negro. Rol( de la lideremani pelRenta d'aman:al Enmelé del sois
ot tina la mea Importan e traste del' serlet.—Heprese de la dl.
vertida peLUCUla caeos el bar.

Avui, La f lila dolo d'apedree,
2; Nicomedes turista, Un jai
perilla.. Me genete de la niß.
dador Nabo"

Griiiirits

del Dr. ClImIsO, Rambla PM Boquera.
Daos 0, Ler t'aire lhainial I
Pian.
veoeri, impottnem. sino»
EtibliClall Ir/gimiente per el aunmean raptd de lea maitines secretes:
Noria poli bufete prasma. Ceodo 9 a 131 5 de 3 a al, «oca
MIO. per a enwieets l obrera Plaga

De

EL 11116031AEARTE

Dem, dimeeres, tarda 1 nIt.
Daolz y Yelarde, Loe tres
gorriones 1 El maehaoante.
Molt aviat, estrena de la
fantasla cdnIlco-lirica
@Mea ee divierto...

Mita Jiu

PISTA
III« n'eludes. Curaeld räpida 1 seguG.
Alomar
ra mitjançant aparell
DE
bau, 6.
12 a 2 t de 4 a 6. Festine, de 10 a 12 (econimt.
ca . Unió. 20, de 7 a 9.
GEL

Palace Cine
«un
118011111

mis Daolz y Veludo. La
amuela en un acto i dos

0'40 ptas. pastilla

BANY /

LAVABOS
WATERS

la

•sessesesessislessiffeisi

dimarts, tarda, a lea
cinc. Nit, a lee deu. L'entre-

g

1 LLIJR3 ACCESORIS

DIVERSOS

daba 8108. Pf008 eoonindoe

quad ro . , de Miguel Echega.
ray 1 mestre Valverde (fill),

IrE

Asan, dimarts, Manto,' a
l'Atrios inexplorada, 4 jornada; Cenit I figura, La filia deis &apalees, 2 última;
23 horas 1 mulla do perrnis,
Els amors d'un bombee. —
Dijous, estrenes: Stanley a
l'Atrio* Inexplorada, 5; Cl
boxador, per Cbarley Ray;
Coro torturat., Rellane i altres.

La turrara do seno 1 La novena
teja I Boom II I 9111ms Jornada
do l'Interesaran& flat La de dele
drepaban la Colonia penteula en
se: Jornadas el dooter atalusao,
prineetabt-so_la_l Jornada

•

(produce patentar)
Obli a» id doblo de durado 1 confirmará el ama color orlmitiu
Es ven a totes les drogueries, ß

CANES

Monumental •Pairó . %liuda

g

Ultima estoma
'Ami, dimana, tarda: Estrena a Barcelona de la ea-,

funb

Cheap Soap

V'

g

nado«
DIp000ld, Arte Serrano

el

magos de seda

906644416441~~44.Pildire

oe444444•4144444.4444444,6

Gran vía Layetana
El local mis fresa I amada
Avul, dimarts, colossal programa: Stanley a Melca inexplorada, quarta jornada, titulada El Me tràgio, pel tan desitjat artista George Walsh; Per
complaure una dona, par la sim.
panca artista Clade 1Vindson.
Programa Ajuria. El campanee
filisof, per la gran actriu Ca.
Tota Toelle; Un Joo perfiló.,
gran film d'Interes, per la millor estrella Gladys \Vallen; NI.
comides turleta, assumpte de
gran broma. —Dijous, Un, estrenes, entre elle Cenit 1 figura,
pel cblebre Frany Mayo.

Ama, dimana, el :atilda progrun•
le Barcal...uta. Tres aeirenes: L'osemen de Illarbseela Per 0~117
Uien; Eta rentssmes. rórniea. Arido
(natural), I la randiosa reutrena
del Real Programa Mulle Munoroble Calditos. per OlOrla somaBoli Lila Lee 1 Tbomas Mentan la
mes gran {n'inedia de la elnemalla•
tra a. DIJous, miren': Cond do la
Welter, per la ax-MpOsa de ~tu, 1 la Norma Oel ski al ostia.

I

UI

44.4444444444~1444444444

Jardt distiu (deliciosa terne
peratura). La millor companyia
de Circ del món. Avui, dimane,
a lee don nit. El millor esdeve.
niment de Pany. Debut del
ChImpanci, Charle* Gran no Natal, en motocicleta,

Saló Catalunya

q

nes.

Cinema
Princesa
_-

Non

Senyora
rento les sayas

Noel Iterawireet Versan«
Oben ea de lee cine
del mal( a mitin ntt
airead do caben I • la cano
~Nato do 710 pta. asid
IlabIllielons per a ten/parees li
presa económico
Algua del »las Oulmbau
CIIMI especial per a autOmOlull
Teléf on 7 •
Propletarl: .10 30 CA os: eantie
VERSAILLES)

el
cil
qt
le
o

111111

Lea M'Ion aireo del iodo en la beca ClaaSe. reronegudeÄ COM 3 t11/3
e mtnencles mediques, 3: mananitalo (111erents, lots medlcinals. Celebre e
fa natural a CO' L'amó &llamen( 1>m:briosa d'armeeleo algfies s'observa
toles les mentrestacions de l'artulti ue ,reuma, gula. .itabetes. etc.) 1 en
alteraelons madonas de l'aparen rebpintort, lob ntge5liu O anexes. Viable
cómodas Momeas de. de l'arread i alelda Ana a Caddella. 03111 (lag al
lean deliciosa exeurmn co botes 1 ben aparellades mallares. Que propore
I'Ldrelnlidrael0 radilançard aria. Clima deltelós 1 Immiltorable durani en meus
Juliol. mal I selembre. Lloc de aortkla per a pinto:enea!' excursmna ala
Ines notables del Plreneu. Inf.: Lloren I VallmitJaaa, D'Aya Nota, 9.
les

LES PLANES

Dijous, dues selectas estre-

CIRC DEL BOSC

--CINEMES--

111/1401(88, ROMO. 5A9A111118
0111101 tal istsaaäs mera

04444~4~44.44.4101ffl

tal

ERUPCIO DEI. VOL.CIA
ETNA

ilti[111 DE MIES DE

Ilitiritli
181 bolo *I WII1.TILgIIII

RESTAURANTS

••444444441444.4444+11•4410

I Orsts trompangla !Irles do ietranete.
opereta 1 menee. dIrtildli Del

elle14441004414•004.61144400114,

patino. Nit, e un (luan d'onze.
Dos grandiosos perlita de pilota
a cis tella.

I

loen» 414 A

Avui. dimatis, tarda i
nit. Projecció do notables
pollicules. Exil de la sis:oval:tea bailarina Mary Derva
LEN deis célebres comediants excéntrica
!e tanol' Pichel & leales
hit. dele musicals Ciaren'
aad FaUma 1 dele Muslonistes The Olyway's.
Grans ovacibns a la emtnent tonadillera
LA 00YA
Repertori nou i exclustu.
Hiquissima presentad() en
decorat 1 vestuari. A petiel6

Avul. dImarts. tarda 1 MI. asilas
de las mematalnaN peilleules, elan:sises d'aquella embrea',

eme a amo avis

KU RSAAL

IUDITOCNIATIC 11111A
PALAY 01 LA EleelillAT•EILINIIII

001.13EU DE VARIETATS

PER DONAR LLOC AL NUNTATOZ
DE PITEASES 114110311a0013
TERESSANTIL DEETINADES A LEE
»LAVASES PoPULAAII.
8111108118111 LAS Fumo»

•4444.44ao
1

Gran Teatre Espanyol

gala« ad« Mea Mea.

Avui, 1 Cl doctor l'abuse, La
novilla eternal!. I negra, La
nola del rival. Barrera de sano.
Arohivaldo el valen».

Test re Barcelona

44~•~4444444444444.

Teatre Cbmic

Diana Argentina Excelsior

Palma* Extra amb Blanc 1 Cru a 10'50 pies.: Tres per 34'50 ptes.

BARCE,Lom'A

e
SS

amb

DE

De venda a la

euren

Gastrobiol Rossell

FARMACIA INTER-

NACIONAL: Rbla. del Centre, 17.

VALLFOGONA

TempcitadJolii@rirl'l ¡tire al 10 -110 eatelbre. Oran Eatel-Restaurant, »Jets, Pares, Bosco., Etglesi a. Teléfon, Garatge, diversions
Oorreepondeludiu AdminletradOr del Halltearl (per »TIME.
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