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La nostra

ANY

impaciencia NOYI ESCOU

Sorn impaciente davant la feina catalanesca. Sentim presea
necessäries transformacions que la renacionalitzacid caper
¡asa imposa en la vida pública i en la vida privada deis catatiaass. Però Sio sentim avui cap impaciencia per l'instant final de
acusalalluita nacionalista. La generació d'avui no podria ésser
da per :es generacions futures, si no realitzes el miracle de la•
v;ctbri a total de Catalunya. Miracles morals hi ha certament en
le bist : ria dels pobles. Però els miracles no són obligatoria, no
sónexi.'ibles.
& per la feina quotidiana, persistent, que sentim nosaltres
hapac: ncia. Podem reaitzar els catalans, ara mateix, un conjot,d coses per a les cuate no necessiten la previa possessió de
mnec a llibertat política. Per que, dones, hem d'esperar aqueeta
%o -ió que realitzar-les? Una petita vict ò ria de cada dia, no
„o at acosta l'hora de la victòria final, sitió que alleugereix
t er. !avant la tasca feixuga que hauré d'emprendre la Catees liure l'endemà de la seva llibertat.
1.71 poble que recobra la libertat perduda segles ha, que tort a é - ser director de la pròpia vida, es troba amb una serie de
roble nes interns i exteros que fan delicada i de vegades greu la
P'
situa ci5 de l'Estat nou. Es obra de patriotisme el deixar fetes
per endavant totes aquelles coses que no exigeixen la possessió
de tots els instruments polítics. Qui ens priva avui d'enllestir,
per exemple, l'aspecte lingüístic del nostre problema nacional en
i ostotes aquelles branques en les quals som lliures per usar
tectar el nostre idioma matern?
No volguem tenir la comoditat excessiva de transmetre als
estab as de demà aquells problemes que podem resoldre nosaltres
des d'ara. No confiem maese en la virtut mägica de la Ilibertat
política. Hi ha pobles que tenint plena o quasi plena Ilibertat
política han deixat decaure llurs característiques nacionals. En
un llarg període del decaïment històric de Catalunya havem vist
' aquest fenemen. La llibertat política és necessària per a la con'!aleta afirmació de la nacionalitat. Per?) tota sola no arriba a assegurar-la.
No pot ésser una cosa immediata la instauració de la Cataliun y a sobirana per la qual nosaltres treballem. I cal omplir
el temps d'espera dedicant-lo al treball patriòtic. La generació
actual ha rebut, junt amb el llegat del nacionalisme, un llegat
d'influències de l'època d'espanyolització, i té la missió precisa de
eetejar la vida i l'ànima del nostre poble d'aquestes influen:es. No és tot u que vingui, en l'hora triomfant, la llibertat mäerna de Catalunya havent-hi encara nombrosos segments del
nostre poble tarats per la influencia exòtica, o que vingui havent-hi una gran mejoría de catalans amb plena consciencia de
llar personalitat racial i amb decidida voluntat d'aguantar-la i
defensar-la.

La feina f eta no te destorb, i els catalans tenim encara molta feina per fer. Les batalles lingüístiques són les mes adequades a les circumstancies aetuals. A mes d'aconseguir avenços..
g-2. ;duals en la reconquesta deis dreter- de la !lengua, posen a les
//rastree mans aquesta magnifica bandera soncirä qiieWe1 -iiitiYa1
me j or ?mas poderes per arrenglerar en l'exèrcit patriota les maletas catalanes.
Siguem impacienta d'aquestes victòries parcials, que fan
zis segura la futura victòria decisiva i que posen els carreus
fonamentals del gran edifici de la plitria Iliure. En els trontolls
primers de les pàtries ressucitades hi ha sovint un perill d'enfonsament. Perú quan a sota existeix la forra d'una anterior reconquesta lingüística, l'edifici non resisteix els sotracs i les
eentades de fora i de dins.
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Política
CONFERENCIA D'AVUI
A CALELLA

.:ament, ovni, a les set dc
ieä loco la continuoció de la
.1 del senyor Massó i Lloilella.
• -:cents de diumenge passat
i,:entat l'interU de Facie, al
prom2s d'assistir nombroses
titals
r..JaiS de. ¿es
la comarca, entre les quilo
-in les de Mataró, Arenys de
Premia. etc., i molts
.acionalistes de la nostra ciu-

rrs _
F.:lata

1r
Mar

TELEGRA gA DE L'ALBA
vor Pis i Carreres ens remet
nt telegrama, contesta del raque protrstant de l'arropea
Ira l'Orfec; de Figueres l'esnyor adrcca al ministre d'Es-

ellef
rcrn
tat

:arciso Pla y Carreras.—BarNo he recibido telegrama ninla persona a quien alude ni
• la menor intervención en el
de que se lamenta. Punto.
rrvilloso, pues, en el presente
:a ligereza con que ha podi'. redactar 00 impertinente te. —Alba."
LES FULLES

VOLANTS

D'ACCIO CATALANA

que encara s'escampi 't fa:s que
no quedi retó ni reconct on no sigui
Ilegida.
LA JOVENTUT NACIONALISTA DE TARRECA
La Joventut Nacionalista de TOrrega ha celebra( una reunid general, iiontenant per aclamad(' els senyors Sauret, Sacanell. Bruguh, Pera, Escriba
Bonastre, per integrar la Junta directiva.
Airi mateix fon prcs ¡inanime acord
d'emprendre una activa carnpanya a
1'c-d'IN-te que cl nacionalisme largad
cc ji rl noc que li correspon en l'abril-oda catalanesca que cada dia abranda 711e'S la nostra Patria.
Finalment, els reintits expressarcti
llar salisfaccid per la Pra.rinta ancula
defs patriotes d'Aeci.; Catalana a T'arrea:3, posrtill-se ja rl, d'ara a (rehilar
en la treparacid ei Teste que ami, lal
rnotiu haur3 de celebrar-AL
ENTITAT A TOUS
Al poble de Toas s'esta pm-Mira a
la constilució d'ima entitat que portara el nom d'Esquerra Catalana.
Serd adherida a la Unid Catalanista i actuara dios les normes de l'Es-

tat Català.
DIADA NACIONALISTA A
MONTCADA
Azati tindra llar a Montcada una
dienta nacionalista a base de 50i-dones
i abres fcstrs populars i d'una referencia del candidat triomfant en ¡co
darreres clections, En Josep 31. Tries
i de Bes.

Crn Minen arribarit a les Oficinas

d/ecid Catalana les demandes de fu1's v,lants Versen, principalment, de
loventuts Nacionalistcs i de periiidics
d'e r ren dr Catalunya. En fan , lambe,
ram i! , pir t ieulars: n'encarregueu les
em!1,,' i rls patriotes catalana d'Ami,rica: brollen, altres iTgade. f, C0171 a
sesultat d'una (a117 . er.sil al raltant d'una taula de café i de la corresponent
s ubscripcid improvisada... El patriatime es val de totes les inspiracions
le, tentarla r ke bona ¡Incoe.
Sabuda l'efic à cia d'aquestes falles, no
ens cansern de recomanar-les. Es un
niel a l'abast de Mito* per fer arrib o, fins als indrets menys albiradors
43 bellas lliçons patriòtiques.

£sgotada "La marca de resclara"
; a punt cresgotar-se "L'eslrall en kr
flintes", es troba al:pIe de l'escotoP adissa la darrera fulla editada—Me
ktual i tan cmotionanl!—"El terrario",
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m emela". Mol, bi. Pera cal

La situació a Europa
Continua parlant -es de la nota brItnIce a idemanya 1 fentse hipótesis sobre el seu contingut. La fleta ha arribat Je a
mans del Govern francia I de
soguit que hagi estat examinada per aqueo!, 1:111 m'astral en reImoi6 amb el de Brusselles per
tal de posar-se d'acord sobre la
reeeoeta. Ale cerotes oficial*
britinios es mandaste un oort
optimismo.

Muden eorregut rumoro • la
de Londres quo Alemanes;
es propeante de ~Mutar poi
qui fa a la roalstincla, pub uni
telegrama, «total dellore boi
diamant Idlu que 4, unsimisi
completament imposolblo alftne
quo Frenge roda las tropa.
BOMBA

1111111LS 1 1111111i

Homes 1 llibres
Un amic .d'En Milä i Fontanals

Fa dies sort1 en aqueetee estant, envite a Canela. de Barmateixes planes el nom del corre- celona la seas aova adreca, feate Constante N, gra. Era dut el lejant-se ateib la idea de rebre
Flor'ensa,
seu testimoni com el de la pri- el nou Illbre, l'estere del qual,
mera persona entrada al pa y e- dis get anys enrera, tant baria
IliS de atayerling, despede do la interessat. Es datada *queda
nit del 29 de ganar de 1889, que carta el 7 de febrer de 1883,
dona, trágica mort a l'endrino i responent a preguntes d'En
hereu Rodolf i a la fatal beile- Mili, diu que el recull deis
canta populars piemontesos,
ea de PI baronessa Vel sera.
Nigra llavors era ambaixa- tant emparentats amb els de
dor prop de l'empera- Catalunya, encara és inèdit ene
dor d'Austria-Rongria; carrecs (ne els seus papera. "Si Den vol.
semblante lamia tingut a Lon- ategeix — que un dia tingui un
dres, Petersburg, Brusselles i poc de lleure, em pasea tot
preparar - ne i
Parle, i abans encara, l'any seguit
leso, fou un dels negociadora tir - ne la publinacid; el que la
amb les ocupacions que
de la pau do Zuric. Ve't acf l'asnecio Mes vietent i conegut de mlibsorbeizen no thaetti nutne- n
pensar-hl."
da persona litat de Constanti Ni- ca
En mig del trineo diplom8gres. Nasout en 1828 a Villa
Castelnuovo, prop de Torf, vis- tic, de les honora 1 les circe -'
qué, de bale bon prtnuipi, aque- gues publiques, devia ancorar
lles hores de glbrla pel Pie- sovint el cotufa Nigra la mar,
mont, que el dugueren a asar reposada i rectilinia del este - 4
el cap de la nora Italia. En fou drätie ottali, que, amb ¡'estad(
dels que contribuïren art "ris- constant i la fecunda Meditacid
sorgimento" amb totes les tor- solitäria, bestia, una darrera
ees; ell serví el wats eom a bo- talara, les grans columnas de
rne públic, amb una brillantís- la seva Tembd moró,
un enols inefable al- seardict
sima gestid diplornätica; cona a
borne d'estudi, investigant-ne i de la glòria pròpia per la giö.
recollint-ne el tresor folklbric; ria de la terca que en; Atinan-,
cona a borne, tot simplement, ta. Es l'exemple que fa poes
PersPectiva
alltslant-se voluntari a la guer- anys va donateos Diehelette,
ra nacional contra "i tedeschr morint a les trinzeres Dance.
cid, comereialej d1s tall ' a con- ao en Ilec de o; perque sap. s en el
vessa.nt la seva sang, ferit per ses, quan tant de fruti, hom es-1
moment d'enriare he recorda. que tes armes austrlaques a la ba- perava encara dels seus estud Ii Celivii iti Cdtrs fecció, per a notes adultas.
El material i decoració do a,pri es com s'escriu el moi que ell talla de Rfvoll. Era aquell temps dis arqueológica; els
La Conli8216 Municipal de
bras. Les regles i llistes de
que abans halda donat Coasque, per l'esdevenidor de la beCultura anrova en una de /es les novas aulee per a pàrvuls, pronúncia figuren
en el> traela c•rl o. tanti- Nigra passant a les am-lla Itáilia, tot depenia de re g
seres darreres sesstons el pro- lendra el mateix eaien t de mo- mota queno serveixen
faciminó
per
baixades i conferäncies
de tots, i el seu, Constan--lare
jecte de pavelló destinat per a dernitat i refinament de les al- tografia
el treball de fixar a la mentória
mätiques els anys que banda
ti Nigra, mai no va regatejarEscela de pera uls que ha de tres institucions similars cpie litar
!lider
ei
les
gruí/ea
correctes:
perú.
lo. Anys vindran que aixb será desitjat de trincar pel seu país,
bastir - se en et solar que pos - porta establertes la benembricaneé
que
aten'
d'escriure,
és
aqurstes
de Cultura de l'Ata
oblidat: de la seva !larga vida . reeollint-ne ea! tresor follado.
seeix l'Ajuntament l carrer
recordar directament r no pa; Irs reen romandrà nomes la produc- biés sortós ell, però, en la reCuyes, de Sarria. on actualment juntament de Barcelona.
Com hem dit gl 'comerlo- gles ortografiques, sovint insuficients cid literäria i hom trobarà que treta dels duren anys pogud
hi Ita establerta l'Escala dc nemant, el pave1ld per a escala i dificil, de manejar. De memòria, és nombrosa per un viure de donar I'detim cop de mi a Ire-'
ne S .
dones, corleé de saber eta mots que
Aquesta nova construcció es- de párvula que la Comissió de s'escriuen amb j darant e (Ex: majas- vuitanta anys. Sant comuna de balls que dula en preparact6 de
colar — una perspectiva de 11 Cultura es propasa establir a ear), arel, II (Ex.: intelligent), amb tels els hornee de vocació lite- molt de temps aurora; atd, el
n científica que per sen- secull . de ,"Contes piänientesoa",
qua l doncm en aquesta matei- Sarriä, ds el comeramment de met i lepe (Ex.: Redemptor; redentlati;
tir el baten .deJ teinaa..noesaben paf:Anal- demeaete
xa plana — forma part del tota una obra de cultura que
darme aietat 4 RoZ.: cw• reelinee's dins la 1-arre de vori. ten pnblicetvens1 1818, quan
.
coiljunt d'institucions d'enea- coila fe'r andiseentehlement ea xid), AA* cm
intervocilica (Ex.: rige.
mort de quatre anys,
Perla, recordem acl
nyanga que la Comissió de Cul- aquest indret,de la nostra eiu- citar), amb a
l,
Si
ava
, etc., ele
tura té projectat de temps anar tat. Conjuntament amb les re- faeO
el nona de Constanli Nigra • la no podia veure'll.
Aprendre de memòria milers de gra- perque,
Aquell pieMonties d'ample
indirectament, podem
establint a Sarriä. El pavelló formes i Aoves construeeione
dificil
haventcertament
fies a cosa
per a párvula es construeix vo- que acabem de parlar, la Coentlaear-lo amb la nnetea ter- front, cabell llarg i role. partit,
catafern
avui
els
ho
de
fer
com
ho
ra CEicola de nenes, en primer missid de Cultura portara a lana; però alai) no ens hauria estat na. Els esludis folldbries, que mostatxo enlairat, aspecte frene
Boa, perqué allf pot disposar - se t'arme la creaci6 de l'Escota de
un i altt'e conreavon, Pstrenye- i resolt — "bersagliere", diplola Construcció, deetInada al gens dificil si haguksaim après la Ben- ren entre Consfanlí Nigra 1 el mätic i erudit alhora—, Mg,
d'un gran espai !Hure on poder
gala
escrita
tova
l'amen
la
gent
deis
perfeccionament tenle dels
nostre Milii i Fonlanals els Illa- potser, d'entre els qui en ter'-'
edificar aquest nou edifici en
paiaos en qué la llengua escolar no is
res estrangeres es feien min.
les millors condicions d'empls- obrers i que de dia serà l'Esços d'una durable atuistat. Sellar 'lenminó
estrangera
llengua
una
e3 cowriurren a Pa- alta honor de ramistat d'En
eament i orlentació porqué en cola primeria modet 1 la de eagurament
gua nacional. Els qui. davant l'esforç
nquell gran esnai podran orga- reeter pre-profeesional drama considerable que requereix avui d'a- rle l'any 1856, plan per senona Mitä Fontanals, el qui millor
aliiä, i 'Ni- coneixia i mes estime" Cata -.
nitzar amplament els seus joes gran interés per als veins de prendre rortogralla catalana, són por- %regada hlanh
s'hi trohavn arempanyant lunya. per amor de la veu, dota
la mainada que assisteixi a Sarriä.
gra
.taska ereure que aquesta és rea'ment
comte de Cerour en In ergo- ea i energica, del nostre can»
aquestes noves Escotes. A mes,
molt difícil, que penan en les dificul. el
del 'racial noo ('ni la roner popular, tan stemblant,
el solar del earrer de Cuyäs esciació
tata enormes amb quk es trobaria un
guerra de Crimea. El fet le que dele, del de la seva torre alpina.
ta situat en un dels Noes més
francés o un anglés que de gran traeLI. Nloolan delwer.
cèntrics i tranquils alhora, de
Pol novembre d'aquell mateix
tés d'aprendre l'ortografia de la sera
mitbarnf aternany
Sarriä, que permetria enviar-hi
Ilengua partint de la pronunciació. com any, art
el successor
confiadament. ele petits escològiques
harem de ter avui nosa .tres. Moltes llem afannhardt.
Guillen) Wnlf, s'arirelars. i no cal dir que, a mes a
coses que avui ens semblen d'una di- de Joan
podran anar acompanyats
NOUS ASPeCTES DEL
ficultat gairebé insuperable, les hau- 1:ara a alela amb una 'larga
(10 les noies majors del veïnat
Després del que havem dit a propó- riem apreses tense adonar-nos-en si a epfstola Patina, encoratjat.
PROTECCIONISJIR
i la familia que assisteixin a sit de ':ortografia de les vocals inac- respeta en; haguesin ensenyat el ca- dial, per les paraules "del teu
La diseussi6 al Parlament «puyoi
lanti
Nigra.
No
hi
ha
l'Escota de noies.
centuades. de la b, i la u i de la c
g
amic"
Con
talà i no pas, corn ara, una itengua
del projecte de llei sobre tinença d'un
dable que l'obra d'En Milà que mes, és interessant, si no edificant.
La nava Escota de pàrvuls les plosives beata no eras cal examinar estrangera.
els
altres
casos
ch
qué
l'ortografia
decidí
el
contante
entre
ell
i
el
consta de dues aules amb raP. Fabril
La cosa que segurament m'Id ha
diplomàtic ilaliä foren les "Ob- plagut
buda per a 50 escotare a cada duna :letra no pot fer-se recolear en
més ks roposici6 del dipntat
servaciones sobre /a poesía po- per Eibar,
la tota pronunciació. En tots aquests
una d'elles. Aquest 100 , parvubasant-se en els periotticia
pular con muestras de romanlets tindran en departaments al casos és qüestiät d'aprendre de rnemZrla indúttria aneena
ces entaInnes inéditos", publica- que en patirä que aquest diputat ha
costat ol robee, serreta sanita- tia les grafies correctes com, amb con- La
Naturalment
ris, etc. Les dislates i cantina es tingats exerakis de lectura i redacciii,
La foventut Nacionalista "La Fak" des l'any 1833; el quo mai no tingut cura d'orientar la sa ya openició
construeixen e/1 el local que hauriem fet des de petits si haguissiiin cus prraa que fem avine-id als socis Salteen) por niitiä qui ni on vers una demanda d'ajut per traess'estrenyeren les mans per priaprès et Catalä com un francés o tia d'aquesta patriótica entitat que villguin
ocupa actUalmant l'Estola dee
fabricació d'arme en qualanglès aprenen flurs l'enitüls, d'una ussistir a la cenfeHneia que el dipu- mera tr e p ada. F011 sota la cúpu- formar la
nenes que es transforma ver
sevol altra fabrieael6 menys comproamb
ocasió
ortografia
certament
molt
més
dificil
l'Insditut.
ta: de la Mancomunitat Es Mastä
la de
complot, reformant i habilitant
metedora. Pes!), un hont ja ves, qué
la testa imperial, n en els am - l'Intim desig del diputat iktra que les
Llorens donara aquesta lardo a t'Asel Ineail convertint-se en una que la nostra.
de
palau
del
ndissos
Nacionalista
de
Calella,
que
s
ha
de
posar
pas
sociació
ples
Un catalä, en escriure,
escota graduada per a nenes,
coses seguissin con) ara, Es a din que
amb ensenyamente domestica, braç amb ¡, espar.lot posa es trobin a dos quanta de quatre de la rus Richelieu, en un repas la pistola fos tan habitual a la butla
Biblioteca,
o,
&anea.
tarda
a
l'estad.;
de
II
trebnll
a
un
trance?
/don
amb
La
amb
ti
o
hombre
classee nocturnee de continuaxaca d'un barceloni com el mocador
no/ser, furetejant per les pa- o la ploma estfilogräfica.
rados
deba
"bouquinistes"
a
les
A Filme cona a ataluce, a Praia,'247577//,'";
.4".'
• 77.7/7›,,,
marges ho/rones del Sena?
ça com als Estats Units, piasen coEn Milis trametia les seves ses de tant en tant que deixen entrepublicacions a Conslanti Nigra. retire la mena de transformeei6 que
Essent aquest d'ambaixador a pateixen els cervells Ilargunent ohmsParfs, dues segadas va fer-ho sionats per la idea del negoci. Sospito
per milita del comte de Puyels famosos fabricants d'embotits
maigre, folklorista lambe, i "no que
de Xicago, que van emmettinar mitlo
mes",
en
gosant de molestar
ja humanitat amb Hura brutet eornhipublicar la "Historia literaria naCion s , estaven intimatnent peiluadits
encarrega
la
anapPatico"
del
que na era bust que ele mívessiu de
m
comissid al seu jove amie No- top i volta 1 cense indemnitsteI6, de
rel-Fatio. No sabia En atila, seguir practicant llar honorable inexactament si l'ambaixador Ni- dintria.
! AMA.
gra era llave/es a París o a
El diputat per Eibar, a fi d'esquiBrueselle g ; resulta, perb, que ja var les rhpliques que inevitablement
era molt més Iluny. Es de Pe- acuden a l'enteniment de tete perterg burg estant que, amb data lona com ce!, suggeria la idea Que no
SO d'agost de 1878, Ii regracia Id ha una proporei6 directa catre el
la tramese. emb una /letra on nombre de pistoks que venta les felt copie. cona exemple italiä d'ea- briqueg d'Eibar i el nombre Asgasconlimela nnenestiert. el chor de sirias, ele es cometen. Pandleae1611Els
la tragedia "Manfred1", de Car- assassins poden comprar-1 efectivalo N'arene°, i molts versos pe» ment compren--plstolea estriares, .pularS. Enseros• U' anuncia que
Hm neu que els musite so sin
está a punt desaviar -li el seta massa proteccionistes. Ele fabricante
poesía
noeolere
itaalltidi' "
d'Uer voldrlee que ho fonda, si us
liana".
plan per forza. Si de teta tatuteta;b1
ha d'haver pistoles homicida. a/lawire
Na oblídava En aftlä que ale
•
. estudie folklórica eren ço qüe que alseuin de, fabricaei6 ledigena!
Els Governs, tannudeix. sesada-gil
•
f'havia urilt amb Nigra, i aixt
lezsc
;-:
' votgue oferir-li, tot seguit que han transe mea mica amb eamelle
cova. Aplica:u-la ala abre (Axeüi la ilum, ei ecu "Roman-i
•
'•.
tatallth". l'ambaixador, frica, per cum ple, Misa arden •
'•
• I : ti
•
sis,1.....,
.
se
'iteró, ja havla tornat a mudar fabsurditat dlistef de ~a* 99
II.eg
••• • '•'et• •• •
e•
• • • *****.• •
•
.•
• ••
• .4
de clima, 1 de la senda capital els rifenyt fosen preve% d'anees N** ip • • •
••• ri • •
*
MI Neva, era passat a la huml- paneles peli mehala esposada
•
latee `11(1991111
da metrópoli del Timeet. D'alli
--- :—Planta

Projecte de rárcitiiiecte senyor
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FINANCES I COMERÇ
COTITZACIONS DEL DIA 21 DE JULIOL DE 1923
1101DII'MIT

DOMA
n ord

tib

.

5P5S
thrant. . • • • IR 45
OIonh$L „

„

DIVISES ESTAGE

itals Tacc
ess 67'55
67'45
er

Cata. 1113te

Interim . . .
Arnorinable 4 0/D

Lonches.

Prop.

t1.0

Italm . .
Nos,. Yoet.
Porittgal..
sitecla
suts,a
Yteentina
111 a•ul.
cuetia •
Not
.
iimatmivea .

Amostruable 5 0(0
Lotettur 4 010.
llene ti 'E-p on g a •
mme E ..p Si' crean

J. . .

Atnie2n

r,ne

•

EORS
(ediles argentines
Exterior
Freno
Nota York
Espanya
Suleca
[(Manas
/talla

malteaba&

tau Metro°.
c.MetrOes.

Suecia
Argentina

VEXPORTAC.10 DE CEREALS
Malgrat ta faro que domina en els
vastos tenitorút de littbasta. a fi del
raes de maig darme, el Gerona deis

ottb havie ligagnt 4xportar ung mine
de tones de eereals. l antjur part a
'Alemanya, •ile mentre la Cetui s
Oficial per la lluita entra la lant-;i6
aasenyalara la sifra de ruit wilions d.
lamolence. dele quals noinea roble° els
›ens sucors ulls sie mitious i cuig VvrÖ
el méa sorpreaeut d'aquesta expon/tel6 es que CS Mili Mara Ule0 In' les
urganitzvions estrangeres alitnentavca
prop de tres calima; d•iMants.
I quan als porta del lialtue els traesporte de blat rus parties cap u l'ee•
tranger. es creuaven awb altres catregameuts, tumbe de cereals, euviats a
ttfissia per lee err,auitzavions retten ceres.

El Llorera dels Soviets urriattlE,
jenes. la resaludó d'esportar lgat,
presciadiat en ubsolut de los cecees'ate del sea pats, tractaut exelusivament de resoldre la situad(' fitmueuera
nItu i*: es troba, 1 umb el morenameut que les ceceo demaudes a
rango- tu.uMS lee put resoldre atub

C al lambe reconijiser !irle reSportaié evustitueis per al Govern dio
Un Iman Mitjó de lit,Maga oda
i euett •a lis és hielt roes et
l U sota politi.a; CS de cretite,
a •• redel, couracer el mou, i
ela 1.1011leb que IltrigeiXell la
•

de la sera tupacitat
• i• re,..tablir la bit un ii, veto/bu/loa a
trEtlIMpa,

itassia.

1171.17

4100
1,110

copennague
Yokoharrta•
Belgica
Noruega

15730ou
2625
21,58

104

73'30

1/

4 13C
3I

tes 744./91 .47 se/'re la ruatelsa ea (es
rany 1922.
esmentades (latee
De I'l do eme, al 30 de juay porta
mi total traugutent en la seca recala:,
en', de 5 011,02701 peesetes sobre les
tualeises dates de l'any 1922.

Noca York
DispontUle.
Jul.&
siereatnre
Pe-entbre

Precies d'explolació de la Sue

Fi:Is de F.

d'ioolnb
LINIES D'ALMEIllA 1 GRANADA
Dde ri al 10 de juliol aquesta Curnpauyiu purla un i/ligment co la sera
evamaciú 21.e.5tr1i.1 pes,etes vista
la in:tu:tse co iguals dates de l'any
1922.
De 11 de gtner al 10 de juliol porta
un letal d'auguleut de 201.921Ptil;
:teles ',ubre les wateizes (latee de l'atty

Ma J sardà
hlors Cums

haca-

20, Rambla del Centre, 20
—0—
Telefon. 1430

A.

.4.e41/....-e•-•nnn-•-••n••-•-e-e-M•10.41.

h118.3)il tIe Valoro a b COD1r3Chn
UN:MI

Complimen/aeid d'ordres
de ttorsa ett rwors al cualtat i Litt mouttiles .estrange-

Barcelona

638

BANCA ARNOS
C.15.1
del

NEGOCIEM TOTS
CUPONS \ir ENCi N1ENT 1 AGOST
VINENT, l'import Iiquit cleS qt1:11s e n s sigu j conegut

CELS COMPARTiMENTS
(COMPRE.5

2, Portal do l'Angel, 2

Dlrecció torografira
" NUDO ENTE" I

Telefone: 445 A. i 489 A.

«re;

"
" cado
" erodMcs

A

Amplari•

genciana

20
2 11

56
56

4I
41
I

56
56

18

B

18

25
10
59

E.

i4

lailIMIRIBBMIE61111•111fflejetsiin4hl11:

irS diepusar de gratis quuntiluts per
l'exportaeiú, saltat, cual Os naliiral,
• tue vis faelose altuutrélits tie

desfatoraldes.
L1 utés interet,aut é o que el

()u-

w

N'orto de sosa 15/10 per NO ilitrégen. a
90/92 p..r 1(10,
$ idist ela ¡unía -en
.. l eit alent a . 19 /50 lo,l,lursa pura, a
llorar de petti • sil (10/Ki pt r 100,
equinaleui tt 50/7,1 potasNa pura. 11 31.
mutiria ora:latea cónica nalural
10711 per 100
i 2/3 Lcid fos.
férle. a 4 11.

Joan Albafull

litt,1100 per 100
Sufre "Naul
vl ene tic 10 quilos, a 1250.
Sofre "Sant Jordi" . "Extra fi",
suite (b . .10 quilos,
08/100 per 100,

alguna realittit tiuguerbiu tl,
raes dels Mollete.

h ee

Sida( :I

andada. 20/21 per 100 'd-

ivos, u. II 7,5.

Nit lt,''.uihLii
lls'21'li.

"Ñon Jordi”

vibren!

DEUTE RMORTITZABLE 5 per 100

1

es

CEDULE5 AR6VITINE5, serie L.
Venciment 1 de setembro vInent
Direcció telegräfica e rial de Correus, Km.

igars 3 as p355 k

Cines

S. sn Cta.

leaNCA, OANVI: VALORA
.01•INAA del Centre, num. 4

l'aduno ttio-wit A.

•

m
Sufre sublimat ( (lor), el ser de

(ataos, a 18.
Sufre terrce. tés 100 quilos, a 27.
Ii5o7re cana, els 100 ipilIulo, a 47,

50

e n e.a

n h el

d'oficina de das quarts
la 1 i de 4a7

Essent les hores

de

LECHERA
1

0051:70, A SI. SEI, Pl.
Stn.,tpt. bE
POMA

•

0it • il ' que sub:09110 . 1X araf
l.
latiosameld la He i flota en
Valitiwnta•ki
rtis donteslie

tb fralle
deis 1111 . :101,v.
qui en dotnutti a la S.00IETAT
,
NESTI.E
r. P.
.1.1t n tirt 1Iii. i I. liveeel,,p,,

-7V.IVIZreellilIPMX-D1r4.73,13177aL
7.72:71
11711PPVTINTIO•Mr1,27'

:raleas númans

4530 A.
4531 A.
4632 A.

iticats de 96/07 0 . Espodals
per a (litigue s . laboratoris, fartnácies, per fumeries
lt

de totes c lasses
VENDA A L'ENG508
DETALL

A.

I

ANTICH I

n

Aquest li ane a l a seva Central i a la
tiU:11ero 1, continua realitzant les
operaeions de Com p ra Venda de Valor s ,
l t enoveeions, Couverstons, Canvis, Agregaei(') de Uulles de eupons i Revisii) de
e tes u' a Luo rt(1 zacions.
Admeten diAsIts i tota ll ama de valors

ti Sucursal

_

Pau, 32.
Telefon 810 A.

Doctor

1:

ozlr de la) pea,?
ea

Maneto, ve..-erte
.
ruta radical ecos,. °per/vil& (racial? e'.-1

os50 3, artlealae10113 ltuumrs

oeeri rUb S;

Nauarro pel Doctor Caries Comautala

Corte, 640, pral. 1.^ Consulta do 3 a 6, dilluns, dImeeres I dissabte'

Ronda de San'

Dr.

FALGuLteAs I

1

CtI NV ,, : vALokS : JUPOidS
Rambla del ()entra, 14

FALGU

IIIIETGE DENTISTA
de la bo ya. Florida Sant Pero,

i eirurgin
1)enlat8 sensit paladar. oh . .1)0

medicina

NONELL GERMANS
2P8a:. ips Pal

•• nn •••nn••-- — —

fb1

AL ,

Sucursal a Madrid: AvIdiudi del Uuld t. Pedem, 11
sPainttalLdue,
'8
Doctor Montatiä ytie".„},':'s

UE BARCELONA

ANISATS

1450 peaceleS.
cae de 40

räu, 13 6, praL

.

ALCDHOLS PURS

II

Solee precipitad, (gris),

Passjg (1 2

F O R M OS !
p rco.e

barcJond

fia trasliaJat el sea domiciii social al

MEV UE ES

Venciment 15 d'agost vinent

8/10

Prdaluele l,,elul it "Sailt Jordi", a 00

d'Asse

S eEtS1

E

de

UNA

• .11.11d e , it It,.

diu que la nota it Mi' te debla( sol la uicitat traban, de 'a
.:uerra, u sigui uns
le quiuth ulétriee. Aquerta sufra seis.
. 'da inolt exagerada, per(' tetina n 18
-talgc la rillitici6 de (Jabudo quo
'observa ato mercalo u tenue u litio.
q ue /Unte 1 Xi,att u t, i tumbé de FinteLouilres ( uan.
1 1: 9 ti, VeE Pe011im ' i4
eat. que fa l i ttriAtridge) 'ii fer vendes
tle blals uous, ',articulan/leal
Nordper embarviimetit dins
bre - geuer, u preus inferitrs ti, Ii i 4
eings per quarlur (2175 iii., dele
disponibles, no seria tl i estren; /ir que
ID &les SON ¡chi

BANCARNUS

p ouoaA eiNASSO Ce/al

al 5 per 100

Venciment 4 d'agost

195
282
308

LI II
12 0

gura ncE s cera Incendis

segi/ente cupons
i

911,163
139 172

"

,:wwirnaremeuEuzearnregrocrzEsiezzammazzu

A-39.

e
5 I„ i 100 4.1;
:L':01) -3

CBLIGMONS DEL TRE5011
al 4 1 2

7!)

50

;;;

I ELS A1311ES (1' P1)N8

Negociem iqualment els

51 pres. uny

agarL~NtattreelrE=PrAr117.13.r.7'tZMPItreelen.

Venciment 1 d'agost vinent

Son t rfo,fult d'o, 18/20 Leid fosfürie
i 1/2 nitiogen, a 10.
Soperf.e‘fat de ealr 18/20 per 100
to,fürie rohibte, a 13,
ldout Ideal 191S per 100 lucid (os.
fbrIc ', olvide. a 12. ,,,
ldem Ideal 13/11 per 100 ¡cid fas.

-,—
-2 2 pte. anv
3

(4,762
i.8110
ii.173
10.017,

41

1

10; LA CASA

q oaGrats

Direcció telegràfica i

pon 1
Queda obErla la negociaci6 e es curtan come
als valors Eegiielts

.
.

rauLAII DOS TITCLARS

CAPACITAT
oi t 1 11, ( L,ea

Alçaria

Modele

Cami3a oer a camp, 10 Ptas.
fflomfflowiemmilm~.

Valors Girs Barcelona - Rambla Canaletes,

EsigN.1S

1.. • 114VOST DE. 1,•E5TAT)

Domenalool en cenllmetrai

2?.
3?.
4?.
. 3?.

Eg g s seä

. . . .
1 pçorri.., .

LLOGUER

'DE

VIDAL

anca Marsans

Mercats

CASA CENTRAL

Ptaça de Catalunya
Telefons: A. 631, 4620 1 4621

.M1n1n11,1•11n11•n•

TARIFA

heu i s aquí to141 volea donar inm
de les Mar,tes i und, eeguna hipoteca
filarreSEiú de seritable vaparitul d'estolde n Is reetuute lxins numulites de
cortucié per aeouseguir que ultra sepropiclat de la Compittlyia emissora,
_ -sola 1,:tiebia sigui ei grauer d'Europa,
O per 100 d'iuteres uuual,
ven no d'aquella Europa trUbatiS,
!l l ore d'imp,,mus jireseuts i futurs,
11(, de la que ello sumieu, de l'Euro:
izodrt5i,or Ititut • sItos vt • lielltS a 31 de
• Pa soviética.
mate. 110 de Muy, 30 de ',hombre i 31
Captas Cual - Colom - V131133
Seguns dades d'una imporlattlIsslue
.ada aus luan d'esser
desend.re
osnistu ostraugera d'infurmarions i ea2
'a
litatirril g ades per tot el sen valor notudik t....out:miles, les po>eibilitate
—..peagedre.
minal te un teintiui de 24 Huye;
pOrtaeié odio determinatlee pvr
d'uu eseedent de tereuls, 1 t7a1- colnittar des del deseutlire de 1122 i
niabarau tiblius de fi d'igual Illes de
, re banda per la difer¡4ieia que
1910, d'aeord utub tI quudro d'amorele entre els preus uutctiors i
lizo. iou, tite t • 01/bla al darrera dels
virus wutidials, influint-ld d'una matfiuls, reSerealll-so sempre reuritilt
nera evideuilssinia la
deis (tu(131155(3ra la Caoultut d'aettutavr
i la deprecia:i6 de lee WOUelleS.
(Afentres el seu liquid import ens sigui conegul1
Iiisaelé per euinpra ea Illorstl, u per
1... 1 1%uluaeié de la collita de long
1922, segou it l'Offiel Coutrul 1(112 d'Es. n'apila...14 del , s e rt o i g o ordinarie. Els
ENERGIA ELECTRI(:A 1)E CA'rA1.13NYA.. . . 5 per 100
little de les esurentutlea obligaciuus sem
tgullstiquos, diutre
federal:u
SOClETAT GEN Eit Al. D'Ala UES BA ItC,E1.0 N.A. ti per 100 t
tallats de 'libres talonaris mutterats
'deis Saz etC russos co ha ultibat tu tii6;
CONS CATALANA DE II t •;
. 6 per 100
torrelaliament del 3001 al 11.1101), es.
Taus 1.1137 iii tuilions de qu'unas tg&
l'1'.11140E.\111111.S AND11,1SOS . . •
tata datutles a :Nliiiiresa a U) de Muy
.
Per 100
tiim de cereals, essent el teme luir,
1 , 1:111111C.1111111.S
(1 per leo
5.11t111.1.
d'abaus la grau guerra cutre 055 i 7:m de 1922. puriaut Tul cuata., lilMieruS
1.I.EVI)5t
A
.
.
.
„
.
.
3
1101'
100
d'interessos
10
a
ti2
por
al
voltrantent
Olilitate de quintas utétrics. l'eta la
1 íS0A
.
.......
.
Pm' 100
i 'OU.Marai.16 d i u q ueetes sirres ei, t • s cota del 30 de seletultre tle 1923 u igual
19111 ¡ les -igual aires dol Irrt'.
FERI1DCAlt1111.S DE CATALUNTA
. .
ineu evin el GOVerti del; Soviels Itagi .1.t.
0 P o r 10 0
eident i eeretari d'un 1 'm 1 ,11 tl
nogal realitzsir l'espurtavié, pava, te.
..
VOIINS
D'ANDALUS(
tuitnetraci6 i dur l'ittltuntis1Vadur
,.tipeut la de blat,
lee5 'treu que.
"
hOI.
•ti realitat, sols ha estat pos , ililt • per
.ACEI1S
NT M 11111
'excedeut de la pruclueen1 '1 algutis ter
•
1141
cho t is. ,,u no deeieu ,..frir la fam de
BANC 111POTECAID D'ESPA NYA. . . •
11:n:ri' 11)1)

l' cuy 1921, i ta l ol tit ir te t rtt q ties
tete ,per aquel l llorera a tuf• r u fide
dels .stimAis assolit; gracit o U l'iMitagt
stablert ea futura.
I pel que respecta u la lada c411110.
,gitus dudes de l a . dita res ele
,ciubrut. sI 21'7 per 100 ud, que l'any
ulterior. baseut-bi l'opittié que os pu.

FUNDADA EN 1846

—mursals a ba1aguer, Berga, Cervera, igtniada, Lleyde,
Mahresa, Puizcerdà, So:sona, Tärrega i Vich

l'economia mun-

F,

1

all•n••

„mur

liCUSSOfa d'Evarist Ara

APARTAT DE
COREEUS
Número 425

Reffotae
Telefons: A. 1912, 1813
Passatge

CAMISERIA

res. Inlerveueiú de contra,!- g
tes comereials i prestece
sobre mereaderies o valors; StlbSerIpCIOZIS a emprestits, ele., ele. .

Aquestes t,Illiglu iotus eStatt garautitzades azul, ter-ten Itipeletu del Sal t

22'79

091'

SNIRIORMOMMIZIMMOMIMMI

AGENT DE CANVI I BORSA
PASSEIG DE GRACIA, 17

va tenir el dia 19 de juliol aeortlä,
tuulerwital ando les di..posielons vi.
det !arar negueiables, adulen-e' a
In tutor:u:lució Meloure en la Cotitvacié Oficial d'atinvisa llursa les 3.000
elthgacions
Aries al portador de
peneete,
cada Utia mieses
per la Compaut la auDuima Munresaua

22'76

CAMBRA CUIRASSADA

i(111111111

1922.

1,a Juuta Sit,elieal eu la reuni6 que

25'75

111414151111DMIORDA

• La Cambra de Comerç i Navegació
d'aquesta ciutat ha reiterar davant
senyors pres dent del Conseli de ministre; i ministre dEetat i tfat.senyalats senadora, el criteri que amb amtrioritat havia exposat la Corporació,
contrari a la pròrroga de la fleu ditatoritzatIons per concertar Tractats
(»merc. de la quat estima que se nlia
fet mal ús, perjudicant la prAucciO
industrial sense benetici real per a fagricola.
Ha insistit al mateix temps la Cambra co la conveniencia que es Coree las comercial; no s'estipulin per a llarg
tenue, amb l'objecte que es pugui
acumodar la riostra politca comerclel

a les alteracions de
dial.

. . . .

New Orleans
Tarifa anterior .
Oneriura.. . . .
seso, tele g rama. -

Talles 20 101 1 91
11'
11 111'

Canea de Comorç I lente de

rgememenegmegmeale1441111~e

finca anterior . .
°bel 'Sra. . . . .

331'

31di g .

Del 21 al 30 de juay proppassat
aquesta Companyia ba tingut uu augweut co la seca reeaptactú Je pesse-

_b

Tanca

9026

Mercal de l'id

Marr

Gener

beg00 telegrama. .

'13 90)

Ono, de 275 a 3 pessetes dolsena.
Gallines, do 1 7a 25 parell.
l'ollitetres, de ti a 20 Ideal.
Co p illa, de 9 a 12 /Motu.
Xlittuellous, de 40 a 70 un.
Nutlriesos. de 75 a 200 un.
l'atate,t. a S pessetes els 100 guiéis.
Xeisa. a 22 la quartera de 5 5 imitas.
Furruout. a 20 quartera de 55 quilos.
100 quilos,
Cieada, a 3?
Ordt, a 40 e:s 100.

Ubre.

.

Trinca 20 JUI!Ol

513tg

10,100

breca de la Campanyia deis Ferroarria de K S. L

°eta.

tultot
Tunca anterior .
olteeturv.. . .
se g., teiegranta.

21 Juliol 1923

Setrwt),
lee-rna)re

'7725
0.'45
.4

oteas.
PI akra

DE L'»JTONS

Coti c zacions• ...121

is
Nnva York

Mullo .

Alaettri

frunce
Loares

?Ir

1725
212
4043

Portugal

hurtas del Gentil dels

771(21
41915
3 1 11
v5p2

.

n. neres pret.
Sticree Ora. .
Cen ot es.

DE LONDRES
)(un tevatto
Xlle
tierna

.

75

646
Ti 71

Itrio
"
132'
Posee,
12a•
r• leones,
12e
" tenores.
lag
" 111.,red.
1253
" °Mece
es;

•
•
▪
•

ce 31.

&OVO.

hihRCAT

ag uacate or Silone

782 or 7817

RelKtea

IUU Plata

110WRIIA TARDA
093.
Pats

EtiNVI DE L'ea

BORSA OE PÄLU

HUI DE !HP 0
•
. .
. . .
. .
. •
. .
• .

Franca . •
Sufvoos
B e lenes. ,
Lires
.
Liture;. . •
. .
Mares
. .
Corone-

HEMORROIDES (.ouni)

6.

ERAS

15, primer.

Cura raefieal euradtido ee;e77 emne,
Sena. pomadas el esporittrle el Po."'"
ei reprad•Jrato• enal. le.
Su
Remoto do Pm Pie" 676,

Ira.

•t
L... elperie.

DE RUSSIA

LES

DELS EE. UU.

—o—

osa

•

REPARACIONSDE Ael EXIC DE
ee-eemailla Yerme

Illii

Projecte de hei

II merina! Ni rimes
origlea 1111 itelded
eitre e:: Soviet: i
Mirla

per resoldre el
problema de
la immigraciú

kgat de la Creu Roja u..ea ca aquesta
capi.ai. Iza aclare« al ministre ri•Arees
Es,r,mgrrs búlgar una letra ,-za ta
(Ice ara que ca sirtut trordres rehudcs
e. 7.1-scou (idea per terminada 5 seva
relativa a la repatreaci.i deis
,,• a:3 111330i a Lulgkia, i que surterri:ori bidg r datraza
t,:a
Inzts diva da: nnlä d ' agcel «Unta. -mis
to: el personal que cuan poaa la Dele-

—O—
Nova York, 21. — Obra ja en
poder del Govern rinfurnie, que
per ene:al-reo (Peques l hit tedaetul, el cap dula areve,s
graeiú, del port de Nu sa 'ork.
Es reierex aqueet informo
als miljans Itits elleatme que
hogita d'empezar-Se ¡lee ithpetlir
l'actitlaulneid que Cti
pis l iorts dels Eslals Unile anda
l'arednada del emigrarais i per

g

tal d'evitar landad a des perso-

Aquesta tiecisití de la Cre'l Roja nes u les guille en /lega l'entrara: -a és 'rodeada pel fet que das da da a (erra americana els 11.3e.
baldes gravissima I en lit ina.
¿I
:a 'In Guam tenias :a Dei:gr.:a...en trola
arrb obstacIrs s'Atea-n .51'es en risteul'..3 jorl deis easms Penganiuea situnei,:, que el3 ocasiona nquesta
cir 'a misrió que li ha estat confiada,
al punt que a:mnis c7c 1.3 , cus Inon- negativa.
Aquest informe acaba arda
;res que cl trohn val dile...Taus proriacits han estat objette de perneo- un pg Ine; de pu-apelo de liel. etto
camita:ti a ,pie 05 eduperil
i tiras arrestats . i male«tats.
nnnveni
conformilut tul ¡mal
1,a susdita Ilutra del senyor itretzki
cleclaiant que en aq«ates cruel"- Ice Cornonnyins mullere s liadOeilell
e'ons tota labor ulterior de a Dcha- I'STl .le lelegra fiar el
el
tlelA
t:e reStIna absolutament imposeible.
nombre i In !tecito-tanta: deis
El n'alinee d'Afers estraeers lia
d'Europassulgers que portin
c..nte g. at a resmeeltnda ;letra declareeels
pa. nor tal qtle i1
rzlit que el Goteen bUlgar. llzinv de
inistraoid t p en lattierientin tiMit[
',lee impedir la missió humarait:1• retIMP111N. In 19 1!1 . per 101;r:m 1,
ria dz qué e3tA enearregat tl terd nombre d'emigranle lo mido
presentara 'de la Creo Ruja insta,
cple niensualumat
-esta dispmat a ter tul cl que li sipuguin ansenitinrenr ale porte
gui pOesib,e per al millor i:/xit d'a- ' dels Eslals
mirilla urmiiú.
Alegeica que el finninet bialrzar : EL TRIMUNAL FEDERAL PRO.
Crea que :a qUe5t:6 de la repatr • l- '111REIN. LES VAGUES FERROVIARIES
•
t: q deis curses que es troten a Bid- ! •
Xicago, na—El tribunal federal lut
gäria han-la de relacionar-3e «ab
el retorn deis milers du bülg.-.trs que pronune:at ern'encia ea reAeuntwe dels
ferrov:ar ; s p-r miel ea prohilri::
des de fa uns quants anys calan
aquests racudi: al proceda-arad de les
ten i les
, :etincuts a Ria33;1,
gestions tetes pcl ot-ern dc Soria
• Aquesta reme:Ida Rícela a ameno
per donar sea rapkla i justa soluobre .... (51s tallers.—RatEo.
ció a aquest assUtupte.
LKS DILIGY.NC.11,-.s A CAUSA DE
La .e.eda condieid que ei Govern
L'n'ASICI DEL CAPITA
balar impasa és la de qué la MisEPHARDT
sió de la Crea Roja rusas conservi
GRANS PEECAUCIONS
axclusiva-unelt el sus car,l'uz'r hamartatari ijuc els seus compenctitt.
Prdectura de poli.:.'abstilemm en abeolut de qualsevol cia h,t pres grans nieste•es amb
ac:e ,i - u,gerincia en els aiers inte- de les drligencies uluic s'Marmiaten a
rior!, tle klulgeria.—Mayas.
cansa de 'IV:Ni() (121 caulta Erliardt.
La p.:".ticeszt eillohtnInhe quan Es
mscnts tE TNITXF.ftIN SO- .conducr:dada pel jutge per declarar.
els
per l'a pol:ria
totaluida
BRE UN INTE1-1,14 EN
ulls tapats dra d, Itt "reíd; amli
111,SSO-21:4ERIGANA
jebe que no in:cui thriar-se edmpie
l'enii,. n 11, 21. — Eta r!
de ti cit/2 la Calleja i preparar un
TatnittiadJelent que ala ortul
-iI Com;ti nord-anierIch de ao21. ,— En MI d'scurs prommcors als russ,A, fiul paain ha
ciot p•.• 1 vutral L'Ah:adore. th.,rant
pronnae;a 1 un disetrzs
e71,,orae'á d'ums testes i2.2 caticier
estanl la seva esperunen d'ay. gimtlesCc.
que els
'Mar a una tranea
-que ha d'utar alirranda la ¡oyentet
Cid entre flüssia i els Estats
ah:Tau:aya son: emir ardent a la pia1:MI13.-1123.as.
le:a, °di a l'encmie i dcs.g.
jdnea. -Esser
rEcnt
el ectrral—eedval a isser c3mbatent."
ES TEN EL YRAEAS DE LES
.7;LUOCLIC/ON3 RESSO-JAL OEres'ali, 21, — Els dielurbis
ESES
ettnents p q r Itu eireslia (1::
Tibur, 21. — El delega!, dels
vida. bu» rel :11, ,1,21Flir»larinen!
5 e vetä a I'Lxtrein Orient,
gramee, re p ultatit hombrunos
fe. ha coniuttient al Oteen de
Irtnr15. clurtint Li intervalloM
cou que !es couveraes rusin Pedr,:a,
p o-japone g es que sernhlava que
Ha relat proelainat, en VIS! ti
• ani.ren per bott earni illtynnt
d'hir.U. p liso reforrnt, pral lavieete9 últifne.9, setrnane g , han
en ni - no Molla er• nlrilnl's lIra de=
einviat d p enble. puix sernbla
tene:one.—Havue.
q ,:e els ininiälrna ,jarn n rie.os
Breelnu,
spnfronn del !
han cernia' da ida. Anuesta a y ram metal:Intuir. 1.9MIP.:1:1
ið pot provnear el truene di
litt Imn Mselftrat el 1..
5r negAtinelrffle.—/tath,..
IO'ra1.— iiVa
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fr
,
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ran Enlodo;
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ä fiel L'alece III krreitIllori.::
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lo4 cial al:taam sire

Golliate 18 vlites dfideüllems in: 1 iiøacb a lo regidas EaKes
1.11••n•-.-

París, 2 1. — ...4quont mig dio
hn
M Quni d ' örgh l' la
nula huglosti
cante:mili n
darreP1. 5 propoefelons Mema.
nyes.
AiNf r(110 P'aesebenti del meta

conlingul i1 ellp
1i1
rty:o. PoirlenH, OS poeaeä 411
tilffli el tiovorn belga
poi' conduelo ilu ido resprellvon
4, m1u'/d'orles arnh l'ohjeotn ;l'estudiar il e romín tweril la einderi_
la que eorrespun donar,— llas
cae.

St:(IL'INT IN gTflUCCIONII 11 IltTANIQI'ES El. UCAI 1 1.1rnsAy
ot.Alitu
Pa p is, I.-1.ti nol a hall :antele

oI proji• elo tite omitesla a Al o nstalv;;ra i la earla acolo.
panyalArin, 111111 estat II 8
u% u, a les lliti g a del ton! i al mi
fers uni tanguea
hlSItri
representan', dip/olliffile
El prealilent 1101 Conaell
ny.ae "tintan: ir
11
dAitagUt. ti 0 l'esmerilada nota.
En el Quni d'Oreay, seguilit
instruceons del f.loVern
Cc, gttithla una resOrVi nh,eaoiuul ti
PIllISI ui COlit In .;• n it ele ¡II Ja
dila V.o! 11, 1111111
rilIp 110

'Algalia Ice-su . colazentaris tino
pogliesslit pi.sar 01.s:tu:les a les
ne;soelnelOnS.—Itarlio.
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ALtIfIANYA

• I.nrulron. 2
E/ I inenrrt
brAniCe tull fisavit enu leclutni
por a l'emlnim pels alims de
nom que lia d'esser Iranteett
torii em fa ollaerVer
que el It!In11,1 1 1 3 Ii111:1.:1' . Mi vol
1 untr. iiii ¡un g id d'un delttli
Paelardohl. PI :pa!
il'ff
!es 13tliY9 SPuhSlteIlaJ II pr.Pcipls
tEngoel.-11
LES 310b1FICACIONS

sEXciAhE I.A
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ANGLES.%
I.:M.Irem,
1,na motlificaeoalt que ba sotrip la
puefs
kegnea (lila 11 , N idees egmenoialg
oil que s anexa aquesla nula
eón en AM:Mane:u les +egitClila;
en PI h uP ll'I t'II ,. pfl.Menta p,v a F.111'ord In euffil-.
/1 Mirlo ,'
estit tic eftera del
put sohlr el enes
ruina, no solarium t vi:
ina»ya sinil per a allrea •pni.
SOS,

frin d;:fr1tne3
per ii , n $:1!' n'anta o it pa3MPOP.4
lex kornitioe quo r e olattlä i
per Indule Alernunvo n
li ar 14 ceca política n lf, reeintelitia passiva.
(Ir 1.1 eapaoil al de
pa g a/tu:ni
d'Alelan:1 .hr i tle!a
mOjane ti uponament llanura
solnlesa a ami
luIS

g ld d'enqueela. Tala regada
fine 111
general ha t'Utal
prilfuluntment
des de la tlxae:d del Orto!, ca La 1 di` bu 11g:une:da del t,
de 1112 t 1 PA ptinwsit
lit enqueslit sigui tela por la
Ciord p sid ile 110paraeittito 1) por
tul grup die pèeile desiguale per
• La eolidarilnt de l'Enlosa es
afirmada (In noa i ;sis eeleies

oLearls tes mnnifesla till eert
Opi fmiCnnu',—liitulo.
Londro p , 21. — Remb:a que
el do y :M y: AL i)rilttnie ron.
lo g ia 11 loa uihi lIttle f5ì'191.1n 1I'loile
es tiren !Mi'ivau l i u el
nonlenntnnnt d'una edlnissiA da
Itenies que eislarla
da a In G r AliälK ili 110 IlPpterrli 11. 1/.11 , :lr/l1 g9/ ` ht d . 07n minar la mininelO, Alemansa 1
ad ['re g entar hallo; putt! 5 da
VISht pse e:alabear a la monten% de In qüentld de les repara-

farra he mal ineg und ale mero Rhei-metnt, romotonoto tifire rl
s'llk
cmiuennt deu localrenore., date, ten.
der. i (leo seq:amtinterets, tot
compIttatn2nt nou..-Havae.
Parle, 2 1.---Segons "Le dourg
nnl", Peneneratnt. d'Arpen me.
inonyei a Parlo, el latitud del iplul
'infla p ela! olasultailtinent. 111.$111.
1 iii del% de 'uf/441111 de le+ fl'O.
frAni • euem eneti
nhie dr lt FAvo rottoe yn, dirls
gint-se al in in lid "ti d ' Afe rs Ea•
lt-nneeret, tan valla fereneih nuab
• eovratari gaitorn1,
Portitg
ti lllit ihuurn Arotoolit entre.
itt n 11 deeptiAll Knut euriosilät.
—11111
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Pn ríe. 2 1.—Lit 1 Ii mlittt drt Cm- .
more alelittten Iltt dett1d11, eddll•
uha robra el manen:
alentany anal' diferente puTen.i, i
mobrif Cls ronde

11511 ' 'multi

talen maya

elOna,
)tioml la lambn que en In nlita ruca Angunteevn dep',erti

l'AM:MI.1 do reizielinieln adupl nda nsl
l-u
lilaqun eh In eurth
arnmpauf-n en In i litt noto, ol
Govern tirlIF 111e propomn h Eran
en 'pus lortIl II eserrir 1111 15 outtpr
iev'eOble a A'e'odnyn,
«un Miami ;1! l'orBpnoie, 110 la
•
ia total effit it 55 twdria
nV.I.finenot gredalis• I: .I "Mla rlyti ?ohdil
pu/Alti ti tInnar.—Ilnvne.
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Des3:1:11ri )l".-i_'u eis rertrl
111 al a Prima (Cerdell hl t'Ata
rtda. 6callt !!1:2 fa prc,:lissi.i IrC tiedli
(12 tap cima.
timara u 1 Milltillrnt neolt
Es
sb'Iltlbu!c ti, t;n1f1r7i cr11: • t:y3 att!
tnillu.: ;:t si trtais da ratlItiltibmIciA
franco htiv. paciimIsrmott ti la L'ea

fiLimstatent ecuraida d'ErAcn-tuthiet..
DurInhal, cheYea tete:W:11:m el
cal du revric 4,1 B-Khrta u Ir av.:, ei
omantu dc tt1t btt este,ttala arrihata
d;!.AJli a .!e'l per
amwsls, diT7rT:
rus i que rl 5s iG tic l'acuel in (17.'::1; t ja,
fil enatier d'arrllalq .3
thalea
tila se e:A
Ary,/e0t aliara:141z CLI Affibuir i i PO
solltaralt a E. ¡aorta te(litleacia re.fi•
va. a nh lambe a l'apltrac16 de rredenallen publicad.' frcet1'1/1:at I 1 graetal 1)es:une, prohlbint n :e3 CinInni•
nein 1143 träflIVLA linetar11114 l'io casijurar Ilur t cà tet 0:1 rele.tid amb el de
Evy aeterle,,. a 'a me isti knut,.
ittlporttlit Material d.n canfa9
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rt.,-12antbahttolor iii1,rtitt•
ça ti 131:11re,, cortito de rolad AAMire, el e;ez:1 es trp na aclualment
a Tatl.:, ha kiAlit aquel minl al Mid'Ateto rättangets Cele'arnat
tina extenea citifteülela ruda M.
Pearctli delta nort,t.
Se napoba •1110 l'addildNuiler
eth duna eónipte ae la 805A ilettern
cransetsnc;A aro', el Mulstre (l'Atara
estraftgers «adule, lora Ckn'enthe.
Ritlio.
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NEGo.
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.t LA RUI1R
Lenthe p , "Idopoing l'en"
sil 1 ea2 ahlr eft'll:in a mi la /*irga
ei 1. 1n1111. 1uin Meilittnytt ltu y ut ens
nago(iatneis ptr carlitatEd a
la Pulir tl Aere l aterr a I id fletdatli9e
i
a Eenserna de Vranett
(me tornes a ron/par:ti invisible 1
Eadtn:a • rlati6 ciril de la
•
Aletaanya.....Rad:o. .
1:NA rroTA OVIC1AL
ALEMANVA N:) VOL APANDONAit LA ItENIKISAt'IA
luutiiir c, 111.—Ii • iVeania Hiede/.
urg. lis uulleieu
que
na iii pe p e alar ro', m'Ya
le“ , p0 m i , 5 at,il znneaui nl !ea ead)d i allc12r a Londres.
.11 r. reing 0.1'oe p'lei pelma litt 1-legrinna efdiul do I)! 11111 t 5 PI
•
in:- ea 1 . 0111111(0 flan al impol.
per r1 fl in h eilifIr 15 tre: • ln d
((hm 5 II a Itoll a (FM 11; n11P . () a 1 t 11114
Pell)e lea;r lie11@4
t1e Qtt4
naaça retiral I.s lrrIppg.
L'AA:neta It o, d1 1 ,tril ',libe, 4115
Moianaya fr.:pu...da 5 tolilt bn't

tzobar tina fírmala (Ir solne .- 6 a la
16 ele lot trpara,imi si, PM', lo rondiei6 tole reffe11 riel lee greca e«
„Iffier.s loa
Irs ea
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Chihunhuo, 2I,11 Remera'.
PItnehu Aillif hh natal, anaann iP',
INA 21 ,— Pee:n otitas 'es»;
ruta poi Aoll erg:4'411W. Atti1041.. hit rtomin Itó s'atertithran :lenidad
hn eolai per tin por11dori a itti *ny pene maniobro) nFilitare,
Villa,
ninfi g einsillamont, agietublaa•
L'Orlen lif . / eófinild() glin lift
plilhotthesi,4 ti •tataleil die ut.-4
dolitit 11,01 . 1 it Villn i ol g en OwItn(11“.
.
erelltel Alg el deseeitil p td, deln impfnumtp aniaaTtUU a wur„
ii. .bnlaelora pi' n 0 l'a y er-40e
t ;AsA op; tiANCa Del Pagad
esInt ubcaltaLs ele Itältlein unta- i
40;1,000 ISANIA 11011A1l
vitigule,
Parle, 41,--Anit paheada ea
IFFFpt. ; $ d'imorl. .ds (104 autoux. I
5111111n ea pcsaltal una (4114,4 en. vit r infmtr`3 111,1AmPh
elfreLeb
i„,t;
Un ele pm : Interim d'aitileddm tnin.
Inri a, fi " e"..r «,,e -.....- ---e-al enrror ue 01 41f1111 11111, .4.
albis, 11110111aill. 1111 eolde»111' uüti
Ele 11od11eo ventearen a VedIft.
1111.nli; 1 P.IiiR......_Ildaine,
Ipx;... 2.1,___IsegiA ,, twii,, ie , ei p p r inlijä da rne g inirdi I
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seetoortel i (tos indieiclUic quin ele
EL 60`24
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ti118 VINd IMPDXIAT4
1-11 1.
rifle, 01.---ßn elftes d'una ;brete
Ilnelllla dones, itiefiaela Ift
ligalcia entee els m:iiistte4 d'Aerri•
infullumoi:l quo /u1 eithiln1, se- colturn, do Pittided 1 di Canteat
goll g lli (111111 Pliütlla Villa Iltliia
ala elildbletät ten prOjOetile de ate
ente per A la teptelmiG dele (toa
1.81at gtfflif`,1,111( VI 5 i' 1 1 P(. 1-üe .
Illrl , 1 lI d ll.sn ho htlYin l'olnI N
eh 14 roMpordrld dele rine impar.
In t egadil por Un partliIhri d'it.'
iälie al rtetrinier.
quel.—Illitus
AQUeldell flleetlree, Wie letagetei•
:
i RIIII 411 el ¡libre II protodurient di
lioN0114 MILIT.1n4
,dtet pornd, ällIeflat ä le caletas de
MA1II:1, 2 I. -,- El presiden', 1'80100dt:4 de dunnei del 13114011; .egailt IIA ortbettl (oil eutth OtAttlICU (lb )00, n'opon A lee me.
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Il arl g , it. Les freno eledelt has
(113I PXttttl. Lso LA NOMINA arribat agur« fnati nombtotai grupa
A LA 1. " Nel ' Llö bk2 4A de giinnästes alltil labWit di pren•
dre part A ha lees ntgitnitiiden
per la Federaci4 Esport.sa de"
Alces, 21.-rentnentent la re-nein .11-áitee.
Oh 5 d p la (Mol, ele >114,11,5 Llti (Mar
111 tantee de glinhaPtoo arrIblue
alle el 719 , fdl
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a París ardh aqiInat »tia WekVa
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1111 non pinol/
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l'IP91M1 h I C ft re in 141 11015 e.
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que un .1. paphreiteth rente
rnefune
1 teä 'hl tlentfça da lo roe, tat'lla
dio.
4 'unII1 l' 111neetill 111411 lItt. de tarea
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—g

g

es,

11111!!!ffleeleellkie

D''
ES P
ItATACIO
rt EERTIVAL MI'. c. N. E.s1:1,0N.1 AMtl El. FERENCVAIrt151 T. C.
la reuni,1 do dicentlres a le alt!
all ¡sil exPo ri v autrat i ele
'• Gel cm& el C. N. II. pot traerhOng a resog del rreenetarosi
C . r ., 12 aren el partit de uater-polo 1 les

LlE17.1719152e1
LLF,G117 DF_MÄ
a a

La

„

Puhürinat
DIESr.20P.TS
-•-

wat) les interessants informa-

eions dele

C2U1 111318

tris cunee en fittd rePaviPrPil par/.
1.:a ola 21 4 • suri, PK 1, 1%) . :atIc pi u J.
Weuk
ku,itAat Ike:hiont del
'medre eteupiú Ceuta, del Pie,
iludalonft.
En ei g 1006 nietri,
lit Nktzirla, atril, tu: 1
rete
una e r, t112,1,1 fl;r:u8;) do
chi
'Sier p es taladres,
El o
tia 2:',3 inetrea iluouren
oea@u; u inan
vietarla dore boa-

garreas.
Final:alear, en el partit de waterpele, s'opzzarven la V per t i a
3, 11 ;11(11211'o V)
V:41 h (4) I En r..aren 121 i luce Eut /.1. (Ebert els del
Ei

Je les exhibieMns del

l'era:cure:si 'erea

.

--•••

P.IRTIT PER. A :Itt't

E ! F. e, mbriinea^, rnerp'S de Clue

tawaja 451 gran, 11., Motril trul,
dinuletze, au ett come d o tata 31fird,
el% nedadors eatainne.
*
La dlrrera etapa i el reSteal. <ultra el pfit e t11 t. C. do Mahadell, el
qua) emteln piulad CUrC interewant
fi nal de
i dlapotadumen, teclee en' eampto ale
vilkutiou ulrineutu du- ruin (km 41144
esida
1 e; pundonor ,:apertla que sempre
Pa'A ea) 111,111Ies Ven-A . % eileal trobst
Extensa infdrrnaelei de
els rinelpals nele g
damit de l'alter.
esportius;
Ea el drmt. ::;/Is g le) pirrt la nuyenn
fliergiú d'AtIptiaan ti. reenwI tt V.
itartraeac ezeai4arit elimine loare..
f. •

La !ella

a Neo

p

littaitema

aUTOM.e..1?!!«.172her.

AILIN l'UNE PENVA lux
Definitiraurnt la aval tonta'fos"rn
ATLX71111ill
irle cada ene ens thpart Pro,.a
Ca furh el din 14 rEdotabro en. betel
Riva I.
f.i.S Itt CA11l1'IONATI5 DE
ed- izo dele ams annuner, lt 5.5111
Vilarronee lIntajos-Adanthen.
lo
Junta VI, it
D'jnae
ithraptit teteneonstittridu
e» reedre ereanittnder,
r. outttf • Inte por ale
1 Id, p!itn•
Itt ramp , annla tren t'ab: trAl ' e Utt're . bu t u nirtm:a
fiau pelle el xel 111 Oran l q-end no
5. ilareeloon :Ale «genital rl ed.oa•te
dea.asreixt
11111e r,vre.
prat
de la 1,i1Prilt:l
D1-: 11111)ES
/l'Ar lo /lezne per ab die« 22 1 29 del I
edrrent.
Fat reanlok'n hl telar a cone'dar
En la rte- de tanear-se ist Iner rip- el Mi 111;tpany I ä lt InAM;ä1 2 idim`
t'ir, Patear o n alllelaut 211!
gotae:a del monte!, änirelioni, per leo
Stille- , la qunt t'otea •leninotal Vir.Pu¡a
obra,
()111,1 e'lnlevre g lt tielturut.
existent entre, el3 mieles i Ulula ¡tus. I

Ka.:¡,}qm.nt ui proeetlf n fumar
Eta el iufltairo omporlin du leKr • lr• la lo, ptiv p m, I p, lau. fec porPax “:11;bart ni extraen),,ppe que 1 taran n tormo do In er%!iellt f. rana:
Mrat
Aval,it (lea ululteutt du sMc P11 pura,
han fet ele i:sals.
al ,n •nt, del r. Europa: Lliitnin..ta.
D'as mole solio-neta i
roo rat renfe, .1 . 1s 1111 nv, :::a &lux: seruifiaink
trae esportmalen ha noiestitels 5.01.1 tan tres nr.rxt nEeti• a; 1-li li
ts turla a lo oiseina del C. N. 1:, per
1191nrinulit t1r . 1 i!el; Mona doll
v P are la regona exhibi,: q , fido bonitas
e.ärdur salta «ni, un tan: 1.:rtia dala icrillr
ros... tolo 1nuici

slivendres.

Itrzto

R
T

211, hrint ti el ;ro. al rätnp te]) del
E.
ihnto,,,F.

didn .1,599 metras; oll•
tn . aft'ne:ra detp 4(19 Mtfris i Afluir atas del4 1 . 1!) trierieg
programa avah 5 r:1 a les a rfa es pula

n11
n • mol! .
lem elote, ao la tenla ‚Ich auneis
din i
dulm kit1.1

ellin i enter:e. ale 2uir aloma; emal1,11:N'a 'irla era sastre.: taent dele 3,tertk
reine rdsir. deil enItt tralçagn;
&ti liatnatotat 4,1 itartIll; el.ndontn.
Viel du le. 11» lardee ulutaelee; @Mal(falle del !lancera:s et del elle; fdr:u
del triple Pan; Meta 4,1 lianvinent
laeelina 1 (lela 111)11 *teme.
IR: lira ' s 1 omenCinon ernb retre IR puituullhat, prraeludiui-ee dl. que
a olla no ee3Nuin ¡trepen''.
Lee acere, baga riadua lbs el ea

eig '

CAMSRES
BANY
1 Lunu ACCISOKIS
IMMERES

Prcub

LAVA II05

Reduil:n

WATERS

6IDET S
DUTXI 5
AI XETES
e(

1 4

rl g. C. Ilat'ai,n/r (ara arel tina
LO*, 5lnlIli IliOn 1 In 1' !ti pel

1 n Alli

u,14

r r bota« a linr r e luinrl tarara
a 111 traellatlatan cta biel:Ittr

=Lima
ritç,\'_ Dl rJ Qi'lLrlikagEN
L'Anropto id Cleltiol (..ed
organitri ahl •11119 (le Al) ultl)/u»uirii,
Mute per ti letu •lu corte/As Pode;
alt.

13

k' O R

A'

SANT SAIDUPNI DE NOIA
etootint mtl. Intermennt partit
tutti, el fi frifel'iiiiiu
1'. 1
14. O., 01 ellel teraluit ha est e u l'avuNtbio e; PanItHaene, per +te anL: i 1111,
enii4 Piare PI unAlie
lirro
du profeular-e , 1 ar-noat n te
1.a ef, !a Rete” alinea eleinentt tonint
CII ro'np'e quo tientan lt d'optildtdal
sal') 1ln 1Kn adv • r.ati 1, rinO hIt leitolu
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LA PUBLICITAT

ni° de-Mede

'I•

a_mutualitet de secretar is i funcio- naris municipals de Catalunya
- ConferenciaTd'En

JoAep Claveria

•

cret no s'haii convertit en Ilei,
que estableixin ' reglaments
d'empleats en els quals es consigni la necessitat de !M'andar
expedient previ, ala separad()
i suspensiu dels empleats municipals.
Quart: Procurar que en els

_________ •
,
reglamente que es gestionarä
En el-salt5 de -sessions de la acorde deis Congressos recents . que s'aprovin pels Ajuntaments
Diputad() atare matt don ä la seva
de Secretaris celebrats a Ma- segons es parla en record teranunciada conferència el pro- drid, Panhel dels quals va ésser cer, es consignin com a bases
fessor de l'Escbla de funciona- confiar als Instituts de Segona fonamentals, el s segilents:
rta En Josep Glaverla • Echave • ensenyança la preparació dels a) Condicions intuimos de casobre el lema "Preparació i as- funcionaris municipals; i cal dir paritat per categories do funpiracions dels • funcionaris mu- que' això seria una greu equis , eionaris. a mes de les que çxiaticipals".
vocació, car aquests centres ca- ; geix la bici municipal; b) Sous
Acompanyaven -el eonferen- reixen de tota preparació admi- I mínima, per categories, partint
ciants el -professors de l'Esee . nistrativa, i els alumnos que de la base — pel que respecta
la senyors Jover, Culi Verda- d'ells en sortissin, no podrien .al secretari — dels establerts
guer i Eseofet.
enfrontar-se dignament amb el .en el Acial Decret de 3 de juny
fi assistiren gran nombre de mes modest expedient municide 1921 i disposicions postesecretaris municipals i altres pal. Va defensas l'amptiacitS i la riors; e) Entrada per concurs
funcionaris. •z
reforma de l'Escota d'Adminis. amb tribunal integral per reComensä dient que agraia tració, en el sentit de dividir els .gidors i tècnics arras la ileguila
baver-se encarregat d'aquesta graus del seu ensenyament, i
proporció; (I) Drets i delires
conferäneia a l'Escota de Fun- d'apropar-la, amb estudis präc- dele seesetaris i nitres fundo,
cionaris, perquè demostrara la tics, als Municipis.
naris i empleats. consignant-se
confiarlo que mereix als funEntrant a la segona part de clarament la independencia del
cionaris municipa - s . de Cata- la conferencia. referent a les primor per dirigir rls treltalls
lunya la preparació i millores aspiracions dels funcionaris
d'ofieina; e) Llicencies; f) Judeis quals sent apuesta Escoja municipals, exposà cont a capihilacid pensione o cooperaeid
com a cosa pròpia.
tale, el dret a Eempleu, i la econòmica de l'Ajuniament a la
Entrant en materia, manis quantia i garantia del sou,
alutualitat de
festä que els funcionaris de Respecte a la garantia en el que eslableix
secretaris i funeionaris muniqualsevol administració formen càrrec, recordä el conferenciant cipals de la Mancomunitat;
dos grups: els afieionats o po- i els articles que porta publicats
Mies i els tècnics o professio- I sobre el tema co la Revista de g) Immobllitat per a lote els
funcionaris i ernpleals. ami) les
nals.
l la N'ida municipal, de la Man- garantir:. minina-se que esta_
Al servei 1 la rumió (earactes comunitat; examina els siste- biela Reial Deoret de 3 (le
ritzats per la regularitat i la mes estrangers de sarantia, i la
iuny dr 1921 per ale serretaris;
permanencia) li cal l'aptiteld legislació espanyola. afirmant
hl Correecirms disciplinäries,
d'uns i d'altres. Per() donada la que no tindrän estabilitat en els
lambe segans determina l'esmanera com avui són nomenats SCIIS cilrrecs e:s secretaris taumentat Retal Derret; garanels-funcionaris aficionats o po- nicipals mentre no es dicti una
lies rEimnarcialitat en la ins)(tics ad i .fora dlacf, la seva llei que reguli les suspensions i
truerieb d'expedients de suspenincompetencia, tan ben acusada dwtitucions, sancionant les in.
Cid i destittició.
per J. Barthelemy, professor degudes. AeonAllä al SecretaCloque: Dornanar que la
de l'Escota de Dret de Paris en I riat que es decanti, con) a mes
Mancomunitat Catalunya
la seva obra "La competerme defensiu i modera. cap als Condzins la Democratie", es fa molt sells disciplinaris, en Roe dels
presti Ud el seu ajut als preraes notòria a • Espanya que a Tribunals d . hunor i Juntes, vose)l arords.
cap altre pata, per tal com eis tate als esmentats Congresos de
Sisè: Felicitar 1 agrair la
potajes muden de càrrecs amb Madrid, i l'autoritat dols quals
Mancomunilat n'a yer estehlert
la mateixa freqüència que es mai pot equivaler a • la interla Mutnalitat do Serretaris
canvien er vestit. El conferen- 1 acneló funcionarista dels conFunclonerls Munieipals, la qual
ciant cita alguns casos espe- sells de disciplina.
respon a tina necessitat ben
cialment significatius d'aquest
Respecte del sou, manifestä sent i rla de classe, i &munascriteri de mobilitat administra- que depenia del rens de pobla- Ii one ben promple estableisi
'
Uva.
!enes un sistema complot de
rle'', pressupost i nitres faclors,
Per. això—digue—en el fun- cilant diversos exemples ¡ayo.• pensiono, tubilacions i vidartats
cionari que cal procurar la com- rabies i adversos, dels sistemes i que bonifiqui ele funrionaris
petencia es en el tecnie o pro- estrangers, i especialment els maniripals en la rnateixa professional. Apuesta competencia alts sous del secretariat angles. porriS que en ele speretar:s.
no s'improsa, car és filla del La garantia del sota i la soya
Sol
Por present a la
liare i acurat exercici de la fun- percepció han de radicar en ¡Ini, comun Paf. i
f t'Escota d'Adm
ció. Però cal, com en la vida, ter citant en corroboració diversos
la satisfacció antb
nist
planter. Esmentà el fenomen casos en els guate, malgrat les
Catalunya
qui• els seeretaris
que l'Administració moderna disposicions protectores del Pohan vist publicarid de la
que prepara per a tot, que ho der central, els Ajuntaments
"ileviala (le la Vida Munie:pal"
ensenya • tdit- com digné Macar continuaven fixant sous irrisoque se'IS" remet gratuit amen!.
al -Congrés de Ciències Admi- ris, de 200 pessetes Pany. Elonistratives de Brusselles, no giä en aquest sentit robra iniprepara ni fa funcionaria. ciada amb la Matualitat secreAquesta omissió es compensa ferial per anar al regini ds pen-per diversos mitjans que asse- sions, arrea establert, i an i toguren una capacitat inicial de talment per iniciar, almenys
ACORDS CONSISTORIALS
l'aspirant, i que Ferraris, el respecte al funcionarisme muTal com s'acorda en la darrera
professor de Pädua, classificà nicipal.
sessi6 de l'Ajuntament, el senyer
en -els sistemes de tftol i opoAeonsellä als secretaris s'en- marques d'Atrita Ira trames un tesició o concurs, i mixtos o com. forteixin a l'entorn d'una sola legrama a l'alcalde de Lisboa en,binaeió d'ambdós.
Associació, que els patrocini i pressant cl sentiment de l'Ajunta.Estudiant el sistema del ti- defensi,
ment de Barcelona per la mort del
a l'istil de les amicals
to!, acreditatiu d'aptitud, digue de funcionaris francesos. I regran poeta Guerra J mlquüiro.
que és el que es practica en les cordant paraules abans
Tm/11)d ha rentes una comunicaescotes especials espanyoles pronunciades, en inaugurar la
d(*) a l'alcalde de Vilassar de Dalt
d'enginyers, Superior del Ma- Mutualitat, pel president (le Ca- agraint les atencions que tingueren
gisteri, de Bibliotecaries de la talunya, i 01 principi de Ca. ¡ype! delegat de l'Alcaldia (le BarceMancomunitat, etc. Feu un delona, el senyor Sabater, en les fesle, de que els pobles són el que
tingut estudi del tftol de urba- els fan vis seus Munes, ineilit
tes que s'Id celebraren diumengc
nista de l'Escota d'Alts Estudis el Secretariat a elevar l'espera passat.
Urbans, de Parts, creada l'any
EL CONGRES D'URBANITZApolítics i del pohle,
1919; de les seves aplicacions, públic dels
estudie, programes, etc.. i afir- aspirant a ›:entir aviat el doble CIO A GOTEI\IBUR.G.—VIATGE
D'ESTUDI
ma que és el que caldria apli- orgull d'esser funcionaris i caL'eneinyer senyor Josep Cabescar a l'Escota d'Administració, talans.
tany, director general dels serveis
En arabas el senyor Claveria
les entitats patrocinadores de la
ti/tundra/1s, ha sortit en direcció a
qual hauhen d'absorbir bona va esser molt aplaudit per la
Gotemburg (Suecia), per assistir,
concurrencia,
part del seu personal docent nombrosa
A continuació de la eonfe- en representació (le l'Ajuntament,
apte.
al
Congres d'Urbanització de C.11Examinant el sistema de l'o- rencia es reuní EAssemblea
tats que se celebrara a Vesmentatla
s
poSició -o roncare, leanifestä Secretaris i Funcionaris Muni- poblacií) des del dia 3 al lo del mes
que el clàssic trances era el de eipals de Catalunya. aprovant- que VC.
•' les categories auxiliars cepa- se les segürents conclusions:
Denles, aprofitant les seres vaPrimer: Reiterar la eonstant
s nvöls de la Hei de bases de 22 de
canees d'istin, (ara un viatge decjuliol de 1918, i el del Secre- asp(ració que la fundó secre- nali per París, Londres, Estocohn,
tariat municipal espanyol. Féu taria: tingui tot el cararter
Cristiania, Hamburg, Bremen, A.
menció especial dels exämens nie i l'eapirilualitat quo li sOn vers,
Leipzic, on visitara la
del "Civil Service" angles i indispensables, miljansant
stroVa
Mostres de la Con
m
Pira
nord-americà, sobretot (aquest creaeiri d'escotes professionals Viena, Iludapest, Triest i Milá.
darrer, marcant les diferencies con) la pie sciste la MancomuEncara que el senyor Cabestany
de programes i exercicis, se- nitat fa diversos anys, prepa- assisteixi corte a delegat
rAiungens siguin els càrrecs que rara el personal que es posi
al Congres d'Urbanització
servei dele »latamente, Dipu- tament
s'hagin de proveir.
de Ciutats i dediqui el viatge a esRespecte dels sistemes com- tacions i Maneointinitat i de- tudis relacion ats am l) el sen cárter,
binats, estudià l'alemany i l'es- currant-se per tant:
cia a tota copesad(*)
n
(le les
renuncia
panyol de dita Hei de bases resa) Que en endavant noms despeses que li ocasioni la seca expecte del servei tècnic, el (mal tinguin acres als rärrees d'ad- eur Ció.
creà unes Escotes de funriona- ministració pública (le CataluEI.S MESTRES
ris, que com lentes d'altres
nya ie3 persones que posseeiDE CATALuNyA
ses espanyoles, han restat mar- xin un Mol utriversitan o proEls mestres i mestresses de Catates -en la !letra (le la
fessional arteria:a, els llicen- lunya que han vingut a Barcelona
Estudiä el conferenciant
ciats (le l'Escota (l ' Administra- amb motiu de l'assemblea convocaverses institucions de cultura ció de la Mancornunitat o els
da per la Unió de Mestres Joves
munieipalista que són obertes a p tuals seerrtaris; 1.) que la han tiisitat la tnajoria (le les Instiper tothom, detenint-se en les
Mancoman:tal, aronsellatla ¡tris encions d'ensenyanea creades i sosUniversitats municipals grrniä- organismes glIP erogni ennve- tingudes per l'Aluntaincnt, havent
de
Dusseldorf
i
Frankniques
nionl, estudii la forma d'esta- íct gratis elogie de la tasca cultural
furt, els departaments
titule semblants que realitza la corporació municipals de moltes universitats an- latir i donar
pal.
gleses—Liverpool i Londres so. als (pie dóna 1'03 Seils alumnes,
LES CEDULES
bretot—remarcant les institu- als seeretaris Je Cafalitnya que
Disminnint considerahlement Vacions municipalistes-nord-ame- comptin amb un delerminat fluencia de contribuents a les Oriricanes, amb universitats i es- 'Wombre d'anys n te servei en el entes d'Impost
cedules pesenehrrec, .establint
la ,manera
cotes especials, Ilegint els jumes M' a d'obtenir-lIns ate- nals, prevé a tots els que
(beis exposats per Murlin, prevulguin
estalviar-se
les molesties
eident de la Universitat de Bos- nent -se a que la llarga estada d'Ultima hora que aviat publicará
ton, respecte l'eficàcia präctiea en el earree els fa mereixedors u n avis demnt
a per acabat el peels rapar-tila por ostentar el
1 científica de les diles institnMol lb funcionad d'Adminis- rinde voluntad de recaptació i ordeletrina, en la seva Assemblea cenara que es comenci immediatatració Local.
lebrada el 1915.
ment la recaptació amb recarrec.
Segon: Dirigir-se al Govern
Afearle que a Espanya res
DE LEGA CIO
fet. Diu que soiament d'Espanya perquè mantingui el
L'Alcaldia ha delegat seva reproveeix ala cultura mnnicipa- : Reial Deeret dcl 3 de juny
presentació ell el regidor senyor tire• 144a, i a la preparad() de fun- • 1921 rrelatiu a suspensió se- mon per a la testa esportiva que
• eidnaris munielpals, l'Escota parado) de secretaris, some- celebrara avui el Club de Natació
d'4dminfotració de' la Manco- tent-lo al Parlament fins a con- Barcelona.
munitet„la goa l. funciona fa vertir-lo en !HM i addicionar-lo
VISITA
:Uva' arnb Inft re'ma'rcable. a un projecte que' asseguri als
Ahir visita l'alcalde ViLlustre ceTole bblf
-Wat. irit-ae" , seerefa r is -el -son que no , h a gin ramista Josep Maria Gol, que ion
tuilbnegt daderita"ÔItat;"---/ereetur durant 'ertemps-ee- ',misional per la -Mancomunitat per
ùtti
detorienteM
abeolu- .sepatacié
•
zealitzar estudia sobre vidriería anMýäDIte da! M'U& de' . proTheer, leetnandr .a1 ' un¡o
lliurant-li dos -bella. camal-.

Del Municipi
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L'ESTAT DEL CONFLICTE
No hi ha cap variació en el
curs del conflicto entre el seu
personal i els banquers: abir,
dissahte, continuaren fent-se a
tots els establiments les opera.
.cions de consuetud.
L'Espanyol de Crèdit segueii
sense obrir les portes ni la seva dependencia intenta res per
conciliar les diferencies s que
existeixen.
El boicot als . efectes (raquesla Berma As etussi absolut.
from ha observat aquests
darrers dies una nlés gran agloreerarió a les finestres del llene
d'Espanya, els -emule-correnlistes d e l quid- somblen haver
augmentat (les del començament del conflicte.
Vais oren esparats. de tornada (lo Madrid, els delegats del
Sindicat, per?) no arribaren; es
diu que aviii. diumenge, el Sindicat prendrit una deeisió definitiva respecte lee tres Ronques
que han volgut obligar Ilars
e mpleats fl prescindir de les orees de l'organitracid; aquests
aeords es prendran desprSs
descollar (as delegas que hagin vingut de Madrid.
fet pilblie que el Con-titi' directin del'Sinditiat L'Une
Professional de Banca i Borsa
ha pres record de satisfer a
tots els empleats del lianc Espanyol de CrSdit que actualment es trohen en vaga, l'imloor( integre del son que aclualloen( perceben, -en el cas que
el /miren conflict e no s'ilagi re•
abans de fi de mes.
Deniä. ttIlinns, dia 23, de deu
• (totZP del mati, se celebraron
a l'esglesia ole la •Concepció els
funerals en sufragi deis cotapanys Baltasar Dondnguez i
Francesc Cervera, vilment assassinats a Valencia.
El Sindical. Lliure - Professional de Banca i Bursa invita a
'ots els companys i amics dels
finats, pesque assisteixin a tan
peti's acto.

Les sardanes
ELS 1NCONIENTS ,PROEAKADURS
Quantes vegadles no sita blas
mat dels sardarlistes que dansen bar:a:es-tunean 11 cta Ilegit
tirallongues de prosa sobre esIils de dansa,-enalenies contra
els balladors acròbates, Bonnces a la seriositat i el bon gust,
i encara el mal no és surat.
A ti e u a una hallada i mirenvos un aje les rotllanes: dascobrisca una erilla de vicie en algane dansaires.
T'adiaren aquel!. tipus de Ello
une nue • :lasqué sense orelles.

El ritmo, per ell, és inexistent.
No solarnent no el segueix sin.)
que té l'espric:alitat din dansar
semi e a contratemps; ni per
casualitat ho encerla. Si un
monicnt e,I seu nos e belluga
d'aeoril amb la música, cuila
a rectificar herrada" involunläria.
Trobar e a l'equilibrista que
:Inventa diierlament un -"punt.
tina", iina cabriola ttoca, podriem hr. Te, fins i tots els
setts adrniradors i erus drixrbles . Ense»ya a la colla de fer
filigranes i si retes per ell.
•
eren Iletges, els theixebles,
soviet niSs feixucs, les fan de
guisa insuportahle.
Venera/ cneara aquelh que
dansa räpidament els trossos
de música engrescadora i salta
csholaradesient els trossos n Is
música plficida; el que, psr
mandra. so salta inri i que,
por vici. salla sempre; algún
que (lansa enearearal. miran!
°ataire i algún anee ajtipit, mira»f a forra: %entren lemsos est
immbhils i bracas martiritzant S. n'asee-mines...
—011 in pa nora asa l—pensarä
tal colla el enlata no sardanis_
no (s paS el que digat1 Maragall!
No lis alarmen, el bine
mä (le Patria. llem dit que n'oharinu Int això, peri) und que
n'II: hagi inolts exemplars; el
mal no de curat, és més
s'ha a Ilealat queleoln. Tot
comenear. Veurien tambe. si
anessin a una bailada, molles
p ollee que &tusen antb una es enient, serinsilal i una sShria
eleghnria. Per() aquestes, que
,ajn la majoria. fan .el que rls
perlera i aquells nitres i
sempre ens cal parlar mós del
que fiti.g. del boti anif, per tal
(le torni, que no pas del
gire ja cl segueix amb pasea
resma.
1 pesque no ins formeli patriota anule, una coneepeid esareadamont pesimista do Ca
p ostra collectivitat dansaire,
afegirem que els sardanisLes
harrores fina ho fan de bona
fe. Per ai*Z) adverlitn, Són
inrouseients i potser a chnia
da sermona es convencerän dels
sens nanl. Passtis.
L'home- qtre , ' Oasettle- cense
•ielles, l'equilibrista, rdertdwe

ta, Penearacarat, tobo estimen
la sardana i sl.hi engresquen de
bd do bö, però sense adonarse'n la malmenen, la desvirtuen, li lleven la gräcia, la fuetejen...
,Fan .qom n'yen que de,
que estima la' dona, engelosit,
li pega cada dia.
Manuel Capdeylla
BALLADES PER AVUI
fdatf.—Carrer Llobregat,
(La Sagrera), cobla Catalunya.
Tennis Club d'llorta, cobla La
Principal Barcelonina.
Tarda.. — Turó Pare,' robla
TSsrcitio. Germanor Catatanista
de Gräcia (Santa Agata, 2), cobla Barcelona. Non Esclat, catires Tarnaril, mida Trullassos.
Agrupacid Sardanista,
Cali) ComIal, cobla Catalunya.
Foment de la Sardana, Bar
Austrälia, r obla Catalimia. Plaen de les Palmeres. (Sant Andreu!, cobla Barcino. Careen
Carme i Riera Baixa, cobla Bar
catana.
En Fruid:ele) quo a la tarda
donarit la robla Barcelona a la
Grrmanor Catalanista de
• sonarä el segiient magaffie
rrograrna: El .picapoll. Morera: Densairre sarriancnes,
Obiols: Rosada d'istin. Catalit;
Licerella. (ìarretat El cor-aller
enamorat, Manen i L'ametller,
Licdey.
CONFERENCL1. DE JOAN LLONGUERES AL FOMENT AUTONOMISTA CATALA
Davant d'un nombrós ptiblic va donar la seva anunciada conferencia En
Joan Lionguares, descabdellant el tenia: "En Pep Ventura i les belles tonadas de la raça".
D'una manera escaient glossà la vida
i l'obra de l'avi Pep, comentant-ne els

scus trels essrazials. El descrlvi a
travès de la sr.aa existència, pebre i
hurnil cn els seus començaments,
aureolada tota ella per la ferma votuntat posada al servei de la Sena innata vocació musical, que el porta, no
sols a la composició de tonades i sardanas, sinó tarnbe a produir una veritable revoluciö en la forma (l'actuar
de les cebles, modificant-les dc soca-

ampliant degudarnent cl seu instrumental co la forma en què avui
les weiem.
La conferencia bou illustrada amb
l'execar.16 de diversos motius de tonadas de saadanes (l'En Pep Ventura,
tributant En Llongueres a cada un
clols motius un escaient comentad.
En acabar, remarca la conveniencia que sorgis qui. amb prou art i diferí res:asea:6s per a no alterar el

scntit d'una pila de tonades d'En Pep
Ventura, que avui no les pedem fruir
per les nostres celles degut a la seva pobresa d'instrumentació. s'emprengues la tasca d'adaptar-les a la

instrumentad() actual de les cobles,
enriquint aixi el patrimoni artistic de
la riostra tersa.
La concurrencia que escoltà atenta-

rnert el conferenciant, ti tributà una
orad() en acabar.
S'acabà tan simpática festa arnb una
selecta aii-Vc*(5 de sardanas organitcada pal Grup Sardanista "Mossen

Cinto".

Viemplat
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RESULTA GREt7MENT FERIT
L'ADVOCAT sEN y ort SESERES
•I UN TRANSEIJNT

CRONICA SOCIAL
,

Va intensificant-se el treball a les obres
del Metropolitä
La depuració de les
denúncies contra els jutjats d'aquesta
Audiència
.

LES OBRES DEL BIETROPO4
• LITA •
•
Segons bls informes oficials,
treballaren ahir a les obres del
Gran Metropolità uns 160
obrers, perit com que s'està organitzant un loen complet, es
creu que dilluns el treball prendrä en aquestes obres una mes
gran importància, puix són encara mes- nombrosos els que
s'han presentat a les 'listes de
personal.
Amb tot, Eärgan del Sindical
Unic fa avinent que els anties
obrers del Metropolitä es consideren tan vaguistes coas
abans, ensems que pel que afecta als rajulers, conceptua que
es mantenen en les mateixes posicions de guau va esclatar el
conflicte.
Ahir a la tarda hi bague' una
explosió a les obres del Metropolitä, que causä molta atarma, per() no causä mal a ningú.
Al trant del cantó de datt de
la Rambla de Canaletes, es veu
que, per efecte dels treballs, va
comunicar algun cable de releetrieitat amb la caminada de gas,
determinant l'explosiá.
Iii acudiren els treballadors,
comprovant que no havia pres
mal ningú.

.13

Ilibertat restaven detinguts gos
vernativament.
Referent a això el governa4
dor va manifestar que els prea
sos alliberats pel jutge militar.
eón: Joaquim Pons, el (sed
queriä lijare a la mateixa prssó militar; Juli Gines, Raf,1
Martínez, Salvador Sanz i Go acal Soler, els quals foren cmduits a la inspecció general sl
dia 18, per si esta%en rectamats, i no essent-ho, foren deis
sets anar tot seguit.
Marius Alcon, que fou posat
a disposició del jutge del Sud
que el tenia reclamat per ene-,
cions.

Posteriorment també ha estat alliberat pel jutge militar,
Josep Grau.
ATRICAMENT
Es presenta al dispensari del
tat-ren de Sepúlveda Eduard
Ramon Fortuny, de 2:3 anys dedat, dependent de comen:,
pesque Ii curessin una emitasió al costal dret, cualificada
de pronòstic reserva:.
Derlarä que passant. per Can
Campana (barriada de Galvany), a tics vuit del vespre.
Ehavien atracat quatre o eine
bornes i Ii havien pros la cartera que contenia papers d'ex-

ELS METAL.LURGICS DEL
METROPOLITA
El Sindicat de) llana Metal. eassa importancia i un decirn
lúrgie Ita convocat per a aquest de la rifa.
metí, a les deu, al Centre übrer
RECOMPENSES
del careen de Mercadees, els meLa Cambra Mercantil ha re-,
tatInvgies vaguistes nie les obres 11-15 al governador dos rellotdel Metropolitä.
ges d'os. quatre d'argent i sis
LA INSPECCIO DE TRIBUNALS rellotges-braealet d'aTent. desEl tuagistrat del Suprem se- tinats a premiar serveis notanyor Marian Abellon i el seu bles dels agente de l'autoritat.
secretari Antoni Delgado, envials en inissió extisoldinärbt
per a depurar la certesa de les
denúncics que slan fet a propesit dela interaccuti() d'alzuns
Jutjats d'aquesta Audiencia en Quarama hoces: EsghIsia parroquial
les causes "Socials", comença- de Santa Madrona, llores d'exposlcid:
ren ahir les seves tasques en • De dos quarts de set del mati, a dos
el despatx especialment habi- quarts de vuit de la tarda.
— Cort de Maria: Avui es fa la
litat al Palau de Justicia.
Les primeres visites. que re- visita a Nostra Dona del Consol,
besen foren del president do l'església privilegiada de Sant Agasii.
l'Audiència "provincial", serlyoi'
— Adoraci6 :ntcure.: Awsri. toro
Fernän itez ArgüelleS, el ritägis : del Purfssim Cos de Macla.
,1

Noves religioses

trat senyor Mzirtinez Cdrdoba u — Vetlles en sufragi de les inanes
el degii di-ls jutjats de primera del Purgatori: Aa-al, Torn de VEsseinstancia senyor Juli Diaz Sa- mit Sant a la seva canalla (Escerial,
155, Gräcia).
la.
— Missa
Domlnlea IX deETambé sembla que reberen
paes
de Pentecosta: Color vermell.
una depos ..eid contra determinat jutge instructor.
DEL BISBAT
A la Secretaria de Cambra i
UN ENCES DE ZEL
La nit pasada, Vicens Durso, vern d'aquest Bisbat s'han rebut
i da. Viladecans, Na J. B. soo pessetes destinades als
pacific ciutarl a
.
russos.
passava per la plaça de la Uni- tiros fue'
— Ha more al Collegi Inx i m de
versitat, quan de sobte obserSant Ignasi, a Sarria. cl reyerta:1
V que un individu apuntant-li
una pistola feia gestos un xic pare Lluis Bailina, de la Cornpany:a
alarmants. per la qual cosa de Jesús. (A. C. s.)
— Ha sestil cap a Collsabadell mosl'horne optä per emprendre una
carrera a pcu. El seu persegui- sèn Salvador Mujal, remen de Srador fea el rnateix, acompa-- Pere de les Fuelles, i cap a Vallfogotea mossen Angel Revira, ecenunn
nyant-lo d • uns grane crits.

Intervingué una perrita de
policies que pocht en ciar el
succeit. i es que l'incliviclu ele
la pistola, d'ofici earrabiner, si
be anava vcslit de paisä, baria

pres nt [atuso per un temible
cantrabandisla amb el qual asee
gura hi te tina gran semblança.
Ea persectiele) revólver en mit
produi una torta alarma. L'aritos de l'equivocació respon al
nom de C.onral Benito.
I.ES CIRCUMSTANCIES D'UNA
DEENCIO
En Pedielti claiiit donàvem
,-omple d'haver esta( detingut
per ordre de rautoritat militar
En Joan älartorell . eembla que
poca dis• fhticia
oliver303 trete
que el feriren greument, re- tiquesta fou un bon ale pintosullant illesos els que l'acom- ra pula els agcnts de la policia,
es presentaren al meres de Ma
panyaven.
gallanes. 1 9, on vivir l'estilenUn borne que esteva a l'altea
1 després (le trucar repotivorera del carnes parlant amb tat.
(les rogados a la porla ít p i p:s,
la promesa resullä arnb una
suri 1 finalment una dona que
ferida a l'all segons dictamen va d'ir que el Martorell »o
facultatiu.
era.
L'advocat presentava tres
Els agente arompanyats (1,1
ferides: una a /a regiA epighssereno. van ter un registre miIcira ami) sortida pel costat nar:de sense trobar el qui cerdrel: tina altra al muscle es- caven. Havent examinat la an
querre; una altea a la regid
-leria,dmoent va ure
gIntra. enchila per la sacra;
però després gräries al
pronòstic gravíssim.
fanal del sereno, van trobar el
Martorell, el qual eslava penjat
L'altre ferit s'anomena Frederie Musolla Sabaté, Ilomici- a la paat (le lora de la harana.
Van haver d'apuntar-li 11111
lial a la placa ',out de Sant
(le 2-1 anys (Pedal, sol- pistola per a obligar-lo a puter. lofici Plumista, que Ire- jar. essent detingat i portat a
italiano als tallers Fort del rar- la inspecc i d gsneral.
ver d'Acíbar', 2,12, i presenta
DETINGUTS
una ferida contusa a eslbo foren Antoni Cortés per
querre i opistaxis traumàtica haverse-li ocupat una pistola
de prornlelic grett.
amb cinc càpsules (le recanvi;
No es practicaren detencione. Felip Moreno que duia un reAquesta agressid hi ha qui volver amh O càpsules; Pendenla relaciona amb el fet que el el Santiago, lambe arma! d'un
senyor Seseres (os defensor revolver i 9 e:instiles; Aurelli
d'un dels •processats pel supo- Nelazquez, per portar una clan
sal atemptat frustrat contra En ¡Inglesa a la butxaca. /a proceMartínez Anido. Com es reeor- dända de la qual no va saber
explicar.
¿Inris foren ailliherats pel Jurat
que veté la causa. •
Tots aquests individus sdn
lngressä a l'Hospital Clinie.
L'altre ferit pass/1 al seo do- DETINGUTS EN LLIBERTAT
La "Solidaridad Obrera" ha.
micili, després de la primera Í
y/a essegurat que ele preos
cura.

Ahir, a les nou del vespre,
passava pol carrer Sepúlveda,
cantonada Casanovas, Eadvosal .C'se ib. Seseres de Denle.
do 27 anys d'edat. domiciliat
al correr de Roger do Flor. 20l,
quart , segona. el qual en corntonina d'uns aromes acabava de
sortir (lel seu despatx siluat al
nunt p ix carrer de Casanova,
(pian ne li atansaren des o lees
indi‘ idas que ii engegaren a

que el jutge militar posava ert

de Sant Joscp, de Grècia.

— Da estat elegit prior del convent
dels Dore:Mes, d'aquesta durat. el reverend P. Narcís Salazar, O. P.
— Avui predicará a la Catedral el
P. C4nd:c1 Rincón. C. M. I.
BISBAT D'UlZ.GELL.

El Butlleti Oficial Edesiastic del
L'isba; d'Urgell publica el segdicat
avis:
"Ilavent-se de proveir, a l'esglisia
de Pons, el hendid amb ea-rer d'organista. fundat per En Pore Riu
Gaspar, vacant per tra.,:laet5 de IV( 5..
sen Jraune Idinas, se citen tata ele
paretzts del ftzndador que cre•uei.sin
reunir les candicions necessàries, per(111i.: per tot el carmene jurad presentir)
Ene instancia en aquesta Secreta, ha
dc Cambra. co cas que vu:j7nin usar
cl dret prcferent que pa: obleair el
tundid cis coacedeix ci fundador."

Secció Marítima
Moviment marítim
Valxells entrats

Vapar india "Ansaldo Satt Giorgio
I", (le Valparaiso i escales, mal) ea>
rega general. Amarrat mol] de Barcelona Est, Consignatari, Artur de Ludan°.
Yapar espauyol "Cabo Quejo". de
Sevilla, amb catinga general i 20 pasaataers. Amarrat moll del Itebaix. Conbignatari, Ibarra i Company:a.
Vapor espanyol -Cabo Itlana", do
Nantander, amb anega general. Amarrat moll del Relais. Consiguatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Mal:arca", de Palma, amb arrean general l Ill; panalCero. Amarrat moll de les Drassanes.
Cons'gnatari, Companyia Transmcditei rlinia.
Vapor ¡mor& "Valdivia", de Gimona, amb arrean general I 6 paa,ataera.
Amarrat moll de Baleare Oest. cenia1 Datari, A. Ripol.
1

VaIxells desastada .
Veler 'tala "Bardo M.", es liad.
cap a Alger.
Velar Italia "Italia", ea lieet. r
A Mutismo.a2
•
•

LA PORLICATAT

Oluilienge RE d* e Juliol de -i1123

EL PARLAMENT ESPANYOL

Lles l'actitud deda len mirarla abata 1

masada.
de SANTA
Eh conste
li

CONGRES SEGUEIX LA DISCUSSIO DEL PROJECTE DE LLEI SOBRE El scnyor SERRADELL, en rectiastateiZt
hadavetirffl
3NENÇA D'ARMES, APROVANT-SEW ELS QUATRE PRIMERS ARTICLES
nittrester
ensiesstadtetot
garjan
cel sus
a.pha
cdeelon
¿Tit a t (Pies
AL SENAT S'APROVA EL DICTAMEN DE LA REFORMA ARANZELARIA

t tem

CONGRES
S'obre la sessió a les 3 .45, sota la
presidenc ia del senyor Alvarez.
Al banc blau, hi ha els ministres
de Foment. Instrucció pública i Gràcia i Justicia.
E; senyor CERVANTES (Xavier)
dareana que es dicti una Reial ordre
perdi es reuneixi el ple del Consell
d'Estat en sessió extraordinària amb
pot:ecte que urgentment informi sobre 1] pdició de crèdits per acud:r
sre,rs dels damnificats per les últimes
ten-pestes.
Demana lambe que s'activM vis
trienits perauè se celebri la subhasta
dz ferrocarril de Terol a Alcanyís,
re- últim fa alees precs i tninietre
Gràcia i Justicia sallicitant una insrfcció per Alcanyis i altres mesures
re:acienades amb Fadministració de
jesticia.
El ministre de FOMENT li contesta. °ferie fer el que maga:.
El ministre de GRACIA I 1USTICIA també diu que en el que sise: passible l'atendrá.
La Mesa ofereix traslladar al minisIre de F.nances el Free relacionat
amb el ple del Consell d'Estat.
El senyor IfOROTE s'ocupa de l'atur forçós ca que es troben els obrers
del dc de Matagorda.
Fa quinzt eres que eón a Madrid
comissions ee Cádiz i Puerto Relade,
obrers en atar forçós. recorrent ele
rrinisteris amb els representante a
Certs per a provincia en demanda
que seis faciliti treball.
cae ha prestat atenció a
aeuestes rec:antac:ons ha esta: el mir:stre de Fament.
En 5916 cessaren els treballs a la
Constructora Nava!, pel mal estat
la marina mercara. però en 1921 es
e:atabla-en les primes a la construcció.
Era diverses ocasions s'ha requerit
el Gavera perquè prestes atenció al
problema s'ha deixat arribar el
esa que es tanquessin los drassanes
Matagorda, euedant tense treball eacao
obrers.
Fi Govern s'excusa de resalare per
la complexitet del problema i les cmpresea s'escuden amb el Govern que
r.o les auxilia; però a l',-hrer res d'això
1i interesse: ea que Ii interessa és
etie na el prenguin ce:n a camp de
D indicat l'assumpte percate el
Paelaurent el conegui i perquè les seves derivacions no sorprenguin a ninei el dia eee es preserain; si no ca
pasa irnmedat remei al mal.
El senyor LAZAGA s'ad:tercia al
pree dt senyor Monte i pregunta fins
guau durara l'ahandle que ele Governs
unen la provfneia de Citdiz.
Demana que el Gavera faci al Parlas,nt una declarada, tue yogui portar
la tranquil-lint als milers d'obrera parare de la factoria de Matagorela.
El MINISTRE DE FOMENT
eengratula que aquesta niies1iG
plantejat al Parlament, car es de tal
gnaud que no cap als limits del seu
des aa ti.
Declara que el Govern La acordat
fa que continuiin les abres del traesa:'entie "Magallanes".
Icemts, con] a ponent en cl Consell
d - ministres d'aquest assumpte, 51ue
afecta a la riquesa nacional, es
mpromet a resoldre el problema
01'

Ultra el "313zaI1anes" es construir:e
p • Ministeri de Marina un vapor taue
R la conduceió del petroli.
scnyor DE LOS T:IOS s'ocupa
e- les dificultats que les fardlies mod. -tes tenen per donat educada i cut: I a l'un fills, pula per l'eseassrdat
... recursos es veuen
l orlar- los als centre d'ensenyament
I niversitars.
.equf, l'establiment de legues podria
te . tar a l'Estat cine milions de pessete . . per al (len per cent de la poblatia
tla lar. Es podria, de moment, essigtz 7 1,009 pi saetas a la leca naiversiL i 790 a la de segarla ensenyacqa.
1. permet tener alguna esperanea
eè el senyor Salvatelln La tinzut
ie, -iatives personals en aquesta qüestia de les beques.
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
P URLICA li contesta.
Da/ que ha estat sempre partidari
dc I . s Legues. No obstnot l'ha asea!tal el temor que aquestes poguessin
esser un cstlinul per portar a la vida
un iversitaria p onderosos joven que no
e rftlae ixon condicions. restant-se nixf
memlers a altres aetivitats necessäries per a la vida nacional.
l'er alta seria preferible cercar un
reare disten del qual es legues resoldre aiab: un sistema que n .o consistts en tanta per eeta de matricules.
En estä d'acord . amb el diputar socialista.
Esti, dance, disposat a escoltar cl
pacer de tetes les persones competents
en la materia, i creu que ca la canfccció del presupost Facompanyara la
fortuna per convencer e% seus con>
Panys, al de F:nances i altres
tres, per portar a fi aquesta cbra, pula
té la creença que quan un ministre no
Pot desenrotllar el seu paisament, está
de mes en el arrec.
El senyor. DE LOS RIOS, en recti ficar, celebra les manifestacions del
mini stre, i Ii diu que al confeccionar
els pre ssupostos no oblidarà ls situació

in queea troben els mestres, que mili
non1513"14 Mis que, liet guirdia.

,

;1 El ministre d'INSTRUCCIO PU• BLICA també rectifica.
El senyar ORTEGA GASSET parla del comiiment dels delires militars
dels espanyals residents a les Releí>
hliques americanes, demanzat que es
1 . :1gal en cornpte al reformar-se la
Ilei de Reclutament.
El senyor BENCOMO recorda que
ara; es conrakix cl segon aniversari
de la catástrofe d'Animal, a la que
dedica un record, dcmanant millares
' per un districte de Canieies.
El srnyor CANOVAS DEL CASTILLO ap.oia 1:na prepos coi perque el
Gavera faci que e% trebails de l'avenan/Jiu cadastral es regeixia per normes sie justicia.
Despres retira la peaposicia.
ORDRE DEI. DII
S'aprova el dictamen cobre cl tirojede de Ilei exceptuant de 13 puseripeiú o cadueitat els interessos del
Deute pablic de l'Estat, de les Diputacieus i els Ajuntaments veneu:s des
de Eauy 1911 e.I 191S, tors dos tachesiso, i devenzets pelo tftols portanyents
a süledits es:tu' Egers domiellints als paises bellizersots i ele seria fronterers
que per causa de la guerra no l'etgIle'
ron presentar-se al ' coleament dintre
cl ttemini legal.
Segarla la discussia del dictamen
sobre el projecte de llei de tinenea i Os

d'armes,
111 senyor USERA RUGALLAL
tpoia un cot particular a l'artii-le primer, recollint unes allusions sobre el
partit conservador, que clesprs retira.
El COMTE DE SANTA ENGRACIA de la ComIssia, li darla les griseses.

rt MINISTRE DE GRACIA 1
JUSTICIA l'oa la Comissió i defensa la condacta del Govern.
la e'omissiA adenet una esmena a
l'artIcle primer en el sentit de conSie
decae delicte la tinenqa /l'armes rurtes de foc fora del domicili sense Ilic¡•ceis i castigar-lo ami, la pena de
euatre mesas a un nny de pres6, a
l'arbitri deis tribunals.
EI eenyer GUERRA DEL IDO
apela una altra esrnenn sobre la caducitat de les Iliedneles.
1.i contesta cl COMTE DE SANTA ENGRACIA, manifestant que hi
ha (1 propasa d'admetre Una VSalena
per la qua] la Ilei comerle:ir:e a regir
ala clac dies de irddicat a la "Gaceta" el Decret que, com aixf ho disposa aquesta hei, s'establirh per a les
Ilic&wies d'as d'armes les eatranties ja
e " egude, P er l x-cl e r arri b ar ca reeurs
d'alada contra els acordo de les nutoritats fins el ministre de la Gorernecia
El senyor GUERRA DEL RIO. despeas de sosteuir el seu criteri, retira
l'esmena.
El COMTI. DE SANTA ENGRACIA formula noves manifestacions.
El senyor SADOIIIT. en un sol discuro. defensa algunes esmenes i diu
que no demanarit votacions naininals
a cada esmena 1 artiele, perb per manten:r la osca actitud de radical orosieldr al ¡coleto, per a l'aprovaci6 definitiva, demanara el vocrum.
El senyor CONEJO, per la Comissit-/, diu que s'accepta l'esmtna en la
qual es decena la prestació de la g ernda-mm condicional.
El senyor SABOR1T. creient encara eacessiu el ebstiz de enatre mesos,
estima que aceeptant la condemna condicional quela xnb, ntenunda la llei.

Retira les chres esmeres.
1:1 senyor 1 1 .111F:TO en defensa tina
altea, estinnut que el projecte es la
restauraeia de la quinzena multiplicada. Estima que t's un mitjil per &tenle a qui vidgui la polleia, quedant la
gent indefensa.
Es peclria neeepter aquesta Ilei ninb
la gerentia de l'apliceeia ju,tn ; Perö
aquesta no la pot tenir ni el Gavera,
puma a Barcelona el rae". podrit (o la
policia. II< bazste1 tina Ihnen en qua t is
que allí e cabr o les pistoles eren els
comissaris de pulirla com agents ele
les fide:eles. In1ira la conducta de la
pedida i eis jutges, estimant que Cs
un element que els aove/anuas poden
aprofitar en les eleeeions. Fa poe es
destituí un governador perqu'é matil
una vaqueta, cosa molt discutible ca
ro:dre legal. ponme aleelioree caIdria
destronar els jerarques, per jugar al
polo. (Rumies.)
Ami, aquesta hei es pot simular que
salan trobat elgunes pistules I sense
comprovació de deliele haurien quedar
detinguts lote cls que destorben.
EI cenyor RAI,PAIIDA contesta per
la Comissió, dient que no I.i ha i als
pocillo. Es poden simular nitres de mas
fileils, com que ha estat agreda o altre semb,ant.
El senyor SABOR1T: Ja Lo fa atub
f reqüeneia
El senyor BALPARDA: Pera no cal
supasar fine /a policia sigui dolenta
en general.

EI senyor PRIETO rectifica i retira resmena.
Queda aprovat l'article primer, tel
con' queda rail, l'eszeena accertada Iwr
1 3 COMISaia.
.
El senyor DOMINGO combat
l'article segon. Diu que no esperava
que el Govern lliberal apareguis per
primer cop, davant del problema de
Barcelona, amb aquest projecte de
Ilei.
Lea causes del terrorisme poden
fuer diverses: l'exacerbació del nacionalisme, la corrupció 'de la- polia falta faecid. del Roda pft-

hile, etc., etc. Amb aquest projecte
de Hei només s'atén el terrorisme

en una de les seves manifestacions.
El pitjor del terrorisme no és el
pistoler que está al carrer, sinó el
que rempara, el que el paga, el que
l'estimula; i a aquest no sei jutja
amb aquest projecte de Dei. El pisto:er pitxor és el que el paga i fantoritzt que Fempara.
Voldria que estiguis aquí el senyor Martínez Domingo dignes com
cl general Milans del Bosch li propozà, essent el primer alcalde de
Barcelona, que, per respondre a un
atemptat, ces una nit es dones mort
Pelo careces a eo Ó so homes significats de Forganització obrera.
Tumbó periria parlar d'una reunió
cn la qual el general Martina Anide,, ranb la protesta del senyor Martínez Domingo i d'altres, propasa
la Bel de fugues pels carrers de Barcelona. Aix6 Ito dcia el senyor Martínez Anido essent governador miFaar de Reacciona i al cap de pocs
dies paseava a asa gobernador civil. (Rurnors.)
Aquest es cl pitjor terrorisme i
contra aquel no In va el projecte
de Ilci que es discuteix. Es clar
que amb les modificacions introduides el projede ha quedat quelcom
atcnuat, pera) amb aixó no n'hi ha
prov.
S'està parlant del Sometcnt de
Catalunya, pecó no del Sometent de
Barcelona, que es distint, i que no
colament usa armes curtes sinó
motocicletes i ametralladores. Es
desarmará aquel Sometent?
Nosalircs crciem que aquesta
ne ;nutra eficácia en el problema del
terrorisme i, en anca, posan i en
peral la vida dels ohrers.

Per aixi, nosallres volarem
en cc,ntra d'aquesta hei.
El senyor ABRIL OCHO. -'t
Oil t estes. re pet MI O lea rgu me lt s
deis anteriors oradors ele la
comissiO en defensa del dictämen.

El senyor SERRADELL consumen el segon torn contra
Din que les -lluites socials
a Barcelona os desenrolllen en
un anibi.cnt d'agressivitat
que no pas a les resta d'Espanya. Diti que aixi) ha estat degut a que a Barcelona ha mancal l'horno símbol que r‘tragués
a la elasse obrera con] ho ha
tingut Madrid amb Pau
Din que cal enearr:itue els pro
Irlcnae de Catalunya per a treu
rer l'ambient de terrorisme.
El terrorismo cal detindre'l
i castigar-lo, acuse por i ajan
no es conseguirla mas amb
projecfe de hei que es discuteix.
Cren que encara fent el detsarmament total de Barcelona
no s'acabarla arab el terrorlsine; ni:de sr.nse eemptar que es
gairehé impossible aconseguir
aqitest desarmament.
En lerni,s de Martirez Anido
el portar tina pi.s lola significava la mort i ato sisslr,t es realilzaven atemptats.
fti els pisiolers porten Ilicóneta. la hei no pot dir-los res i
si no porten 'licencia els hi poden imposar mulles que equivalguin als quatre trIeFos
prec. Aixía dones. en aquest
sentit tand5A As incficae aquest
projecte (le
Si el Govcrn insisten que bo
necesita la minoria ele l'Uni6
Monarquica ha 'V ni m'a per que
110 es digui que heut rcstat torea al renvern. per?) convemuts
d., que Isa d'(+sser totalment
inrfiear.

Llegeix j comenta el telegra-pel eapiliu general de
Catalun ya ni eornandant dels
Somelents de Catalun ya. i el

qualifica de lamentable Iteugecesa, rbrares rumors.
Aquest telegrama es a mes a
mes una coneciO ais tribunals
militars que han de ¡t'Ijar l'agresse5 a l'autombhil tirotejat
a la carretera d'Igualada. I si
en aquest asstimpte lean d'intervenir els I ribunals civils, la

bufetatla ha Itagut de sentir-la
el ministre de Gracia i Justicia.
Prega al Gavera que digui quelcom sabre això,
El PRESIDENT: El Gavera no
pot dir res sobre ax.:u, perquè no es
refereix a aquest debat.
El senyor PRIETO: Puix això es
unjor que tcrejor vaquetes.
El PRESIDENT: Aixi, ha d'ésser
tractat en una pregunta o interpellaEl eenyor GUERRA DEL RIO:
Ha d'éseer destituit.
El senyor SERRADELL: Respecto
misil el President i no insisteixo, però
trato que s'exerceix sobre meu la
coacció de Intente i de l'autoritat que

S. S. té sobre rneu.
El PRESIDENT: No es una coaccié, sinó una invitad() que m'obliga
a fer el duce que ocupo i que em
porta a dirigir els debate.
El senyor PRIETO: Si encara baixaria a combatre el dictamen 1
(Grans rialles.)
El senyor SERRADELL diu que
quant mis tardi el Govern a contratar-li l'últim extrem, mis eagreujara
l'araumste, 1 sobre el projecta,

guerra, és a dir, quan ea privava al
garan tia e llibertat
ciutad à de tota
d
S'admeten algunes esmenes, se'n retiren altres i s'aprova fina l'article
quart, inclusiu, suspenent-se aquest debat.
S'aproven alguna dictämens i s'al.xeca la sessió a tres quarts de nou.

SENAT"

El Dataren.« d'Eatat•1 Guerra insenyalant diversos «ron del mimen
Diu que la seva administració pot ins- formaren el Contril de leo »Mea rebudes del Marrar.
pirar poca confiança.
El ministre de Foment ¿unís compte
Acaba fent ressaltar la convenisincia
d'una solució amb l'Empresa Santi- deis treballe realitzate a la rega
Saragossa 1 a les altree comarq'tca
El scnyor RUIZ JIMENEZ denla- dainnifleades, ahnt com de les hilen
na de quin temps pot dispofar, car la reunide, per soinettar eri'dit atte.
ordinari indiapensable.
seva intervenció serà intemisant.
Es despatxaren diversos expedients,
El ministre de FOMENT ¿emana
catre elle els itegitents:
contestar a/ duc de linfa:da!.
De Guerra.—Ascens. per asee , . de
El senyor RUIZ JIMENEZ e; eriza d'haver-se delatar sentir. en aquest gueore, del general de brigada en .1cset) SanMrjo, i del tinent coronel En
assumpte, la veu de Madrid.
Diu que el que hi cal a Madrid is Manuel Gomales Carrasco, 1 lla.zaeis
de locals per a acracia de guerra a
signa.
Demana, dones, que se li reservi la ASie clon°, Corunya, Cuenca, Catio,1.)
1 Palencia.
paraula per al moment oportú.
De Marina.—Projecte de It!,al
El ministre de FOMENT diu que
contestarà al senyor ¿inc de l'Iniantat tul relee percepeib de
ele lea
ciar-en d'infanteria de marina.
amb poques paraules.
De
Financen.—Projecte Je liii per
Diu que el que té el marquis de
Santirana es una concessi.5 d'abasti- fer front a les ¿espeses d'insralliwia
atnb
d'aigües.
//Mi
un
coneractc
i
,sosteniment
de l'Hospital EspIns,1
ment
de París.
lEstat, i per això no existetx
6011i

A tres quarts i cinc de qualre romenea sessió, presidint el comte
dc Romanones.

En el banc blau hi ha el ministre
d'Hisenda.
Continua el debut sobre el projecte de Hei d'autorització aranzeläria.
El PRESIDENT manifesta que,
amb tot i bayo. quedat 'esmena del
scnyor Ferrer i Vidal pendent t'uncament de votació, Ii concedeix la
paraula perquè en fati ús amb tota
l'extcnsió que desitgi.
El senyor FERRER 1 VIDAL
diu que la conducta que ve observant en aquest debat està inspirada
en el que entén el complitnent del
sea dcure.
Enten que després de la declarack, irla pel ministre d'Estat des
del banc blau, no pot ja continuar
en la seca actitud i vol esser esplèndid en la seca condescendència.
Unicamcnt es permeträ llegir l'informe de la Can-6ra de Comerc Espanyola a Bélgica sobre el projectat
tractat amb aquella nació.

També llegeix alguno opinions
(le la prensa belga sobre aquest
wateix assumpte, en les quals es
vcu clarament l'escasa importäucia
que li concedeixen al tractat amb
Espenya.
El ministre d'HISENDA pronuncia breas paraules per agrair, en
nom del Gocen/. la noble actitud
del senyor Ferrer i Vidal.
El scnyor FERRER I VIDAL
retira la seca centena.

Declarada la urgencia, es vota definitivament.
El senyt• ROYO VILL.ANOVA
formula un prec encaminat a que es
corregeixin les faltes de sintaxi que
s'observen ea els preämbuls dels
projectes de hei que puguin donar
lloc a males interpretacions.
El PRESIDENT disculpa aquestes
faltes de sintaxi que es produeixen

perquè de vegades redacten els projectes els secretario, sense intervenció de la ceraissió encarregada de la
correcció de l'estil.

El senyor POU s'ocupa de la destitució de l'alcelde de Mahó, amb motiu de les ¿ultimes eleccions. protcstant
energicarnent que no hagi estat
reposat.
El marques de CASA PIZARRO
s'adhereix a les manifestacions anteriere.
El ministre d'HISENDA prornet
transunetre el prec al sea company, el
de la Governació.
Segueix la interpellacta sobre tabastiment d'alance a Madrid.
El senyor PEREZ CABALLERO
rectifica, insistint en la seca argumentació contra l'empresa del Canal
de Santillana i en defensa del d'Isabel /I.
El comte del VALLE DE StiCHIL

intervé ca el debat com a representant en el Canal d'Isabel II deis Reíais
Fontanero, que l'adquiriren en iSsr.
El marques de la HERMIDA ven
part en la discussió per parlar de ramaderia, oii, blat de moro i altres
productes que res tenen que veure
arnb Fassumpte que es diacateix.
(Diversos senadots: A nigua! a
l'agaa!)
A l'aigua vaig. senyors senadors;
deleitas el Canal d'Isabel II.
El senyor FERRER I 1 , IDAL dalia explicacions als senadors agrario
per les paraules del seu discurs d'abir,
1 diu que té loes els respectet per a
l'agricultura, a la qual considera base de la riquesa nacicnal.
El duc de l'INFANTADO rectifica dient que el procedir del ministre de Foment ro és cornete en el
que es refereix al Canal de Sal/tillana.
Prega al senyor Gasset que digui,
ami, un monosilab, si ha estat Fautor
de la nota oficiosa o be d'algun subendinat scu.
El ministre de FOMENT: Contestaré ampliament a S. S.
El duc de l'INFANTADO recorda
las concessions que• clernani i obtingue.
Es veu que qui exerceix el monopoli del proveiment d'aigua a Mach id
es el Canal d'Isabel II.

Ennumera detatladament in forma
cona s'efectuaren les obres del Canal,
Per manea d'aspal ene
velem obligats a delxar par
a Pedioló de dlmarts la publloaoi6 de la

Página Agricsia
la oonterbnola que
N'Anton' Revira 1 VIr1111
va donar M'ateto al Teatro
Principal, de (drena, amb el
tema

Catalunya davant

d'Espanya
I el UIROAT DtLLOTJA,
In remara del quid de mea
extmeei

pliment trobligacions del qual es (lucias el chic de l'Ini antat.
He de dir al duc que no exl3teit: cap
disposicióó legal que di •gui que el Canal d'Isabel lt hagi deixar pes a
min abra Empresa partieular.
Diu que desitja que s'arribi a una
solució de concia-din. cae vol que Madrid tingui la major quantiot d'algua

possible per tal que hugui Mendre
totes les seves necesites.
El senyor RUIZ GIMENEZ d'u
que la soltIció del conflicte de
l'aigua a Madrid ha d'ésser l'acord entre l'empresa Santillana
i el Canal d'Isabel II.
(Passades les horco reglamentarles, s'acceda prorrogar
la sessió fins a que acabi l'oradoc.)
Acaba dient que cal arribar a
aquesta avenóncia, i per tal d'aconseguir-la, ofereix el concurs
de )'Ajuntament.
El ministre de FOMENT demana una altra prórroga de la
sessió, car han de parlar altres
oradors 1 sobretot el Comisari
del Canal d'Isabel II.
El senyor SORIA intervé dirigint ataes a l'empresa Santilana. les obres de la qual causaren grans danys a molts pobles
(le la provincia de Madrid.
El senvor PEREZ CABALLERO i el DtiC DE. L'INFANTADO
re g t ¡fiquen.

El cry.m . rE DEL MORAL DE
CALATRANA fa un elogi del
duc de l'Infantado.
S'assenyala l'ordre del dia
per al dilluns i s'aixeca la sesSie) a dos quarts de nou.

E 6enel1 lit linden
SHAN TRACTAT SOLAMENT
QBESTIONS ADMINISTRATIVES
Un xic després de dos quarts d'onze del mil &han reunit a la Presidència els ministres per celebrar
Cansen.
El duc d'Almodavar ha tornat a
desmentir que fos exacte la suposada detenció de tres individus sospitosos a Torrelodones.
El marques d'Alhucemas ha dit

que era inexacta la noticia que s'ha
publicat sobre la combinació militar, essent també falo que vagi destinat a l'Africa un tinent general.
El ministre de Finances portava
al Consell alguno expedients.
Ha anunciat que dimarts acabará
al Senat la discussió de l'autoritza-

cié aranzeläria.
El de Marina portava un passaport per a l'estranger.
A LA SORTIDA
El Consell ha acabat a tres quarts
de sities.
El primer ministre que ha sortit
ha estat el senyor Salvatella, el qual
noniós ha dit:
—Ha cstat un Consell essencialment administratiu.
El ministre de la Guerra ha dit
que en el Cansen sisas- la aprovat
l'ascens del general Sanjurjo del
coronel González Carrasco, cap dels
regulars.
El Consell ha despatxat nombrosos expedidas administratius.
Els ministres de la Guerra i Estat han donat compte de les noticies del Marroc.
—I del pla parlamentarrt
—Si; també n'hern parlat. Sembla que al Senat vol delimitar el
"quorum" el senyor Echecarri.
—I del Congres?
—No en sabem res, peró a dalt

lee sentit que potser es podrä acabar avui.
—No ha un acord entre el Goverte i els socialistes sobre el projecte d'armes curtes?
—Alzó no; peró repeteixo que el
Govern creu que avui podes acabarse tot.
Quan ha sortit el ministre de Foment ha confirmat que s'havien
aprovat tots els expedidas, inclús
el de dragat del port de Sevilla.
—I del Marroc?—ha preguntat un

periodista.
—Els ministres d'Estat i Guerra han donat compte de Ilurs noticies.
5
—Bones impressions?
—Bastant bones.
També s'ha parlat de Barcelona,
pecó poc, perquè allí no passa res
de particular.
El ministre de la Governació ha
manifestat que segons Ii comunicava el director d'Ordre públic, el
succés desenrotllat aquest mati al
carrer d'Hortaleza ha tingut cardter passional.
LA NOTA OFICIOSA
La nota del Consell diu aja!:
“El Consell començà les emes deliberacions amb l'acostumat canvi
d'impressions respecte el pus deis
debata parlamentaries

Renal decret relormant el reglament
(de la renda d'alcobols I concit e s r
a la coucessio de garanties d':Were4
a la Societat Espanyola Duran Circo
Wileoz.
De Governacié.—Eeparaciú del cable de Ceuta al Penyal.
De Foment.—Obres de dragat del
canal a la barra, en el riu Guadalquivir.
Del Treball.—Deelarant dissolta la
Cambra de Comerc de Plasencia."

AMPLIACIO DEL CONSELL
Algunas ministres amb els quals hem
parlat despees del Consell, deien que
no tenia ampliació la nota oficiosa
facilitada.
En el canvi d'impressions mantingut sobre la mar= dels debats Parlamentaris s'ha hagut de tractar de
l'actitud que amb relació a l'autoraradió aranzeläria estava collocat En
Ferrer i Vidal.
Sha convingut que el president del
Consell anés aquesta tarda, a primera hora, al Senat, amb robjecte que
personalment prengués al seu arree
una gestió que noquea dar a que En
Ferrer desistís del "quorum" i es limites a demanar votarla nominal.
Això, pel que es refereix al pro
ecte d'autorització aranzelària.
Després ha donat cumple el ministre d'Estat deis informes deis perits
espanyols designats en la qüestió de
Tánger i sobre aix8 hi llama un canvi d'impressions.
Els ministres, que unänimement han
tret importància al Consell d'aval, estan d'acord que un cop tancat el Parlament se celebrin una serie de Consells, en els quals es tramaran
ticas transcendentals i es littarb una
IMia de conducta respecte al Marroc.

L'ACTITUD DELS SOCIA-i
LISTES
mitja tarda el scnyor Bes.
teiro visitit al mini. strc de la
Goces-nació pe p a manifestar-li
que els socialistes segu;ran coltocata en la mateixa actitud en
quo estaven ahir en acabar-se
la sessici, i com que ells són
completament oposats a l'apro
y ací del projecto de hei sobre
armes r..urtes i ten -en per descomptat que no podran impedir
la sera aprovaci(5, exigiran el
"quorum" per la seva aprovac;(3 definitva.
En el cas que en el dictam - en
dela comissid indirecto hi hagi
alguna moilificació, també demanaran el "quorum" per a
que sia aprovat, pecó si no n'hi
ha cap no leo fuman, car el seu
desig no es causar molesties
als diputats.
El ministre de la Governació
dospres confirma la notieia anterior, mostrant-se contrariat
per 'l'actitud rlels socealistes.

En arribar al Congrés, donft
comple al cap (lel Govern de la
eonversaciti quo havia tingut
amb el senyor Besteiro.
Sens dubte el Marqués
bueemas donä ordres al Dus
d'Almodóvar, i aquest es dedica a realitzar les gestions precises per a reunir el nombre (lq
el i petlalS suficients del "QUOrum".
Es colina que ami) l'arlivilat
que s'han anipréa aquests
halls donaran per resultat que
aquesfa tarda mateixa es pugui
realitzar la ;enlació del proIee!e sobre tinóncia d'armes curtes.
En vista que a les sis de la
tarda no iii havia el nombre
suficient, la presidència i el
ministre sie la Governacid han
tratne,s telegrames a tots els
diputats que no eren a Madrid
per a que hi vinguin en el primer tren, ntub l'objecte que en
la SOSSUí de demft In hagi el
nombre sufie.q ent pel "quorum"

11

imeal »O,

El conflicto de Sama
tinua estaelonat.

Durant el 41a d'ave no O* 44461,
trat cap ineldent deeeradable. ,
El Sindical de Banca 1 Bona
Mear una unten a la Neme mieldant a la dependeada profemtnal do
Banca i Roma d'Eme» a una ass.
semblea que tindrit lloe el dia za do
l'actual a harapo!».
Els Endiente de Banca Bogst
lia i Betel' ban anunciat uns romoalcacil dirigida a la Corpornria. general de Treballador,, cid de Siadieita
Maree, adberiat-ee al movimeat etadi•
cal que actualmeat s'estä. esteaent pee
Espanya.
El presid ent del. Sindicato M areo,
senyor Sales, digne qua confiara que
abano
l'assemblea de Saragossa
banca varita la s'inicia.

Els acordo que es prenguin
Saragossa, si no s'Pvenen abans
les empreses boicotejades, se.
ran gravlssimes. Si no reconei,
xen que slan situat fora de la
hei, fina s'apellarit. al anbot-st .,
ge.

Lamento, (ligué, la inhibici6

del Govern en aquest assump-s
te. Això pot portar conseqiibn-1
cies gravissimes, dones si din.a
tre vuit dies n 0 . estä arran.
jat el conflicte, em subrtituirä
un altre de/egat la Corpora,
cié que es mes radical que jo
en la Iluila. Si fracasso, vindran
a Madrid e/3 que, en determi-i
nats moments voten radopcids
de mesures da violenCia.
Acaba dient que seran reallt-s
zades gestions per tal d'apro,
ximar les dues forces en Huna.
COACCIONS
Neus Dia Mar -t juez empleada •
del Banc de Bilbao. ha denun-i.
ciat qua varis subjecies entre
els quals reconegué a un que'
es diu Joma Caro, vagulste
del neateix Banc, en sortir
aquest malt la feren objecte
d'amenaces i mals tractament*
d'obra, treneant-li el vestit, •
s

Darrera hora
DE BARCELONA -

CONFERENCIA D'EN DELFI
DALMAU AL CENTRE DE
DEPENDENTS
Organ:tzada per la Secció d'Organització i Treball, anit passsda el pro41
fessor Delii Dalmau doni al- Centre
Autonomista del Cornete i de la In- -dústria una conferencia sobre el tenia
"Del Feudalisme per la Democricia .1
Sccialisme, i de l'Imperialiame pe! Nacionalisme a lintervencionalisrne".
El conferenciant digué que ncgava
les races nacionals i que només adme-

tia una raça humana raciondl; les naces nacámials són ;ncentades per un
poble per oprimir-ne d'altres. La veritable diferencia entre eh bornes és,
dones, la intelligincia.
Digné que quan poble en ésser
opres perdia la seva personalitat, és
quan l'opressor se sent veritable porseidor i l'explota.
Explicá detalladansent el terrorisme
de Barcelona, atiat pel Govern de Castella. El mateix passa a l'obrer.
dones, que el poble i l'obrer es dtivettin.
Després d'ag.:testa introducció, ¿lid
que els homes passen per tres fases:
(eudalisme, democräcia, socialisme: els
pobles, per altres tres: imperialisme,
nacionalisme, internacionalisme.
Perque l'home arribi al socialismo,
que és la perfecci66, cal un periode

llarg de reiinament, !jiu assol:r el
veritab'e sentit d'hurnanitat. Per atanseguir-ho, en tot temps sima fet temí).
tatives que no han reeixit, perque el
poble encara no ha assolit aquest refinament; cita diversos casos per demostrar-h.
Diu que entera per socialisme l'estat

anärquic de la. manca de gomal, perque tothom estaria capacitat per governar-se ell match:.
Afegeix que mi acabar-se el feudan
lisme, en el qual borne es amo
d'altres, i mente s'espera que arribi al
socialisme, no hi pot hacer altre re.
gnu que el demócrata, que el reint
de la igualtat dels bornes clavare la

Dei.
Examina després l'imperialisme, qua
dz la subMssió d'uns pobles per altres,
detallant el de cada poble, entre altres
el d'Espanya. Per arribar a l'internacionalisme, que és la perfecci6, cal que
totes les nacionalitats siguin ben
renciades.
Per Favaneada de l'hora. ajorni la
segona part de la conieraicia per un
altre dia.

El públic, que emplenava el local,
aplaudí molt el conferenciant.
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:e tota la companyia.-lli- -!s, debut de la nova compade Circ.

-I Gran Teatre Comtal i
xt Gran Cinema Bohemia
e 4itul, dlumenge. sesstd matinal d'II
7 .a 1, larda 1 bil, grans pregramrS.
't I,- p • nleUl., eolltlqlle, Al con bree
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Piscina del Vub %tacha Barcelona
Esoullera de Llevant (Barceloneta)
Avul, 22, a les cinc de la tarda
Segon festIval, reponen) de l'èxit del chvendres.
Primero rnachts internacionals

Pa lace Cine

CURSES I WATER.POLO
enmenmant competencia
FERENCVAROSI TORNA CLUB

:I J. K .,biinedl 012;3E11 2 bLo an ir ainneócittel isi,,
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i'' ,i':.cItaotisli,éno.-.
la ,,,,u de El [III estrella de la
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0,t
el.` Ir 1r)10eral nollicula 4.
see.oeu i Guarra i estlenZ Ir la •
I 1.0 1hi

. a" Jornada ile El doctor Manta.
1

Deu úniques funcions po- i
pulars. Preus econòmics: .,e.
i Butaca d'arnfiteatre, una e
e
pesseta
.t.
e, Avui, diumenge, tarda, a A
a
i
nit,
e dos quarts de cinc,
4 les deu, projecció de nula: bles pellcules. Exit de la famosa

TROUPE PORTUGALIA

;

., cants populars lusitans.
: Bucees del velebral silue5; lista
JOHANNYS
ç
Exit sorullos de la eminent
artista
,....,

COSO

:

HIDAlGO 1

...i1.•per1uri nou 1 selecte.,,,ttaus,1 presentació.

r • ei erne.nallla La l'Inocencia d'un
Cors humana
c; bandoler; la
c la Itnereseaid La Dolorosa
e m • a,n) dr la 1111 . Orlie1,3 de la rooAlerta amb la promesa

Diana Argentina Exceisior
El doctor Mabus-e,
Cors burlats, Anastasi i Anestesia, Al cor brau res l'espanta,
Dolorosa.

Tetares riomi i Marina
•

l'emoclonsid eeeelaele

Compa,tyis cimn ice,: ir c..3
4'.,
PRADO-CEICOTE
•.• Temporada popular.
Preus económica
,...
..

Ar/II. dlum e nce, (te-((ut manual 41'1 1
a I: Staines a l'Ab,. tr.rplopar
da. alt jo r lialla. La oresa da l'aivs.
me; El miel 00 Lechuguina: La
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.. De Miraflores y... a prueba!
representael,i d.., la
..,.; ,1
tantasia CÓ1Ilieu-lirlea en
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, Ilauguracions, una pellicu:a i tres radiofolotelegra1 mes, en prosa i vers. oh,. ginal d' Eniili G. del Gas..., tillo, música del mestre
:-.•• Alonso,
' Barcelona se divierte...
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par!

J . olln11,11

Emill Vendrell, .•,111.ul l'Himne a l'Exposició
!..,r
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Barcelona se divierte.
C2rieó de taverna, ,01y, .1.Pel teu amor. .1i! . II lo- ,;(.(j.
..-, til remes Daoiz 1 Velar.
• de. El >a I NO l e l ll Illl :tele
LA REAL GANA
,; Intermedi-concert per Eanii• li Vendrell, n Ole . e antarä
.:1'Ilienne de l'Exposicló, Can
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. amor. 2 2 teme-dita...10 .1..
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nuarl . de eln. • . L'en-
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Cornor.-8, 1 • n , .,iada PeM.1.
En coman J'Onie saréle.

l ela
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Saló Calalunya

0 4epands la *AMI he hui.è.a weeendese
la orlho sus própied edita aldirerlede BtereVardan •
sus admirables resultado. se esp•Amtaa aleja&
meras tome, la orejona prosigue beelikel »mimo
y perfecto restablecimiento de tee. el 'rime e.
per al sele,mn.
, nito . nrinario, curando» el pmeleetede
hdervesuf el
intefoi011et ni 'evades en ele baga
médico, 1.aadite au Mere de su eafetmeded. Bastir
loado fusa laja para tensen:ene de ella.
Agente exclusivo! Hilo e* jet* Voten Riel,
8. ea C.. Montad., 21.- Venial pw. trame
Sanead, itenNe de les Plosels.1; Theßbal.
Leed, Prinntse. 7, y Orindldillbell tIMIllmol4444t
peft i Paniega' y Amén**.
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s'evita i corregeix usant el pa integral , MASIP. Unkii
casa dedicada a /a fabricilció de pa de règim de total.
classes. Ferina de civada i d'altres cereals.
LA CASA DEL GLUTEN
BARCELONA
Hospital, núm. 129
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Et tutor de LDW.I.,
Pr rnfEllt)111
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Ihr
al millo . pastor,
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r Madge g enerly; Ele acodere de
l'esperases. N.1, •'- II le 'ro I
'allIi Aluna: Leo angúnies
bela, per Bah,
1 1h,. dude estrenes I el roiy.411
FrontO Princi331 Pal2c
Vlt
. 1 lotTif d'El) V. ista,nee tbm..4 Ele
guatee @catete de l'Adocenes', per
dinim•iteo, 101 1 1(1. n((
lindolf Valentme.
tIlO partil. 'Sil, a un nuart .1'.,n.

Claris, 43.
PIANOS, AUTOPIANOS, ttAnnoxiums,
Piat iit:yrs
PIANOS DE LLOGIMIt I D'OCASIO
bleadts•a taraelnis. Plasma ottranaora
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pe4setei

r,10
cu rada cense p fasenyor
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Balboa,

4

7telca V., Darcelonela.

l'el. .4. /895.

Non. Wail-ilas,
23M-Tel„ 2'.A S.
Poblar Seo, Can/p. i z(*.a,..er:/.10, nú3 ido 1.
mero 2
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vII Satis, tanonge rwct
lelon luí
VIII Gracia 1 sato liClOtihi, Menendez
Pelayn, 133.-- l'el. 7S7
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”Un(cin Comercial rapado-

8. A.-Rambla de Santa
AlltnIca, 7, pelmer.-Oaratla,

pe, Bruch,

innombribles rerlificals

, S. A.

de guarunent
.1. NOTTON, <Reuma«.
Especialista. Ronda de la
Unlvereltat, 7, 1115501L0AA. De 10 a 1 1 de 3 a 7.

CASA a 1 Eltainpla, es ven: 38.004 de.
,e•; renda el 43 010; tracte atreese. «P.
Tonto, 1115170 Pral de la Ribo. 41. Teille
Fon 6357 o,

Senyora
rentl les arrea

SUCURSALS:

relees de seda

INXE

Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.-Tel. 264, S. M.
111410, Major, 27,-Tel , 99, 5. t‘.
Sant Marlf, Muntanya, 37.-Teltbfon 234, S. M.
Hospital ClInte.-'rel, 332 G.
Sama, Rodia Elisenda, 111.-TeläIon 107, 11.

La 1.7nbj d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Barcelon a, Soc:elat Anbninta, interessa
del públic que se serv..ixi exigir el carnet d'identilat amb la correspotient fotografia, als representants i dependents de ta dita Empresa que es presentin per concertar els ajustos
d'enterrainent, a fi d'evitar la Mtervenció do persones estranyes a ella, que dificulten i en
careixen el serrei:
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CHASSAIGNE FRERES

Pies urinäries, peil, Ralas x.
Diatérmia. Rambla de Catalu'n Y a , 31 , ter, 2.'. De 2 a 5 i ilc 7 a S.-Cliniea: Sant Pea,
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e32 1 64 i
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Plaça de Catalunya, 20

a

41411d/ea.
Ceilerif per la banda
-te CaCad , a de PI t-isiiria

Caca del 11.0. rai 41.1 E/ 1110 d'En Á
Ika.na
Sta nte a l'AI ruca enlo fla.1.1. Sodoma I
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Sucursal de Barcelona

PARC DE MODA

.teut. ta r do sari:anes, D'Alune:lis 1
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dc Banque pour l'Etranger et les Colonies

TURO
PA

Vrrtorfrte'-Pe dri- Wekirit

ELDORADO

•

SOCIETE GENERALE

La dona prohibida, El
NI del misteri . Broma de modistetes. Desprectant tots els
altres. Nri El castig del cel u
Sodoma i Gomorra.

‹i-e44~4444.S.Pel+01~~
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n 215111.11131•131511•15

DIVErec,09,

1 CINEMA NOU

DE

I' Fábrica ríe calteit: -

sota la seva direcció personal, havent dotat els seus tallers de tots els avenços que la tècnica de la indústria
exigeix la qual cosa permetra servir els seus nombrosos clients amb el major esmer i activitat.
La llarga experiencia del senyor COMA en el negoci,
al que porta consagrada tota la seva vida, fa que quants
treballs se li encomanin siguin executats aviat utilitzant
materials immillorables en qualitat i empleant personal
competent en extrem per la seva especialització au les
feines-d'aquesta indústria.

a les cine de la tarda
Gran pnelil entre 1 n 1
F. C. MARTINENC
rompió de Catalunya 1 d'Espanya, primera ealegoi 01, grup
yo(ntrn 01
C. 8. SABADELL
Camp del Mai ttnene

fibrica utatelx IC molar«

!'PREUS

Carrer d'Ausies March, 74.

FUTBOL
Avui. dia 22 de juliol de 1923.

„4444444 44 4414444,•' see-O644

Liquido a la

i calçats amb tares que no podem
Murar als comerciants

dedicant-se al negoci de construcció i reparació de carruatges i carrosseries per automòbils, al propi local del

contra
CLUB NATACIO BARCELONA
eampiä do Catalunya 1 Espanya
Servei extrdordinan d.. tramvies i altli b mfltblls. aquesta
des de la Plaça Caialunya, clavan( el Círeol Equestre

Aro), diumen g e, larda, süssid de
Cine a NUlt, 1 11,1, a les del, le,
J. dlverndes pcIllerne- Al cor brau
res l'espanta 1 Anastasi t Lanas.;

:

Francesc Coma

Campió d'Hongria

&HAN SALO DE BODA

CALCATS si

tinuant el senyor

de la temporada en

/ *~~4444...~.444444-Tea t re Har-elo9a
Telefon 554 A
e COLISEU DE VARIETATS Ternoorade 1923-24
d.;
..
i

Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
l'Iltre. Collegi d'aquesta Ciutat, En Miguel Marti Beya,
el dia 16 de l'actual va quedar dissolta la Societat que
girava sota la raó social -FIGUERAS 1 COMA", con-

Nataciel
-• -

„O res l'espanta 1 Anaatasi I Mana-

i.

ljrnamemainnuommilmeelpier

do. pilota a eistella. Pruner. Ondarnos t Salsamendi contra Argoitia 1 Palau. s,,zon.Olascoaga a Urquidi eonlra Vicente i
(chazo.

44Petrytemiderrade94.94$4+0444+
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CheapSoap_
(producto paternas>
Obtleidei el doble de den" I Meta
mimare al *su Ileler spiedtle
Er ven a lotes lea anemia.

Les filindlei (flemudos 110 els .otreisen percute usen .1K1N1'ROI., el mi.
une etterininanor dr Ilel men.

Prinniat a 101e9 Ira • Eetn•ICIOna 6111-

0440

'nene. Es ven a les prIneliela droniterleS
1. a prosa, al desnata. Ittputacin, 004.
entre Ambas I Munianee,

I A

TIA

NA

Oran Hote l. Servei

a la ese-

ta. Coberts a 710 peesetea.'
Carrer de la Plaga,3 4.

,

1

-

.

DINER

a l'art sobre autos telilla 1 Ene*
snereaerles. Red: * Batable do lee
Flora, SI, prime.

I.

,

pelee. peinilla,

11111PMIO• pintara. Le egst ~I
lant d'Eapanye. »periantio • .
las muslos°. Itspeale10
Suegros a PM granate tMeestenes,
piernas* ce mera I mottheres
menees 4110411 411441,
P. Most84101111 11,1111411. 4
reman).

,

• Dülnongs 43 de ent *

g

Grans rebaixes a totes les .seccions

O

J CS de taula, Llençols, Tovalloles, Cortines fil, Cobretaules, lEtänoves, Mocadors, Equips, Paneretes, Generes de punt per a senyora, senyor i nen,
' Camisería en general, Crespons seda, Tricot seda, Teixits, Percals, Etamins i Voilettes llisos i estampats

NOTA. Tots els dIssaJotes presents de globos als oompradora

que

facin compres per valor

de

5 pessetes.

VIES URINARIES

P.1115111118-P

Impotanela
n'eludes alemanys de fruti.
ment ltnnge medirament n1 do1Or.
PUMA ECONOaucs
Llamen ame Hales Y. . . 10 pu.
Salvarsan 006 . 954 . . . 15
ADAliel de sana
.
. 25 •
'Erectamente a preue Milete
POIACIANICA
Manda de M'U/14,41,MA 8
,re Wnl

tprOp del t'arree I'Mal)
D'11 a 1 ide 4 a et.

<

FONDA

SIMON

91

MENJARS A LA CATALANA
ESPAR

TERIA,15-VICRIERIA, 12
TelefOrr 1378 A.

Aigte

EI mil nu

3191 ililaii

Gran Hotel d'Espanya

és 'automòbil lleuger
referit per ésser el de

de bloque) illarti
Nornbroses 1 espatoles habltaclons.
Semi aeuractlestm. Cutre de prt•
mer erdre.

de satis litinades per convertir l'aigua de casa en saborosissizna aigua mineral gaseosa, delicia de sans i de malalts
de l'estómac, fetge, bufeta. ronyoes, artritisme, gota, diabetis, etc.
Posen cada dia

p

Per enearrees I detalla al prople.
tan de motel. a la "Splendlds
Pension!', rarrer de Pelayo, 8.
ttareelona.

a l'aigua per beure
„,ranuiat en escaient cap g a meta•ica
Dt' COLOR DE TARONJA

ve•RA ‘14 rj

V

12 trossetesAr n

•

MES

4e,11.! re1t4

A.

r

l

cornees modern. Cimbres de bany.

La gran Marca Nacional

del 1923

MENYS
Corxsunk
Desgast

Resistencia

liCS tal gliral: FU E .11.P YMIL 1 RISIS, S, ti
Montcada, 21 - Barcelona

Comoditat

Duració

Preu

cents.

änämmumi

Sant Hilad per Hostairich

4 Ferré. -Neri lletaratii
1 InIBMIIMIIR till, 4 . ii. 431i I
anuncia nonas. vapulea

1

08518 set 11188aaan oqu'IL

Ea Mutual lqkil ð Prepletarit
8. A.

EMPRESA SOLER

per a Pextraeold de letrinas.

Servei a la "Font Picant" mh i tarda

Tots els models es lliuren
completament equipats

Dirigir-vos per a avisos, Passeig de sant Joan, número 30,
i leldfons nütnerOs 1378
S. P. i 529

Dimarts i Dissabtes, servei

Arbúcies Viladraü Vich

C.,

Agencia general per a Caialunya, AragO i Balears
Clarís, 98 i 100 .0

Es el millar reconstituent
Preserva 1 cura la tisi

---PARAL1,51.5›.-1
Angina de pecho. Vejes prematura

RUOL

bidos de oidos, falla de tacto. hormigueos, t'Aldos (desmayos), modorra, ganas (recuentes de
dormir, p&.hia de la memoria, irritabilidad de
caracter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, el e, desslwr•

Materials arma ab mulata exclusivament

ctn con Tapies usan«. anal. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser netnta de una muerte repentina.
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, conOnuande la mejorfa hasta el
total restablecim)enley lOgrändose con el mismo
una existencia larga ton una salud envidiable.
VENIA- Ileirale, Rambla flores. 14. Barcelona,
y prIviCipaleS farmacias de Canana, Portugal y

JOSEP ESTEVA i Cia.
Febriaa Sarrii

2

El A ELC E.L.ON A

II

Abiebehasetteeed

Les matataes de l'estómac i vies
41/jedives piedades per la

CALO

giPLUGA DE FRANCOLI
OBAI8 ZIALBL/1111

*-

O E.

FEL1Cli PLA

Aniericas.

POL

SORT

Los sintomas precursores dc estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-

PER A TEULADES

Piala de ¡'Angel, 1 i 3 prai.:: Telefon .1344-A

HOSTAL PALLARS

y

&mis enfermedades originadas por la Arterloesolerode e ltipertenalee
Re aaaaa de un modo perfecto y radical y..
Saltan por completo tomando

Plagues de 40 le 40 m.
Pto.. se.s

21. Lie

BARCELONA

APOPLEJIAtFiridura)

PR IMO R P10 per a !locar, restaurat do
uou. Carrer Ce Glrona7 núm . 118 (titile talencta I Mallorca). Sla babltaclons.
Preu: 900 pessetes mensuala.

'letse«:k

Planea
ondulada de
I» per 75 em.
Pie.. reo m.2

FORTOSINA

AVICENA

Centre de localitats, Placa (12 Catl'unya, núm. 9, Barcelona;
Forren i (Bo.-22-eite ,), Princma, 7; Cotellaire, Placa Sta. Anna, 4

1
i

1111~11~2111

amb combinació amb els autos de Sant Hilari

DESPATX DE BITLLETS

1

I

nau4uracit5 Je,

wagcst

GRAN CONFORI
NOVA CONSTRUCCIO
••••n•

,

Casa amoblada

t,er th3War a Santa Cnh,rna ale Farne>. A den muna, de les "Termes
Ilelalk • Portal
11,elo le, erxon. primera. Nou nUn•n•n1«.1111

es curen
emb el

De venda a la FARMACIA IRTER-

Gastrobiol Rossell

NACIONAL: Rbla.

del Centre, 17.

analtatna.
eza
5/0.,

de primer ordre. NOTIL VILLA
Tot confort. Pechad restaurant, 15 ates. Servil exquisit. Misia de
l'Aedo, nudo roolt ben aten.
La
altuttelee eleellebt 1 ellas set Sablead, a
moni s al caleberelm Monestir da
matees
Poblet, nial rom la fui (Peor del, hoscos, crenets de
'Metete.
res I abuadanta en tonta que el voltee, rimo convertit samba en tantee crestlueis 1 d turbio»
1 asuela aldea de repte.. Teten
ietenuta (sea 1 «re
aluda). retada de Yermare Ardite comunicada aisb Barcelotie. Stock de neutaittici. etc. Adudnistravto a tkeeelona:
Bree.,

114. eral. 'relee« 1141115

