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EL GPIEIIN Vil UPAL
El minen- camp d'acció que avui tenim els nacionalistes catalans en la vida oficial, el constitueixen sens dubte els Municipis
de la nostra terra: grans, mitjans i petits. A despit de les
potes limitacions que el centralisme espanyol posa a la vida dels
Ajuntam ents , aquests tenen encara un espai relativament ample
per a llur activitat. 1 cal dir que avui unan part considerable de
elunic ipis catalans no tenen aquest espai gaire ben aprofitat.
Yentr e demanem, i amb raó, la plena llibertat de la nostra patria, la mancança d'iniciativa i d'organització dexa sense utilitzar a moltes bandes diverses facultats i Ilibertats reconegudes
per la legislació espanyola.
S'acosten les eleccions municipals. Pere encara són una mica
creiem que seria d'una gran eficacia que els patriotes de
cdo localitat de Catalunya plantegessin des d'ara els respectius
gobiernes municipals. En aquests problemes hi ha, per sota de
Je variante locals, una unitat o almenys una analogia en els
epectes essencials. Tot fa preceure que en les eleccions del mes
elefebrer vinent es produirà una forta irrupció del nacionalisme
incondicionat en els Ajuntaments de Catalunya. Allí on els
patriotes de Púnica pàtria, la pròpia, no arribin a ésser majoria i no tinguin, per tant, el Govern municipal amb caràcter
exclusiu, entraran sovint en generoses coalicions de caràcter Catalanesc, en les quals exerciran una legítima influencia.
Succeeix de vegades que els hornos i les forces polítiques
arriben als Ajuntaments sense haver fet un estudi previ de la situació i de les qüestions de la vida municipal. I abell es tradueix en el retard de la solució d'aquestes qüestions i en l'allargament de les situacions tèrboles o interines. Estaria més bé
que cada forea política, dins les diverses localitats, realitzés prèviament Un estudi dels problemes comunals i anés a l'Ajuntament amb un programa concret i alhora flexible, que permetés
prescindir de les im. provisacions i al mateix temps facilites l'adaptació a les exigències que la realitat acostuma a tenir quan
és coneguda directarnent.
Tres grasas aspectes ofereix avui, s la nostra terra, la feina municipal: el de la vida administrativa i de minores materials
espirtuala, el de la restauració catalanesca i el de les obres
socials. Cada, un d'aquests problernes presenta caràcters distints
ales grans capitals, a les ciutats cornastca/s, a les viles mitjanes i
a les petites poblacions. Comptant amb la collaboració de les
diverses institucions de caràcter docent, corporatiu i professiosal relacionades amb els Municipis, els patriotes de totes les localitats catalanes haurien de preparar des d'ara els plans de
conjunt susceptibles d'ésser descabdellats favorablement en els
Municipis de cada una d'aquestes categories.
Es necessari que els catalans fern donar a les facultats i llibertats pròpies del règim municipal que ens imposa l'EStat dominador, el màxim' rendiment possible. Quants Municipis no hi ha
a Catalunya, de poblacions importante, on es perd tristament el
temps en menudes qüestions localistes i personalistes, mentre
s'oblida ractivitat essencial i benfactora que podría desplegar-se
dintre ele límits estrets deis Ajuntaments! En moltes ocasions
manca alhora la capac i tat administrativa i l'estínaul del patriotime. Alguns Municipis es marceixen en el desprestigi, que cau
sobre totes les forces que hi són representades, per no haver estat degudament preparada i estudiada l'acció municipal.
Si els patriotas que volen la llibertat illimitada d e la nació
dediquen al problema dels Municipis tota l'amorosa atenció que
es mereix, la pròxima irrupció del nou exercit en la vida municipal serà tan profitosa per als interessos particulars de cada localitat com per als aits interessos de la Pàtria catalana.

La Política
NACIONALISTA DETINGUT
Ens diuen els conipanys d'En Jo °°i° Clapés i Su r eda, detingut Per tiLenco d'armes, que no pertany a ca P
Sindicat i és adherent a l'organització
de l'Estat Català.
Ei diputat Fron cese Macla fet
gestions per aconseguir que fas alliberat.
APLOM DE MINISTRE
En contestació

al telegrama de la,

Gcrmanor d'Orfeons al ministre d'Estet protestant de la suspensió del vialg e dele orfeonistes de Eigneres, cl senyor Alba, fent rinnoccnt i fins i tot
l 'indignat, contesta:
"Ministre Estat a Lisia Millet. director de rOrfeó Català i President
de la Gel-manar deis Orfeons de Cattlitaya:
Recibido su telegrama me limito a
carecer a ustedes se enteren mejor
k los asuntos antes de juzgar la coneacta de nadie, pues soy por entero
ramito al incidente que lamentan y
que, según noticias por mi adquiridas
e a virtud de alguna otra reclamación
se mejante a la suya, ha dependido CX:lusi vr.riente de la autoridad franceia que por motivos muy fundados no
sn contró en regla los pasaportes que
1.03
viajeros llevaban. Saludos."

LA DIADA DE LA LLENGUA CATALANA A SANT
FELIU DE LLOBREGAT
ta gran pata patriòtica que ha de
tenir lloe avui, a Sant Feliu, ha estat
org anitcada per la Delegació de "Nosira Parla" d'aquesta pobla ció, on:b la
ccil aboració de l'entítat de Barcelona.
El miting d'afirmacid nacionalista
d' h onzenatge a la !lengua se celebr ara a dos quarts d'anee d'aquest mati al saló* teatre del Casino santfeliaene.

ENS MEREIXEN MES FE
QUE L'ALBA
L'Orfe6 Germanor Empordanesa ha
fe s saber al ministre d'Estat d'Espan Ya, alld que en aparenta no saber,
notj ançant el telegrama següent:
"Intentant dirigir-se a Tolosa dia r3
corren! Oled Germanor Ein pordaneta de Fig
ueres, després d'h aver traPeelt, deg udament dccumentat, fron¡era sense dificultat i trabar-se a Ceret a eperge
t iree, Mida troncen;

digné haver rebut en aquell moment
comunicada' Ministeri Relaciona Estrangeres de París, traslladant ordre
ministeri Estat espanyol, impedint a
Orfeó internar-se a Franca. Agents
policia espanyola, alcaldía Tolosa i co missaris olida Perpinya i Tolosa confirmaren la procedéncia de la dita ardes, que considerem un atropellament a
orfeonistes i art cataa—Orfeó Ger-

emanar Empordanesa."
LA "CASA DE ESPAÑA",
DE PARIS
El 110Sire ande En J. Pérez Jerbo;
ces tramet una carta en la qual protesta del fet que la "Casa de Espolia"
de París, amb l'intent de recollir adhesions, se serveix del seu nom, sense que ell ¡co hagi autoritzat de cap
manera. Afegeix el senyor PérezJorba que no el Higa amb la dita entitat cap relació, sinó molt al contrari.
Amb molt de gust fens constar les
prccedents manifestacions.
L'ONZE DE SETEMBRE
D'ENGUANY
La Comissió Executiva de la diada
de ¿'Once de Setembre ha inicia: fa
els treballa preparatoria per a rorganitcació magna de l'homenatge a
Mete Conseller en g7ap Rafel Casanova i mertirs de les llibertats de Catalunya.
S'hart cursat la iletrcs dc convit a
les entitats catalanes de l'eszrangcr
perqué celebrin artes patriótica en
remen:brenca dels fets heroica dc 1714,
ja siguin vallades, mítings, funcions,
etcétera, 1 tenint hissada al baleó de
l'entitat la senyera barrada durant tot
el dia once de sct.embre. De tenir facilitals també se les convida a renzclre
ofrenes Per al luan:twist a En Eafel Casanova.
S'esta preparant la remesa de lletres
dc convit a feto eis A/untar:tenis da
Catalunya, i és d'esperar que Calii els
abres anys scran també. molts Amnlamenta que retran el degut homenatge als defensora de les 'Lastres perdx
des Ilibertats.
Anirem donant detalla oportunament
de la marxa dels treballs d'arganítsaaixí sons de les impressions que
es vagin rebent.
DE PORTUGAL
Lisboa, 24.—Ha estat publicada una
Ilei per virtut de la qual augmenta
el coeficient per calcular l'augment
dels sous als funcionaria de l'Estat.—

Hayas

podrien tenir-la a molt poc cost.

Ha dit el sois-secretad de Finaseis: I
— Portem un déficit de ecno mi-

llena pes que el pala no pot suportar
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L'enviab:e con cl re;palyol
-E Ha <lit el ministre de Foment:
E —Ja es sabut que a Espanya hi
'1 ha0 4.00 pobles sense comunicació i

patriarca Tichon

LA RELIGIO A RUSSIA
Diverses vegades havem tin- ma do Tiehon; d'un costal el
gut ocasiö, jo i els meus com- primitivisme noble del fill de
panys, de parear des d'aquestes provincia russa, la fe absoluta,
columnes de les persecucions la intransigesicia; de l'abre. el
que la religió- l'esglesia so- modernismo de mires, comprenfreixen actualment ele part dels sic) de les conquistes culturals,
nous governants de Rússia. En però, a la vegadn, un eert reparlar del martiri que han de lativisme de criteris i fins i tot
passar ella sacerdots russos, un realisme.
ningú no pot oblidar el nona del
Ili ha noticies que neguen
venerat patriarca Tichon, el que el patriarca Tichon hagi
qual per la seva defensa heroi- Signal la declaració quo els teca del prestigi de la coligió i legrames boixeinstes han fet
dels bens de l'Església ha estat circular per la premsa
acusat de traïció, encarcerat i
Qui suposa que a darrera
condemnat a more Les noticies hora les autoritats bolxevistes
que parlaven de l'actitud noble retrocediren davant l'espectre
del patriarca, de da seva intran- de d'eventual venjança del nosigencia davant les reclama- ble; qui parla d'una energica
cions dels bolxevistes, de la so- intervenció de/ Govern angles.
ya devoció incondicional a les Aquests i aquella coincideixen
idees que professava, desvet- en qué els bolxevistes alliberaliaren per tot el món una ad- ren el presoner sense obtenirmiració unànime. La persona- ne la declaració desitjada. Pelitat del presoner es convertia rò per ventura la visió mes dien sfmbol del martiri de Sa Rús. recta de la personaditat de Tisia actual i en la imatge viva chon, /a pren en, consideració
de Fideadisme intransigent. del component "aneerieä" del
Tot d'una arribà la noticia de seas caràcter, admet la hipòtesi
la capitulació de l'heroi. El pa- que el sacerdot ha pogut abantriarca sucumbí. Despres d'ha- donar la seva actitud intransi-ver Iluitat tant do temps con- gent per haeer arribat a la convicció que ni el sets martiri ni
tra l'opressió del Govern
xevista, acabä per reconeixer- la seva mort no podran tenir
hi el legitim Govern de Rússia influencia real sobre la situai per prometre -1i la seva Illeaal- d() eclesiàstica a Rússia. Els
tat. Es traicio a la relevo? Es progressos que est ä fent 11'"Estraici6 a Si mateix?
glesia viva" (a la qual em se
Wassili Iwanowitx Bellawirt referit en un dels mena darrers
—aquest es el norn "ilaic" del antic-les) li pot inspirar cert
patriarca — provenia de la escepticisme.
fosca provincia russa. La petiTadeu Pelper
ta ciutat on nasqué, pertanyia
a la "Gubernia" de Pskaw i noCracävia.
mes es distingia per una gran
quantitat d'esglésies i per una
imatge de la Mare de Déu, una
de les més renomenades, de les
més antigues, de la qual heme
deia que dataea de la primera época del cristianisme. En
aquest, indret allunyat dels eaLA POR DEL MAR
mins simples i tumultuosos de
Els bailar% de mar, caín a präctka mola vida, en aquest ambient dé
sembla que no din gaire antics.
concentració espiritual, e n derna,
He Ilegit en alguna barickeaue els anaquest món de les velles tra- glesos
i els italiana feren els primen
dieions russes, Wassidi passà a eapbussar-se
les ones, i que gràla seva infantesa. No hi ha cies a l'exempleend'una
princesa italiadubte que aquestes influencies na els francesos del gran segle comencorals, unides a la influencia çaren a banyar-se a Boulogne-sur-mer.
directa del seu pare que també
naturalment, den ésser veriera sacerdot, formaren define tat.Això,
No velg quin moda podia tenir per
tivament el perfil espiritual del entabanar-nos
ei senyor que ha publiminyó i que allí, a la casa i a cat aquesta noticia en les planes de
la ciutat paternals, cal cercar qualsevol revista illustrada. Confessem,
les rels mes pregones d'aque- però, que ens costa de creure.
lla seriositat d'ànima que ha
Llavors que la mar és absolutament
distingit tostemps aquell qui tranquilla com ara ahir; llavors que el
després ha estat el sacerdot sol hi fa tremolar
serps Ilumisuprem de Rússia. Hom diu que nones ; llavors que el fons de la sorra,
quan Wassilli estudiava a l'Aca- de Toques i d'algues, té una dolça cordèmia Eclesiästica de Petrograd poreitat assossegadora; llavors que
es distingia tant per la seva se- tota la xafogor de la terra sembla emriositat i el seu alt nivOli mo- pènyer l'home cap a l'aigua quin diaral, que els companys Ii deien blc de prejudici ha pogut fer-lo estar
"patriarca". Això tanmateix fou de fkar-s'hi?
un auguri. En aqueel temps —
No ho entenem. Perla el fet que end'ençà de la reforma de Pere
hi hagi moltes persones del n6sel Gran — l'autoritat suprema cara
temps que secase cap motiu veride l'església russa era el tsar tre
no gosen submergir-se en l'aiFou despees de la revolució boil- table
salabrosa, ens indica que el fexevista que hom posà un sacer- gaza
dot al davant de l'esglesia amb Mimen ha estat cert.
Per part d'algunes dones, l'abstenció
el titol de patriarca. Tichon ha
estat el primer d'ocupar el Iloc. del bany maritim és una coqueteria.
perqué la prova de l'alLa carrera eclesiästica de No eselsbanyen
fa por. HI ha cabelteres que
Tichon contó un perfode infra. gua
un eventual esquitx pot malinetre; Ist
ressantessim. Es la seva actua- ha
galtes que no g-uanyert res atub
cid Estats Units on fou caricia
de les cines. El vestit submari
trames com a bisbe. La seva neme éa hei
en el, bany, també té greus
missió no era gaire fàcil. Els inconvenients per a atunes senyores
emigrants russos vivien barrelle no testen una absoluta confinnea eta
jets ansb els d'altres palsos i llur
ni una graciosa conforreligions: polonesos, ucranians, mitatplästica,
arnb llurs defectes.
serbis, búlgara, etc., i en un
país de coligió pròpia. Les diCaries Soldevila
ferencies religiosos solen causar disputes, litigis, conflictes
i lluites que sovint presenten
EL Cill0 BE 75
un pernil series. En aquestes
condicions els mestres de les
comunitats eclesiàstiques han
Resulta d'una lletra adreçada
d'elevar-se a una gran altesa no fa gaire a l'"Eeho de París"
de mires, a un nivell de noble que no es sonso fadiga que el fa
toleräneia amb el fi de dominar mes cene de 75 ha estat adoptat
la situació. Els que coneixen la a Franea. Poc temps abans de
situació de Tichon a Amèrica la seva more el general efercier
asseguren que hi fou un exem- havia contat a Pautar d'aquesta
ple de delicadesa i un model Iletra que ell havia fet aeceptar
de tacte, i que gràcies a aquests el carie de 75 contra vents i mameras ha ates ale Estats Units rees. Quan demanava crèdits al
una celebritat veritable. Això ministre de finances, Ii eren reexplica perque ropinie ameri- fusats. Aleshores el general Mer
cana ha seguit amb tant d'in- ei- er es permete certes operateres el seu procés i perquè
eions finaneieres dissimulades
ha dedicat tantes de publica- qu ii permeteren de fer fabricar
eions, faselctes I Ilibres. Peste 12 bateeies. Hom Ii reprotxava
l'estada a la República Nordcerta incoherencia en la seva
americana no passà sense exer- gestió; heu's aquí la causa . Un
eir ceda influencia sobre des espia alemany havia demanat a
idees del bisbe. La vida en un un dels contrameseres de fleapafs democràtic, Iliberal, estrilo- teaux detalls sobre el fre. Ofeni
te al modernisme ha hagut una suma important. Aconsellat
d'eixamplar l'horitzó ideolegie pels seus snpertors, el contra-.
i-Pun sacerdot que havia arri- mestre accepta el dinar 1 paealt
bat d'un país de eonservatisme, al dit espía tina plane—inexaoservilisme I intolerància. Aixi, teS, naturalmet---que Ii propor
dones, des corrents oposats, cionb, el minleteri. Tamnateix
perla l'un dels quals podia eón aquestes dades ben Intagesproduie una admirable' síntesi 'sants por a la bistbria traquatit
eapirlttfal, ea crearen e l'ad-' 'faMba canó,'
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Converses fi I ológiq u es
V/. Diéresi,
Una i o una u que van, dins un mot,
immcdiatament darrera una abra vocal, per regla general o formen un
diftong amb aquesta vocal (flaire, rauro) o , són consonants formant sitiaba amb una vocal següent (hola,
Catien).

Quan això no succeeix, ca és quan
una i o una u precedida de vocal és
el so cultninant duna sitiaba (Paf
exemple, en oc -i-na, clo-i-a), pot
ocórrer :—o bé que la i o la u hagi
de portar accent gràfic per una de les
tres regles d'accentuació deis polisillabs (E.: sei, aojen', teLirgid). en el
qual cas l'accent gràfic ja indica la
seva qualitat de so culminant—. o be
que la 1 o la ti no hagi tic portar
accent per cap d'aquellei regles, i en
aquest cas i solament en aquest cas
és que cal marcar-la amb una dieresi
(Ex.: rallo, chola, taiit). La diereai
és, per?), omesa excepcionalment en
determinats casos. principalment en
les terminacions isia (egoísta). isme
(alindan:e), ir d'infinitiu (oir) i
de gerundi (oint).
Les fa/tes que es cometen trsés freqüentment en lYts de la dieresi
degudes a l'oblit d'aquesta exernei6 o
a la substitució de l'accent grtifie (en
mota cotn ved, país. etc.). per la déresi. Aixf, són avui freqüents grafies
com oir, &hit, i, encara que no tant,
va, mis/
Convé, dones, tenir ben present:
I. Que els infinitius coto oír, trole,
succeir, traduir, amb els gerundio, futurs i condicionals corresponents (oint,
etcétera, oiré, etc , oiria, etc.), 5 . CScriuen sense diéresi; II. Que .abans
d'usar la diéresi sobre una i o una u
convé de veure si li pertoca danar
accentuada, i en cas afirmatiu es posa
sobre ella l'accent grMic, i aixi exclou naturalment la diaresi; dones así
no vei, país no pals; en canvi, teína,

P. Fabra

Qui es el ilou reoreseulaul rus a Roma
Comuniquen de Rige al "Popolo d'Itàlia", que el senyor
Jordanskys nomenat delegat
la Unió de Repúbliques en:ene-sietes a Roma, te 46 anys. Prove del periodisme i eins a 1914
fou director d'una de les mes
grans revistes russes titulada
"Món contemnporani". Per be,
que el senyorJordansky no miMaya al partit boIxevista a lbpo ca de la revolueie del 19l7;
el govern soviètic, a darreries
del 1918, comeneä de val , te
Se'n donant-li una primer cäereo polítie a Finländia, destinant-lo al comissariat dele
afers estrangers. Jordansky
dirigit lambe la casa editora
ele l'Estat, lloc que primer ocupä Vorowsky. Jordansky és el
segon deis ambaixadors que
provenen del marxisme: l'anee
és el senyor Suzir, arebaixador
a Angora.

La Vous de Broadway
Sembla que el paradís de les do
nes maques és en aquests temps
que correm, l'Amèrica del Nord.
Així he assegura una persona
tan entesa, per be quo cal dicho, interesada, corn el senyor
Florent Siegfield que és un
gran "metteur en seine" d'operetes. Cada dia hom celebra
en aquell país multitud de concursos que donen valor a les
mes secretes i remetes belloses, des de la de les modistetes
de Long Island a la de la diva
sumptuosa. Ara, len abre de l'es
tätica femenina, els americans
—geint nova com no .se n'ea
vista mai—han decaetat que la
famosa estätua de la Venus de
Mito ja no representa l'ideal die
la dolsa bellesa femenina. Segons un diari de Xiciago, avalai
pel senyor Siegfield, la Venus
grega ha caigut en dlescredit
ha cedit el lloc a la Venus 'tanque A pacer Bel], la Venus de
Mito no podia pretendre de figurar entre les 100 dones afortunados escollides cada any en
Ire les 10.000 candidatos a la
bellesa. "Les ames espatlles
—diu el senyor Siegfield—sen
massa estretes, les seves anques excessivarnent amples, les
carnes desagradables. La Venus
moderna que t'Aspen a l'ideal
nord-americts ha de tenir les es
patlles rodones, les carnes ben
eetes, els 'peus petits, eina
subtil i els museles desenrotIlats. El tipus de la bellesa tanqui, del la Venus de Broadway
is, per exemple, Ivonna Tayler
•
o Hary Mao DOnall

Mes.
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PER Un MAL UNINIME
Les premses de ca l'Alt('s
acaben d'imprimir amb aquella
pulcritud i bon gust exemplars
que els lean donat anomenada,
un opuscle amh el text de la
cotnunicacie que En Nicolau
d'Olwer llegí en el III Congrés
In t ernacionall d'Educació Moral, edlebrat a Ginebra l'any
passat.
Caldria encomiar la claredat,
l'elegäneia d'estil, od meted°
expositiu perfecto d'En Nicolau
d'Olwer, -a- propòsit d'aqueeta
comunicació? Seria una estranya excepció la manca d'aquestes condicions en un text d'aquest savi autèntic. Tambe seria estrany que no hi presidís
una gran elevare() ideolegica. 1
això es el principal d'aquesta
bellissima
En Nicolau ceOlwer proposa
una moral de llibertat i de-dige
fit tu d l'individu i da la sollectivitat: una moral unimime.
que, no essent engendrada per
cap credo religiös, per rap escota filosòfica, no es trobi en
pugna amb les confessions ni
anal) les idees de ninsse:
"La igualtat i la solidaritat
humanes; d'en neixen la justicia i da caritat, governaran
les relacions socials; la responsabilitat i la dignitat personals guiaran la conducta individual de l'home.
La divisió de du moral en
tres parts, estudiant els deures
da l'home envere Deis. ens era
si mateix i envere els altres
bornes, era da divisió
Caldrà afegir a l'ensenyament
religiös el contingut de la primera d'aquestes tres divisions:
el contingut de la tercera entra
gairebe de ple en l'esfera del
Dret; caddrä aprofundir la segona".
Heus Re( la idea que En Nicolau d'Olwer desenrottla de la
manera Inés plausible tot al
llarg de /a so ya dissertacie, escrita en pulerissim frances.
_ Hi ha un moment que no podia deixar dis presentar-se en
respeculacie d'un borne tan coneixedor del món gree com es
En Nicolau, que troba precedents d'aquesta moral en els
Cinies i Estoica i probablement
en els Epieuris.
En la moral dels Cínics hi
hae persa queleom de limilaeiö
i d'orgull. La mateixa dialèctica cínica, tambe la präctica del
sistema, feia els cintes insuportables: la Ilur vistes socràtic-a, concluida ale limas d'una
especulació un si es no As sofística, els obligä a l'extravagància. Aquesta extravagäncia
complavia l'orgull dels einics
pesque els distingia, eis posava de relleu en Sa societat atenerme, ädhue essent una disUnció d'esparracats, pe s-que en
la refinada socielat d'aquella
Atenes primitiva el parrac era
eo detonant. "Al travers dels
forats del teu vestit t'hi veig
la vanitat", digné talge al cínic.
Per manera que el Cinismo
hellenic, fildol a So fi de Sócrates, i sobretot de Demencrit, encara que sigui una bella doctrina, adulterada com estä per
rergoLisme, el filosofismo i da
vanitat, esdevé tan fallible en
posar-se en contacte amb
feblesa humana que ja cense
esperar la eorrupcie del temps
es malmet en masas dels mateixos fundadors de la teoria.
"Els cintes, eeguint les Ilieons de Demecrit i de Prodikos, introdueixen l'ideal d'una
vida sense necessitats, simple
i natural, la qual funda la felicitat humana sobre la independiencia del món exterior."
Aquest subratillat de les quatre paraules darreres del par àgraf d'En Nicolau, és nostre.
Es per cridar l'atenció sobre la
monstruositat d'aquesta renunciació al sisón exterior. LaoTseu no va pas tan enllä en
el seu peculiar cinisme. Aquesta renunciació porta de dret al
quietisme. Hi ha res mes precies, mes grandiós, mes encisador i mes divf, "per a un homo", que el món exterior? La
desconsideració del men exterior ha portat en eert misticisme derivat de Port-Royal, i
assonyaladament en el migrat
misticismo d'avui die, treelosie
d'una falsa "vida interior", una
vida interior quo es desenten
confon amb la vida intestinal,
sense que els pseudo misties
se'n donin complot es aquella
vida interior que ea desent,en
de tota altra consideració quo
no sigui la ealvacie de la prepies anima, una veritable aseoSUranea de vidíst eterna per a
exclusió deis al-,

tres. El mistie paga la prima
de la desconsideració o rendacia del men exteAr, "la; elfroer i enganyes', • en benefici
de 'la vida eterna.•—Etegnal...
Port-Royal i ecl Cinismo hellänic s'equivalen en, orgull i en
eixutesa humanística. .Ja deja
el P. Donad que la teologia de
Port-Royal era una teologia
inhumana.
D'altra banda l'Estoicismé,
mes sincer potser i segurament
mes espiriivalista que ed
nisme, ne es pas per abse menye
eixarreït i inhumà: indiferent
al men exterior, enemic de l'esperit de recerea antipassionall
i gairebe masoquista. En la se-,
va resistencia al dolor fIsic
moral hi ha una manca de controj, un cert conformisme i inei
consciencia que ha de repug-,
nar a molts esperits moderns;
hi ha en l'Estoicisme els fona,
mente de l'ascesi disciplinant
de caràcter hedonista que es
eomprova en els noviciats de
les ordres religiones més o
menys austeros, els guata han
d'esser vtgilats més aviat per
un rertor o réfrenador de les
mortificacions corporals, que
els noeieis voldrien goludament
infligir-se, que no pas un bes
citador. —I ja sen sabudes les
eleriearions eretiques que la
mortificad() i altre präctiques
ascetiques ofereixen als Anals
de la Psicopatia.
Malgrat les derivacione präc -t
tica-ment perniciers, les teories cfniques i estuiques eón
bones. i per això En Nicolau
d'Olwer te raó, i la té de tan
bella manera que gairebé ja
ens podriem aturar en l'aplau.
diment.
Però En Nicolau no es pea
un home que cerqui els aplaua
cemente ni menys da un home
que . se satisfaci de les coses
que 'només fan bonic. En
colea es- una intelligencia de
les mes equilibrades i de les
mes cultivades en la Catalunya
actuad. Si no fes que En Nicolau es un membre d'"Acció Catalana" i que LA PUBLICITAT
defensa l'ideari d'"Acci6 Cata-,
lana", jo data que En Nicolau
'd'Olwer posseeix l'equilibri, el
seny i la preparació d'En Prat
de la Riba, mes, un mejor hua
mannsme. —Peste això no ho
pedem dir, perquè semblaria
que la gent dAccid Catalana"
ens rentem mütuament la ca-4
na després do raspallar-nos
roba els uns abs altres.
Per això, per rae d'aquest
equilibra i del seu vastfseim cop
d'un, En Nicolau conclou que,
tot i essent admirablement normals i exemplars les teories
deis Cínics i deis Estoics — i
nosaltres afegirem: encara que
aquellefilesofs les consideressin perfectes i completes, uni-,
versals—nosaltres mimes les'
pedem i les havem d'apreciar
parcialment, i en tant que teo-0
ria. Diu a tal efecte En Nicolau:
"Hen's ací un canal (sSi n'hi ha
d'altres, pera aquest es molt
fecund i mal-reos d'una manera
particular) que permet atényer
un ensenyament sple jo gosaria
anomenar de "moral unänime".
Jo recullo aquesta invitació
implícita a exposar algun altre
cami i encara' que no em cregui
prou autoritzat per intervenir.en
tan delicada materia, voldria
en aquest moment català de
bàrbara desmoralització, ajudar
a valoritzar el problema de la
moral entre nosailtres, sine
amb raons convincente, ala
menys amb d'estimul que alä
forts pot donar l'exemple del
bracejar dels febles.
En un altre article, dones',
farem mane i mànegues per,
proposar als desvagats
dors del diari un aura catre
d'aquesta moral unànime,
ciada per En Nicolau d'Olwer.
‚loan Saca
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Ahlr fou signat el Teactat do
Pau de Lausana. No es pronunciaren discursos. Solament el
president de la Confederaol6
Holvittica, que presidla Feote,
pronunolä unes breus paraules.
Vonlzolos, junt amb ~epa.
los 1 amb l'ajuda del financiar
Zaharoff, prepara un eop desn
tat republich a areola.
111. Le Trooquer ha fet
claracions francament opUrnis.
darret yla%00
tos sobro e1
a la reabro
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Cotitzacions d21 24 Julio! 1923
NEW YORK
Tanca anterior .
Obertm a. . .
Segen telegrama.
T anea.. . . .

Disp.

I.IVEPPOOL
Tanca anterior .
Obertura. „ . .
Secos 1Ciegl'31113.
Tanea. .
.

Julicd
24 GO
2395
2465

OCIO.
2266
22 47
22'64

14'30
1401
14 23

12

2340
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Dbre.
2033
2"' O
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•13
12'60
1257

Ceder
2210
2209
2212

s•zs

1711
1213

Mar;¡

1164

/7111
1704

III
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biS

New Orleans
l'anca anterior
Obertura..
bagan telegrama.
.. .

24'13

MERCAT DE LLOTJA
"

Llanas primera refinats, de 185 a
185.
BORSJ ns
Tarraa I'. G. Almea, de 190 a 192.
0,1,•.
Idem P. G. Andalusia, de 200 a 202.
30
Oda Pista. de.
*ara,
ra
.
Interior cap.
170'25 17325
ELITS
Oase.- 5tellorca, de
Exter1ar
10350
4 Cid 21763
Pilans; de 203 a 205.
l'avi o Valencia, 'le.
S aue, de. . . .
, Mercat regulador d'Inca
. . . .
115 1 54
f.o
aayol
28
23'9'
1'
Ara
in, 1 Navarra, de
. . .
Pa-as Liobregat, de.
45 "
1/1.1 13101 50- 5 urru g st3 atfa rnate3 44/ 4 6, de
•
Tallar, de 216 a 221.
llo "
Ae. Ai rean!
115:1'
F,o,es Lun.. u Andan/sil naves, de
(Mallorca)
caotella
1
Manta
de.
15 a 17
45
a
•10
Manee arrugsts :Otario:11es 40/SO, de
1 34 "
Ae,
Andaltaos
ils'
Preus per pessetes els 100 quilos.
Extremadura,
de.
Paveo
.
"
10
estran
83 "
Blanca
arrugats
altaruaies
ge
50/54,
rea
de
d"•
Oh& "
s.. ale
Ametlla, a
.‘adalusla dur . .
P a v ores fina despcasibleS,
......
39"3
Blanes arrugats 511teroates 58/6u. de
75 "
CALES
yes. "
C.» ,al'
FIl - srl5 tilo
11065.
Manes arrua:41s atraitiatea ta.965, de
7'9 "
Mongetes blanques, a 98.
Obs. Goce- res vaz.
(Freno en pessete3 /02 1 10. sense 033
Favons 51arroc. de
Peleas, de.
. . . . .
.
70 "
Continua el mercar normal del dit
Acelüns :xara
Fesols, a 73.
82;3'
1131111113; vaga*, origen.)
Favons
estranger.
FO ",
761'
1..
gra,
acose
graus
arribades.
772
23
Desses
Segarra.
Linajes,
de.
4
"
4
6
Garrofes novas, a 16.
734'
Pamplona
1.•
747'35
Boses AnGdinsta. neve.S.
Guisas,
3 ,3 " 0
. . .
. de
...
La baira de preus que barien sofert
bareelona
1.° 6'3333 754'
rigues , per a destilleria, a 28.
Besses estrangerce, de.
45"
: do
notarles
MINE
795'
ha quedar continguda, degut als eleBe5. ses lerdeo.
(Preus ea pessetes 100 lis. ara) aac da
. ....
Idera idem cantina, a
74/3'
Eseaio/a
Andalusla,
de
•
nana
carca
0(11)1
62"
63
vate canvis que regeixen, hasent-se
17'50
Tabas
37'44
Mera ídem bordissota. a 7.
t'orca, de
Carabela Marroc, ue
74a73
56'83
nanInto
57'10
.
Extra local, de. .
el'arquirir tet aquest gra a restranzer.1
tiaatal 1/0 3 1 11! estrm.eer de.
Ordi, a 23.
73'52
ite2la
50!,
7.3'2s
Correut 16.. de
;319ROM
1/21154 1/2 31111 isins, de
pagar-se
els
drets
de
duana
amb
or.
7365
744'
Blanca extra CusteUa. de...... • 361
Cavada, a
Erbe. de.
a
65
•
37 '
741'
>era
Eerie
Blanca corren: Castella, de
745'
Es e/:di:2m coa/ segueis:
Xime, de.
Taus, ae.
cO ' 43 1/2
40
Cigrons, a 50.
:L
a
.•
.
.
.
.
.
,
Balsa,'
de.
...
760'
Ne gra Viraron nova,
42 " 4 3
•
•
.
e ..
33 a-4.1
Moka leg,rtim, de 6 05 a (315.
Moresc, a 3230.
753'
Negra 1.astetlö nova, de
5 a 36
745'
5.»5
Crees ea pessetes sao de 100 kg. da.
Semi Moka Barrar i africana de
759'
Negra Matafera nuVa, de
3
33 "
•
Tot per pessetes els 100 quilos.
Lleydes
mera
carro
aqul.)
750'
,Negra 1 - roja velte, de
20
"
.380
a
390.
A...din-tes
3.°
Abereoc, a 20 pessetes calma.
Negra Elvisea nueza, cie .
1'! oral
Pnerto Rico Caracolillo, de 605 a
81/3'
Mallorca LOWO.
tFreas en pessetes 100 lee. rullb saC cta.
. . .
de
0d "
Pons, de 33 a 36 pessetes la roca.
74230
Pammoaa esp.
74230
carro
ulula
aqui.)
615.
Valeacut Utlel
Safrä, a 3'SO Tunea.
ole
(Pum, co ralo 42 1.s. acose sac clamaat
Macant aj.
2..
Ideas ilota Yauco especial, de 600
8'2'
cal e u aqui.)
Namero 3, do
'0 1 /I
795'
a 610. .
Mulero 4. de ....
Careces aceld
UPAS
regases.
de.
Cordobés
9/1
"
Idem :ídem id. superior, de 380 a 330.
671'23
792,171jES
Terceres, de
Anda1us:0s' 1." van.
3/ l•
¡0 " 011
Llena ídem Hisenda, de 545 a 333.
Quemes, de.
Mercal de Vine
"
2e
1 " I
Arrbe
Aliste primera. de
" 7
rja7
250
Caracas
desceretzat
i
similars,
de
4,gons
G " 61
f 1Preus en Secretes sao de 60 kg. damunt
_ Presa per grau i lieetblitre i morea.
reaca;eg
r155'
B01508
Pana
Ce
5
" 51
110
a
115
350
a
560.
carro
arpa.)
.
ceo arzent.
2153'
2:15'53
Espeeial, de.
Palla eials. de.
daria posada al celler del eolliter. In4"
Seiecte, de.
Trillats estro, de 31:5 a 323.
Falla d'ulivers. de
6
63 " 69
formseiO facilitada per l'ASSOCiaSiö de
Man
y
ar
de
Irepaileas.
ut.
.. .
es" 65
Puerto Cabello j. Corrents, de 510
Beil-bloch O, de
Magatzeraistes i Exportadors de Viva
63 " 61
Menst (prime), de
a 520.
freacat
17 a 19
(Fresa en pessete3 40 Es. damunt carro
" ,5/1
de Barcelona:
lo
11151.1
ti
Santos nominal, de 000 a 000.
16 " 1,2 0/1
Penetres blanc, a 1 50.
Mercantil
Despulles d'arre.
Palembaug, de 470 a 480.
(PLeu.e.en
d;,:ar.) litres sen.
Idem negre, a r40.
Pulpa remo:ata- a, de
Dijous
pas•sa4
Colebrii
zapleSta
enti"7' a
Fas/11es, de 435 a 465.
luitú de coco. de
Camp de Tarragona blanc, a 125.
20 " II
tat,
sota
la
.
preSinein.
d'En
Joacea
1
100
. . „ ....
.
de.
53'..
Frens jaer pessetes els 100 quilos.
l'arma ltinosa, dE.
"
36 "
Idea] Ideen negre, a 1'30.
Cilindre (1arinasses), de
Cabré, retatiú general de a p eas, con
" 25
CACAUS
Escatllat, de.
(Preus per 100 1.5. ar•b sal usmunta
Conca de Barbara /darte, a 1.40.
UERIALS
cada principalment per a /e refor,aa
carro aqui.)
Havent augmentat quelemn els preus
Ideen ídem Legre, a 1.25.
deis sello estatal'. El projecte pre.oen- Moren: calza/
del
cocan
eatranger,
per
importar.se
Priorat negre, a 1'75.
Morese
Plata
noc,
de
JI a 31 1/2
lar per la j aula Directiva fou aprovat
YAMS
Manasteis
i estar acabada la collita de escala a
Moresc Plata ven.. de
Vilanova i Gentil negre, a 140.
301/4a301/2
per unatihnitat deis preseuts, després
Ortli Extrerutalura i Manta..
.
.
Fernando la5é, ca va mostrant la teta25 " 00
Ca-bella de,
00 a 05
Estacó al. S. A.
Igualada negre, a roo.
.
Ordt Plata. . . • . . . , ... 28
"•
29
.
d'unes
explicacions
de
la
presidamela.
Mallorca, de.
•
104 " 102
13 de blat. I de larina. 1 de bbssea 1
da/lela a la puja, que probablement
Cavada F.xtreniadura, de.. .
. .
30 " 31
Martorell blanc, a 1'75.
Prat. de.
de raves.
El propi sentrar presideut aprofita E.tuda. so j a, de.
.
.
s'aceentuarà passades les fortes eslora
EStralo ,,,erC3, Ce.
a si
a de pis" i 0 do farMa.
Mansa blanc, "a
la
reunia
general
pee
donar
cesarle
do
que 'emite/lea Ja fabrica-id del xocolar.
Alacaut neg ra. a 2,
l'aetuaeiG dula a tetase per la Junta
Gualaquil arriba, de 380 a 290.
Miatela Llauca, a :130.
Directiva duran:: el peraale crauorautIdeal Balee'', de 305 a 375.
Meta negra, a 240.
innprcessió
que s'iniciaanib el planta:jan/un
Fernando Pbo primera, ate 203 a 315.
.31co i cì1. a 360.
de la vaga de transporte, bavent co
Ea bou nombre
g /-,eres e;.• ee..d 111..eiii2i:id a ritIOL. es retermia ele prear, es cuasi altres apunten una llene ra balsa, ocasionada, seus Subte, per
Ideen segons, de 295. a 2011.
aprovat las gestiona tetes per u. la /orl'eae,sir a oferta.
Idea/ tercera, de 285 a 295.
nada co. la pan do la chitar, anclo un
Els Wats s'inut apujat, per la manca Texistancies, 1 coas que.tnoirs fabrieuuts de Satines en talen escassedat a'aprefitea de lee eirCuMstäneles les caIdém quarta, de 273 a 253.
vot de grite:es a la Santa, especialment
ses remitents
l'interior.
Carneas primera, de 483 a 403.
Impressks de Celda%
al president, seityor Cul,ri Aquesr,
En alares eereals cena (aves, eivada, oir.. ta:r liaverm'hi ja de la noca culata, que . ha estat adquirida a bono preus, ola notat una baixa.
Idem- segaua, de -120 a 130.
sucn.Es
despri: s .tl • exprear el S n 11 agraIntent,
Les garrofea tumba estas abaiSades, degut a la vuelta ole-na i a les u/orces csi3Q11Clees.
•
Degut al rolum de les operacions que
(lijad que la Juma Directiva estora
3lorese.-- Elpreu d'aquest gra ,egueix. sostittglit ell el M erc a r d ' av nit eta la nostra cilicioS d'abir d,:.:lent que el vapor "Picton" en portara unen
1304)
ii loa pendents, es fan les expedicions
esufelitust la untiior manera de peensiar
tones en Ilue d'unes 5,000. Fea tous Iffluivut'aciú involuntaria.
arribades amb difieultats, que portarles
p•srsoses
que
hagueseln
excellit
ea
Els
altres
g,
,
,neres eegueisett eo c edt ob j ecte Je reSpeedido14 dels compradors, esperant veure la cotitaaeiG de la noca colilla.
NrC31 d'elis
ben el cosiere del dit urtiele.
el eomplinacut del sets deure duraste
01.116 D'OLIVES,
Els preus segueixen amb poca curiavaga, Laveut-se atorgat un vol sie
Corrent bo, a 10563.
e-le. cotitzant-er rom segueix:
ot.Ifiattea a la Direetjy, I a /a pro..ü.
ldcra superior, a 200.
Mel, de 1W• a 153.
déacia perqt.t eouiplitucatessiu
Claree
fina,
a
23043.
Terciat, de 175 a 178.
aeord de la manera que eregueasis uala
Idein. extra, a =21.
• Centrifuga remolataa, de 173 a 175.
escortada i per continuar treballaut
Preus per pessere g ch.; 100 quilos.
Quebrat ala, . de 177 u 179.
des de !a direeelú rentitat amo tot
OLIS DE PINYOLA
Bianquilles, ale 178 a 180.
el /me peguessin per la pau i la ',roSSants d'avni: Jaucuc. ap6stol; Flo.A. les tres de la matinada d'ai/ir DoDiiluocs vinent,
30 del
Vetd priniern, de 10431 a 10860.
ha obtingut la Flor Natural Ea
Cranets superiers, de 180 a 182.
Iyerilat de Bareelmia.
rera:1 i Fdlix, cocàrlir, i Valentina, vceIn :2=C Peral. de 30 anys. fou agredit
Groe primer -u, de 1=0-1 a 117'39.
som, tindrá. Ilcc.. a restatge social de
Fernämlez Burgas; l'Englantins,
Junta Directiva. — President, Jcisep
ge.
carrer de l'Are del Teatre per wi
futportant
.
Idem segona, de 10809 a 11 301.
entitat
Sindicat
Emissc:
Nogueras OLer, i la Viola, En S
4.:abré ; vice-presidents, Joaqui tu Itoig,
lieut9 que -colués coaeix de vista, que
de Ctitalanya, S. A. (Prineea, turras. 14,, i Morera. A inis, han obtingut
Preus per peSsetes ele 100 quilos.
Jesep i Pranceoc Vilardell;
REsTAuRANT ROYAL
ragredi amb una navaja.
Itlellse encs.
principal,
primera,
primera,
el
sorteig
Oil
extraordinatis els poetes Grauge
tresorer, Josep Marimon; 'ro:ripiar:10r,
Saló de Te
El Peral presenta una ferida pe- dc Bous.
OLIS DE COCO
Cantprodon,. moSs121 Llorenç i R
Eurie
biblioteeari, Pece Puig;
cada
te
dansant
dia
de
5 a 2/4
netrant a la regió ert ;gastrica amb oc:Blaue amb euvär, a 103.
Els premio que es donen tallen per
J. Ayna Rahell, Manuel Folch i I
conservador, Aguslf Ilerniindez; secrecANvi; VALORS
de 8, i dinar a l'americana, de ciclo doc l'intesti, prottästic grau.
Coeldu, a 210.
fi joule-alar l'eatalvi„1 es destines a
res, Martí Revoltas, Torres R
tad, Carleo Vendre
viee.secretari,
a
.t.12
Rambla del Centre, 1C
L'asressor fugi.
Palma, a 100.
radquis1i:P6 de Cases .1.araies.
Vida i Pomar, mossèn Eugcni F:a
VratteeSe Casa,, i voeals, 1'. Andreu
Proas rar peosetes els 100 quilos.
Anioni Balasch i licolt. abres.
Josep Pasteleen', Jachi!: Ciar renal^
OLIS DE LLINOSA
L'Orle& Schola Contorno, de Grahonda Joau Noguera, Josep Vallben.
Per
a
dinos
de
raidia
Cru, a 160.
cia, ha organitzat diferents .actes
tat, Esteve Sala, Joaquila Vellva, PeChaves L, S, en Cla.
no hi ha com la Cana Cuyas:
Mosqui t s lies Fonque
Cult. a 15.S.
n' ala Pa'
commenioració del primer aniversari
ra Casoliba, LIttela Curcill, 10 -511 Grau,
Et place de concluir
Portal de l'Angel, 11.
Sensa color, a 210.
BANCA, curnm, vaLores
de
reatrena de laa.seva Senycra, cosen:
Artur Riera i Josep Cauet.
un bon automòbil
Preus per . pessetes els 100 quilos.
el més in/portain el concert que a /a
Rambla del Centre, núm. G
Comaallieu. — Eduard CarreVI ESPUNIOS BAQUES
L'orquestra Es.colans, de Sant baEu caixes S l',. ,, , I ,',.; mas per 100
Eh del dissab:e vinent celebrara. a ;a
cl trobarau en un
t.) IMIJC>t Tainnany cataid
Jotas Coto,. Josep Botinas,
ra:,
Telefous 1230-1231 A.
durni de Noya, que tants aplauclimenta
GUARDIOLA DE FONTRUSI
formosa
sala
d'audidons
del
Casal
de
i quilos. e
Conde, IT. ' Blanco Batieres, r.,1&;ifS
ha inerescut 1 el nom i fama del (mal
1.1.12L,
l'Orfe6
Grazionc,,
en
el
qual
executar5,Recaían, Tembo Benet, Eduard
n,,dnse.
han quedat ben pa:lesab Cata/aova i
MISZ?....7SOTZ/17”,
—.321=e1IMMETZ/Veg
les Inés escollides obres del seo exMataeits i Cointianyia, J y:b•. i
dijous. a les deu de la 1
a Fraile:e pelo trionrf que ha assolit i
fans
repertori.
Cotana/13 . 1a, Llals Sana Mame,/ Surlla. el jove poeta En Un j o- Miró
pel vas: repertori d'obres amb quC.
jo, Darnet germaus, Sal'aidor tehalreu,
rellada, del Ca...,a1 Nacionalista del
COrnpta degut. en part, als cent onz../
Despres ti una Hurga
Ilermenegill Marea!. Iluts
CORP ILLERA anys que porto de fundació,' ha esta/
tricte II, donará', u l'Ateneu Barre
:7 lOCIOs Datnians, 1,1111:: Mus..,ora, l'e.
blanc, 075 aulp. iltre
excursió
no
notareu
tiCs, una lectura de - poe.slos origin
contractada a , les següents pOblaCiOnS
re Comalat, 31ci Pollarels, Llibre i
caers MINO & tilARISTAIlY
per als -mesos de juliol i agost da Pan),
el
menor
cansament
S t, n'a i Jtande Conos.
CAPITAL: 25.000.900 DE PESSETES
-que sorn
degut a los seves exLa Societat de Socors Mutus de
Ef Mor *mi Nir
1, 11 i• 3, Terrassa; 5, 6, 7, 8
Domicili Social: Pelai, 42 - BARCELONA
Sords-muts d'ambdós s.r.seS de Catalude un aparen fotogràfic de
o, Vich ; lo, Esparragnera; 14 i 15,
clusivos característinya, estatjada a l'Inotitut Cat.ala de ColOn la Pons; 16' i 17, Calme 1 21, La.
Casa Cuyits: Portal de van
C319. Pensiges per a la Vellesa
,
ques
Surds-muts, carrer sie Montserrat,, nú- Fontesa; 1712 i ;23 . Garbera ;. 25, 26 i 27,
número 11.
a Girona i Matará
mero 20, ha rebut !a quantitat de 55'.3o
lIostalets: ::9: - "Pier1a!a; 3o, Castellet;
d'Egaluis
Deloga.ciona a Pialaznár, fi La Bisbal
pessetes• de la. Comissió organitzadora 31, La Riba (Tarragona).
eanui de uelocitats
Poi minist
d'Instrucció Pública I
JoYEs VILANOV A uN
del fes gvalr celebrat a la Bohänia a
• Agostir i 2, Vilabella (Tarragona):
Arts ha estat comunicada a la
tamefici de : 1'contentada emite • i de 3 1 4, Sant Esteve Sesrovires; 3, 6 i
Direccie
Operacions baucäries de lotes :nenes. NegoCaiL de Pethions per a la Vellesa i
L'accident esdevingut ahir al
l'Escola de 'Música i Esbart Folklore, 7, Sant Pere de Riudebitlies; lo, vi i
d'Estalvis raprovació per R. O. de 13
Embragat
Frasees p almas a la llista del fe
de Chors la "Violeta de Clavé". als
diem els cupáns vencirnent 1. dagosi vinent
3,- Sant Feliu
Llobregat; 1,5 i
de maro darrer do lee mutualitats o quals
C./lira clec-1de de Tcrrasta fou a
ha correspost, respectiva/nena :a Castellvell i'Viar; 77 i 18, I-lospitalet
Suspensie
caixes cacolars de previsió, organitzaTambé riego:Mino ols oupons dz les obllgasions del
lutaraent fertuit.
mateixu. quantitat.
de Llobregat: 18, 20 i 21, • 111ollet de/
des
per
ifesmentada
Caso.
stablertes
Tresor, 4 1 mis I 5 per 100, venciment 4 cragsst, aloa cono
Vallés; -24 i 23, Igualada; 2E1 i 27,
Preus
a
diferents
poblacious
de
Catalunya
els del Deute Amortitzable 5 per 100, vonsimsnt 4 cragost
'amb els noms següents:
CART1.1411ANO Fachs; 29 i 3o, Alcatllar (Tarragona).
vinant.
Per cerciorar-vos-en
Vi . , Llano. 085 arnb nta
Prov. de Barcelona: "Firrnesa".
garantitzats 1 econemIcs e
Exesució d'orcires de barca en les principal s places.
sotlielteu una prova
:IRAK)
Barcelona ; "Germanor". de Callti.,;
tIANISTANY
trobareu a la Casa Cuyäs:
Hotel
Higat-Caniprodön
—Compra 1 venda de valora al comptat. — Subscripció,
"Sint Vieres Espanyol", de Malla, 1
tal de l'Angsl, 11.
seas° desposea, a tetes les ornissions. Noseciació I co"Sant Migue? dels Santo". de Vicia
AGENTS EXCLUSIUS
Queda oberta a l'Ateneu EnciclopZ,
La Scbola Orfeiénica ha celebrat
brament de euponn nacionales i estrangers I títols amortitProv. de Girona: "L'Esclevenidor die Popular (cantor del Carme. Jo), examens de solfeig dtl curs 1922-23
El paleta Antoni Teso, de lo
zata. — Custbdla de valora en dipòsit i en compte carront.
Cadaquesonc". d g Cadaqués, i "Nos- la inscripcic per aSsitir a l'excursió
treballant eu una casa en consl5
deis alumnes que formen part de la. se-.
tra,
Sra.
del
Far"
i
"Ave :Varia", de lectiva que farà del 7 al, z6 del proper va ntassa orieimica, havent resultat-una
—Préstecs 1 oberturas de erèclitt: amb garantia de valora.
del carrer de 12 Salut, caigué do d
C.
Susqueda.
—Informacions financieros,
betel/11)re g París, Versalles, Reims i neta que fa prevcure un fruit profitós
na altura de id tu., produint-se
Prov. de Lleyda : "Recat" s "Per- antics campa de batalla,, la qual pro- por aquesta renomenada entitat i per
ferides tan greus que ale poca my
Passe
i
g
veouráncia",
de
de
Gracia,
20
Baldömä;
"Previsi6
met assolir tambí: un bon èivit pel gran al bel( art del cant.
mori.
111.
Alsinenca", d'Alsina (Alinyà); "La nombre de eccis i alties persones que
flem de for reeçortir la figura
Vall d'Unarre", d'L'ilarre; "Joventut diariainent denunen programes illus- l'excellent mestre N'Adra Esquervä
'trae-lancear e.speetal I raptd del tracoma
Estalviadora",
Corp
de
.
(Os
de
Balatrats
dit
viatge.
Per
ilmálls
1
insque ami) !a seva reconeguda intelligett( g ranuladons); malalties externes;
V .o/recale> de tuts eh; detectes
«ser); "Infancia Previsora". de Vail- cripcions;tots ols dies . feiners de 6 a ir c:a musical lis. fct renieixer el nom de
En; ct:tieu que als Joes Fiarais de
óptito-vieuals.
vert (IbarS d'Urge ll ), i "Sant de la vetlItt,'1..
OCULISTA
dies festius, d'ir a
De 4 a 41 1 horas convInpudea
la -Sehola grpheimica i ha arribat a
Santa Mafia de Vilapiscina, que loan
ii-sJudant del Dr. La p ereonne, da Pare.
ClICUILELLA, 2, ler.
Sadurni",'d'Aguilar
del maní
tan formas fi de Cura
de celebrar-se el propviuent dama:rapa
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Una_escissio en I

el si de la C. G.

TU

Ls ileg g aCIORS tranco-val
CHES traveSSel
ßfine
-Otenis, a4.-Heu's aquí la versió que
cuelguen els periòdics de les divergencies sorgides en el si de la Confederació General del Treball unitari:
Després de pronunciar un vot de
detcranfianea contra la Consistió executiva de la C. G. T. U., el Comité
Nacional, desitjós d'evitar una ruptura, decid í de convocar per a comenomento de novembre vinent, un Congres extraordinari que se celebrara a
aersoge.s. Ea el dit Congrés, es detertraara rorientació que ha de seguir
i resdevenidor la C. G. T. U.
Ataos que fos adoptada aquesta deels membres de la Comissió
executiva, que es denominen sindicalistes purs, havien presentat la dimissió
de Una carrees.
El Comise Nacional es mostra al
mateix temps favorable a unes proicions per les quals es
manifestava la necessitat de convocar
cc Congrés mundial de treballadors
encaminat a reconstituir la unitat internacional del treball.-Haeas.

Lo Tumor mitin cls resultats
sou ¡ligo ala Ruhr

I minislre 111128 d'O. P. mo3tra !rus oolimisme

La o-

lido mote collaborirä amb 1e3
troes froco-belgues
CONTINUA LA PREPARACIO DE LA RESPOSTA
A ANGLATERRA
París, 24.-En el Cansen de ministres celebrat aquest metí, el ministre
d'Obres públiques, M. Le Trocquer,
ha donat comete del seu recen viatge a la Ruhr.
Digne que la mareta del treball a
les pedreros i el relevament del personal -a la fabricació del carbó de
cok estan completament assegurats.
A la Ruhr, afegi, ja no hi ha conrata de tranoports, per tal com tant
pel Rhin com pels ferrocarrils, el
trànsit comercial és cada vegada mes
intens. Dintre da poc resultaran insuficients els tres cents trens diaris de
viatgers que circulen actualment, per
la qual cota el nombre de trens send
augmentat tot seguit. El nombre de
viatgers alemanys és en efecte cada
cop mes gran, havent-se quintuplicat
en alguns lloc den d'un mes a aquesta data.
Acaba dient el ministre que d'una
manera general s'està notant un canvi
favorable per a les autorizats francobelizues, en l'actitud seguida per les
poblacions. respecte el procés de rocupaci6.-Havao.
. . .

de l'actitud que els ministres han decidit preudre.
SS sap, pera, que els ministres desitgen la coHnboració d'Anglaterra per
conservar et front dale i reconeixeu
que Bélgica halla de realitzar, coto
altres copo, el paper de mitjancera en
aquesta qüestie.-Radio.
EL GOVERN FRANGES NO HA
TRAMES CAP NOTA AL GOVERN BELGA
Paris, 24.-Els periòdics d'aquest metí diuen que el Govern

franelas ha trames un memoràndum a Bélgica.
Aquesta noticia és inexacta.
El Govern no ha trames cap nota escrita al Govern belga, havent trames solarnent instruccions a rambaixador a Brusse lle s .-Rad jo.
LES CONVERSES FRANCO-
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Benny Leonard, ha derrotat, per punto,
Lew Teedlen-Havas. •
Nova York, 24.-El match TendlerLeonard fou presenciat per més de

esencia persones.
En el primer i segon raund, Tend-

ler portava l'avantatge, i com que emprava alternativament la dreta j resguerra, amb un imperen: anula els
cops del seu adversari.
Tendler semblava a punt d'ésser
declarat knoc-out quan s'acabà el
match i es proclama vencedor Leonard.-Havas.

Un gran servel
de transports

tracia! de pHo a LalISHIM.

aeris

La sessie oledria

HA ESTAT RODADA UNA RELIQUIA D'OR mAC1S
Varsòvia, 24. - Ha desaparegut de la Catedral de Grezno
(Posnänia) una de les mes
preuades relfaules de Polbnia,
el cap de. Sant Adalbert. en or
maeis. El tabernacle de l'es glesia fou fraeturat per tres turieles molt. elegante, que van
desaparèixer després de cometre el robatori.-Radio.

BELGUES
LES NEGOCIACIONS ENTRE EL
L'EXIT DE L'EMPRESTIT
21.-M.
Poineare ha
París,
VATICA I FRANÇA RESPECTE
AUSTRIAC A ITALIA
celebrat, avui una 'larga entreLA QUESTIO DE LES ASSOCIAViena, 24. - Diuen de Roma
vista amb l'ambaixador
CIONS DIOCESSANES
que la subscripeió de la partiFrenen marques de Samt-Au
Roma, 24.-Als cerdeo del Vade:. es
eipació italiana en Femprestit
ire
-Ins
confirma que les negociacions atnb
austríac garantitzat per la SoParís i Brusseeles continuen
Franea respecte la qüertia de lee asMetal. de Naciens. ha estat eeDusseldorf, 24.-Ultimada ja l'ore
parlant per posar-so d'acord
soceacious diocessanes han entrat en
ganització deis c0550 s de policia munirespecte la coneeste qeu han de bert, prop de sis vegades.- Haun perlode difícil.
yas.
cipal, han comeneat ja a actuar a badonar ambdues nacions a les
La Santa Seu opina que Franea
tes les poblacions, adaptant-se en tot proposicions briläniques.-Ra£1, reconéixer l'autoritat dels bisbes no
a les prescripcions dictades per len
LES FINANCES POLONESES
dio.
solament coca a capa de les esmentades
autoritats militars framo-beigues i doPREMSA BRITANICA I EL
Vareövia. 21.- Segons eälLA
assodacions, sine també reconeeixernant preves de Ilur desig de collaborar
DISCURS DE M. POINCARE
euls que fan els periòdics. halos la facultat de separar de l'Associaamb les dites antoritats.-Havas.
sant-se en informes recollits
- Segons el
Leindree, 2
cid aquelles perioues que no cons:derin
aal
els re p eles finaneier. el Mino
cal
indignarDallo'
Neves".
FERROVIARIS
L'EXPULSIO
desitjables dintre de les negoeiacions.nisteri de Finalices podrä re-aré a
ho
fet
Poine
se
rime
l'expulsió
Dusseldorf, 24.-Continua
Radio.
superar d'aquí endavant cada
Villers-Cotte,rets ro-etra les desde ferroviaris.
mes uns eisi milions da dblars
peses d'Alemanya. si. ruin secaHa quedat organitzada definitivaaproximadament.
bla segur,- contribueixen a la
TRES BELGUES EMPRESOment la pulida munic'pal.-Radio.
Aquesta suma representa la
NATS ACESATS D'INTEL.LIllarga a augmentar les seves
capacitats de pagarnent. A Anmeitat del a valor de l'exportaGENCIA AMB L'ENEMIC
damunt dit
c i d d'ous, fustes, petroli, carAMienS, 24. - Ha nestat Eipmcs da 13 iluhr peal! lar glaterra, afegeix el
periädir. desitgem veure realitleó i altres di-censes indústries
empresonats tres belguee, aeuel
resnacionals, rernprenent-hi la
zat el mes aviat possible
11.... dige g (13 vacauces
eats dintelligencia amb lenenie
Franea,
cont
sorgiment tant
produccie dee l'Alta Selesia.
mir .-Radio.
• Dusseldorf, 24.-Arnb tot i estar clAlernanya. La prosperitat d'un
Aquesta rectiperacfei pernee..tancades des del dio. 26 del corrent
país mis la prosperitat de tots.
tris al Govern d'atendre totes
les
frontones
entre
les
•cgions
ocupaJA O.RT DE -AL. CHARLES
El "Times" fa ressaltar el peles nereeltats industrials i agri
des i l'Alemanya no ocupada. les auto- rill d'un retard en lee converDUPITY
coles arnb robjecte d'intensifiritats
iranco-belgues.
inepirant-se
en
ses -actualment en curs respecParís, 24. - Lee -president
car la pr.oduecie nactonal .--11asentiments
humanitaris.
han
autoritzat
Es
d'este de les reparacions:
d e i Consell M. Charles Duptiy,
vas.
la
circulació
d'un
tren
oeupat
per
nois
de
dintre
perar, afegeix, que
s e nador per l'Alt Loira. el qual
morí ahir a Ille-sur-Tet, havia de la Ruhr Aue anaven a gaudir poc es: desenbrirä que l'opinió
CERCLES CATOLICS ASSALde
les
vacances.--Havas.
del neón ostia molt en favor del
nascut l'any 1851. Fou presiTATS PELS FEIXISTES
Perú
per
tal
britànic.
método
dent del Consell el dr, sernbre de,
EXPULSIO DE FtiNCIONARIS
Anemia, 24.-Els cereles
método
sigui
veraaquest
gll8
Vany 93 i president de la CarnALEMANYS RECALCITRANTS
dri Jesi id Cupramonment eficae, i ho sigui ben avial,
'nzra el mateix any, distingint l'En TAL DE 'DISPOSAR
lee han estat assaltats pee- reireforçat per un
que
estigui
cal
so per la seva sang freda aleeDALLOTJAMENT
3istes estranys a aquella locaacord arnb Fiança- La tendenher p e, de l'atemptat anarquista
Dasseidora 4. - Segueixen rascar
Wat.
cia que hi ha a Paris a eonesVailland.
eepalsata els funcionario ni,manys que
Da Roraa comuniquen que
dir un exornen equitatiu a les
Altre rop President del Cones mostren re.:alcitrauts, per procurar
després dele, recents desordres
proposicions britäniques es un
se i l i Ministre de l'Interior
aixf allotjarnent als funcionarle de les
que esclataren a Toscana, on
bon eenyal. El problema que 4is
rany 1894. es trobava prop del
explotacions franco-beigues rlue venea
ele feixietes atacaren els ce:planteja ara és el d'induir Alepresident Carnet quan aquest
a installar-re ais territorio on
clea populare . són da temar
manva ara que s'hi és a temps,
fou aesassinat a Lió.
solament
Hayan.
que
no
nous
atacs dele feixistes contra
eefore
un
n.
fe
a
Fon candidat a President de
-altres cereles religiosos.-Raa la sera posició
restableixi
la
la República i el Preeid e nt Ce- LA PREPARACIO DE normal, sind que la posi en condio
eineir Perlar .va encarregar-li
dicions de pagar les reparaLA RESPOSTA
(rae - li constante el Gabinet.
resulper
també
cions
i
tingui
Parto. 24.-Prosseguelsen els d'avis
leúltim cop que fon president
tat reetablir l'estabilitat a EuEL BANC NACIONAL
de punto de vista entre eis Governs
- del Consell va ésser amb Felix
ropa. Cal obrar i obrar räpidaParle i Brusselles sobre la resposts que
D'AUSTRIA
• Faure i el suceessor d'aquest
ment.-Radio.
olla de donar al document del Govern
Ginebra, 24. - Segons una informasenyor Lonbet el mantineeue en
britànic.
EL MINISTRE DE LA GUER- ció de Viena al secretariat de la Socis e e l poder l'any 1899.-Radio.
Aquest (hidra la contesta de Franca
RA, el. MAG1NOT, ANIRA A
tat de les Nacions, el balare setmanel
abans del dia ni del presim agost.-Ha-EL . CONGRES INTERNACIODUSSELDORF
del Banc Nacional d'Austria de 7 de
vas.
NAL DEL CANCER.
Dusseldorf, 24. - El minisl'actual és dels més favorables.
Ha augmentat rexistnc .aa co Caitre de la Guerra, senyor MagiOPTIMISME FRANCO-BELGA
Estraeburge24. - Amb
a
aguaste
citoxa dc divises i s'ha reduit la circulacie
not, da esperat
eietencia del senyor Strauss,
Parte, 21.-Segons "Le Petit Par-fiduciaria. Aquesta esta gaeantitzada
el mate.
- ministre d'Higiene, ha comen- sien". els drcols francesos i belgues es tat dimecres,
en una proporció del 3 2'7 per cent.Durant la sera estada, remostren optimistes sobre el reeultat de, eat el Congres Internacional
tropes,
aprofitant
Radio.
vistarä les
• del cencer. Hi assisteixen metfinitiu de les converses i negociacions
e'acte per Murar al general Deges anglesos. italians, belgues,
diplonetiques sobre la qtlestie de les
les
insignes
de
la
Gran
goutte
suïssos. holandesos i japenereparacions.
Crea de la Legió d'Honor.-HaEs possible que el Govern belga rebi
S05. Ahir hi llagué una gran
aval matetx ta contesta de Franca al
sessió a l'exposició Pasteur.• Radio.
document britiitnie, contesta que el presideat Poincard sormetra aquest mati
tig 409 ageuis haixoyisies
TOPADA D'AUTOMOBILS
a la decisió del Consell de rainistree.5 MORTS 1 4 FERITS
Harma
a lleigrad
Evreux, 24.-Ahir toparen en
Londres. 24.-Telegrafien de BelL'ACTITUD DEL GO- grsd al "Morning Post", que en aqueaquestes immediacions dos automòbils, resultant cinc morts
VERN BELGA
lla capital han estat detinguts quatrequatre ferits.-FIaras.
Parre, 24.-El corresponsal de Erascents agents bolxevistes, entre els quals
selles de a'Echo da Paris" precisa que
figura el representant de la Creu RoGran assortit en c o rbates
als cerdea pollties nelgues es creu que
ja soviética-Hayas.
Rétalas_ calcara tasetament la seva acLA SOCIETAT DE LES NACIONS
titud sobre la que adopti Franca en
Ginebra, - El servei de regis- el que es refereis a lea qüestiona res- ROBATORIS SACRILEGS A ALEMANYA I POLONIA
tre de Tractats de la Societat de Na- pecte de la Ruhr 1 de les reparacions.
Parle, 24. - Comuniquen des de
cions ha registrat, accedint a la demaneers,
que
salSembla, de totes
Munster als peribdice d'aquesta, que
manda formulada per altres parts co it
gica no rebutja a priori la idea de conmans sacrilegues s'han apoderat a la
a ants. el protocoi concernent a la-trae
fiar a una Comissió internacional, de
Catedral de Monster d'una preciosa
perlIongaci6 de la convenció dabanmer caräcter cousultiu, la qual estaría
custòdia. avalorada en alguns milers
ça defensiva entre el regne de Romapresidida per Nordamèrica, la cura d'ede milions de marcs.-Hayas.
- nia i la República de Txcoslovarmia,
xaminar la .,,ituació financiera a AleParís, 24.-Comuniquen de Varsbconclós a Bucarest el 23 crahr:1
manya.-Haves.
via als periòdics d'aquesta capital, que
• 1921 i signat a Praga el e, de maig de
Erusselles, 24.-En el Consell de mia Gnezna (Polònia), diversos deseo• 1923.
nistres eelebrat ahir, el senyor J'aspar
ncguts penetraren a la Catedral, emAquesta convenció apareixara a la
exposà la sera itupressie respecte de los
portant-se nombroses reliquias de molt
tractats que publica la SoCollecc'e
insinuacions que hi ,ha a la contesta
valor. Es creti cine el robas puja a
• eietat de Racione.
britaniea a Iss darreres proposidons
alguns centellare de milions de mares.
Per abra banda, el ministeri d'ardernan Yes 1 a la carta adrecada al Go-Hayas.
fers Estrangers de »amaina ha notivern belga, que acompanya la susdita
ficat al secretariat de la Societat de
contestad/S.-Hayas.
DE BOXA
Nacions, en carta del re de juliol de
DF.
1523, la ratificació pel Govern de RuEL CONSELL DE MINISTRES EL CAMPIONAT 'MUNDIAL
PES LLEUGER
BELGA D'AHIR
mania de resrnena a l'article 293 del
I.EONARD, GUANYA. PER
ELS MINISTRES NO DIUEN DEL
Tractat de Versalles, i als articles conPUNTS, TENDLER
QUE SHA PARLAT
, Te-elmnents d'alces Tractats de past
Nora York, 24.-En un match de
reunit el Cena doptats per la Conferincia internaBrusselles.
quinze rounds per disputar - se el cam'. '4onal del Treball en la quarta sessió sen de ministres. Ea guarda no profund
siawasda per la dita entitat.-Havas.
Bemol reepeete del que ella parlat 1 pinnat mundial de bolea, pes Ileuger,

- SANS

Boq ue ria, 32

Áb.

-r
, o-

ihir !oren l'asidos los signillures al

DE PORTUGAL
Lisboa, ne-E1 diputat Maia. que,
coro se sap, pertan y a l'Exereit i contra el qual acaba d'aprovar-se un suplicatori, ha declarat que esta decidit
a retirar-se de l'exèrcit una vegada
hagi complert el clstig que li fou impone pel ministre de la Guerra.
Ha comencat davant el Tribunal
Mixt de Santa Clara la vista de la
causa seguida contra l'octubristd capitä Antúnez Cahritas.-Havas.
Lisboa, publicat un &ere pel qual s'accepta la dimissió presentada pel m'nis tre de la Guerra, coronel Ferran Feriria, nomenant-se, per
substituir-lo, si M interinament, el
senyem Antoni Mar- la Salva, que caerceix la cartera de rinterinr.-Haras.

CAM IS ERIA

ANGLATERRA

PROXINI ORÍENT

Manifestados del President de la Con-

Es ['m'A anar de

eustrelia en dirigible

IlEa declaracie

Imbuid Helvilica

lad res a

deu dies

-o-

escrita de Dismoudi

- El Goveril
britànic va adoptar els plano
concebuts pel tinent de navill
Birneir, membre del Parlament,
per organitzar un servei regular de transports aäris per dirigibles entre Anglaterra, Egipte, l'India i mes tard Austrhltai
La durada del viatge d'aquests leviataus aeries aparelle
da Londres a l'India, serb, recluida en dues setmanes i es podrá. anar a Austràlia en cleu

Londres, 24.

VENIZELOS PREPARA UN COP D'ESTAT
REPUBLICA A GRECIA
Lausana, 24. - Arribada per
fi l'hora de signar-se el Tractat de pau, Lausana ha despertat amb aires de festa veientse amb banderes i domassos
les cases particulars i els edie
Deis públics.
Des de molt de metí regna
gran animació pels carrers.
La gentada, tant els naturals
de Lausana, com ella molts forasters que hi resideixen, portaren el vestit de les festes.
Amb tot-, però, no s'ha interromput el treball en llos i estan obertes totes les botiques
i establiments.-Havas.

SIGNATURA DE LA PAU
Lausana, 2 4 .-En la sessió
plenäria que ha cortieneat a les
tres de la tarda, ha cstat signada la pau amb Turquia.
La seseió s'ha acabat a les
4' 1 5 -Hayas.
Lausana, 24.-La signatura
del Tractat de pau s'ha realitg el aquesta tarda. essent el
primer en signar el senyor Ismet-Pateä, el qual ho féu a les
tres i setze minuts, signant tot
seguit els nitres plenipotenciaris.
L'acte de signar durä eee,ase
sament 45 minuts.
Á . un quart, de, cinc s'aixeeä
la sessió.e-Havas,

LACTE SOLEMNE

Constantinoble, 24.-El conyeni dele
Estrets sera probablement signat els
primers dies d'agost a Prinkipo, per
ras euviat deis Soviets, el senyor Jordansky.-Radio.
BANQUET DIPLOMATIO A LES
DELEGACIONS DE LA CONFERENCIA
Lausana, 24.-Anit paseada el president de la Contederacie [atiesa. M.
Sebeurer, iels consellers federals 3131.
&lances i Sehuard, °retiren un ballquet diplomatic a lea delegacions de la
Conferència de la pau.-Radio.
EL TRACTAT MES ITUMILLANT
LLOYD GEORGE CONTINUA ATACANT ELS SEUS SUBSTITUTS
Londres, 4
2 .-En un discurs mamanclat ahir duraut un bauquet donat en
honor seu pelo parlamentaria del partit
Iliberal unenmel. Str. tloyd George
criticä la polftica
?gr. Borlar Law
de Mr. Stanley Baldwin cola a primero ministres, fent constar que ha
perjudicat l'Entesa Comible.
Ocnpant-se desprds di la qiiestie d' O
declara que la pau de Lausana-rient
era el tractat mas humiliant que hauria
signat Angiaterra.-Havas.
AGITACIO A GRECIA
ELS REPUBLICANS ES PREPAREN PER. DONAR UN CO? D'ESTAT ELS FIDELS AL REI ES
PREVENEN Belgrad, 21.-Segons releen/enes de
Saienica, regna a Grècia gran agancid
i alguna realmente fidels al rei sisan
concentrat a Ateneo, disposats a impedir arab la fera un cop d'Estat.
El centre ree. l'agitada republicana da
a Selenita. Al cap del moviment s'bi
troben Venizelos i l'ex-cap de les terces gregues de Träcia general Pangalos,
com tumbe l'almirall Eadjukiriakis.
A Salanica i a la Tracia occidental
es tem una topada entre els regiments
rebels 1 els que continuen fidels al rel.
El moviment revolucionad compta amb
l'ajut dele financiero greca Basili Zaharoff i Benakis.-Radio.

die.-Radio.

LA QUESTIO DEL DESARMA'

MENT A LA CAMERA DELS
cOMÜNS :: UNA MOCIO DE
R.AMSAY MACDONALD
Londres, 2I.-A la Carabra
deis Comuna, el senyor Ramsa3
Macdonald desenroUla i defenea una /110Ció, per la qual se
sollicita del Govern britànic ,la
convocad(' immediata d'una

conferencia internacional que
tindria per objecte estudiar un
programa de seguretat nacional basat en el principi del desarmament militar naval (i *apl.
Acaba l'orador criticant virament les despesea - tetes per
la Gran Bretanya per stI
niment de lea SAVAS l'orces abo
aimi un"' la cread(' d'una
base naval a Singapoore.
Li contesta el ministre d'Aea
ronautica, e/ qual declara que
el -convocar Una conferencia internacional no solucionarla de
nap manera Cii problema del

desarmament.
Lausana, 24.-A dos quarts de
Posada a vot gcid la moot6 de
quatre d'aquesta tarda ha tingut lloc
Ramsay relacdonald, la Cambra
lacte solemne de sigilar la pau en
la rebutjá. per 286 vote cOntrá
el Próxim Orient.
Lacto eha celebrat a la sala Rui69.-Havas:
mino.
Al centre del saló ha estat collocada una llarga taula coberta de
BA. SOYA pAXBRA. T112101,
bellut yermen asseient-s'hi a l'entorn
els delegats de les potencies que han
Constantinoble, 24.-La nova Came
intervingut en les negociacions de
bra turca esta coneocada a Angora per
pan.
al dia 2 d'agost.-Raalo.
president
Ocupó la presidencia el
de la Confederació helvética, senyor
Scherer. acornpanyat del atze-president senyor Chuard i del cap del
departament politic senyor Motta.
Hi assistí també el 5indic de Lausana i totes les autoritats de la podi, Ferrés, Berdemäs, Pinillo, Tublació.
sen.
S'havia habilitat una tribuna per
Guany aquesta cursa requip del
als invitats a lacte.
Ferencvarosi en 2' 40 " ; el temps fei
CONFERENCIA D'EN NICOLAU
nIj han aseistit unes quatrecentes
per l'equip del Barcelona va esset
persones.
D'OLWER A L'ATENEU NAde 2' 44" 2-5.
Amb l'objecte de no prolongar
CIONALISTA DEL "DISTRICa
Acabada aquesta cursa es feu una
l'acta els delegats de les potències
TE
VIII
demostració de Push-Ball entre dot
negociadores de la pau no han proequipe del Barcelona.
Anit paseada se celebrà al loe
nunciat discursos.
Water-polo:
Els documento foren sigrats en cal de l'Ateneu Nacionalista del
Ferencvarosi.-Horwath, Mullan,
distriete VIII l'anunciada conprimer lloc per sir Horace Rumbold,
Nadas, üeserú, \Venia Faiekas, Verferencia del diputat de la Manelentagna i el general Pelle- , destesy.
Nicolau
En
Liudo
comunitat,
les
signatures
dels
preo segueixen
Barcelona.-Cruella., Tusell. Red'Olever, amb motiu de la inauolores delegats.
sich, Basté, Trigo, Puig, LI. Giguració d'aquesta entitat adheEl president de la Confederació
bert.
rida, a Aceite Catalana.
Helvética pronunció un discurs doFou aquest partit una nova vioLa sala eslava plen de goin
nant les gracies als representants de
tciria pel Ferenevarosi m'eš accena guiri, distingides
les potencies per haver elegit StriS5a
tuada encara que les altres, car guasenyoretes.
Coleo a seu de les negociacious i fent
nyaren per 7 gols a a
Ocuparen la presidencia els
que el país participi en un acte que
senyors Josep Maria Roig i Joan
tant lliga amb els seus sentiments i
LA
CONFERENCIA D'EN FRANBizet i el conferenciant.
amb la seva situació a: centre dEuCES -MADRID
digné, que
Nicolau
d'Olerer
En
ropa.
Ahir cesare, davant d'una concurla tasca d'Acció Catalana es la
La topada de les armes no fa res
no molt nombrosa, En Francesc
de catalanitzar el poble, de mo- téncia
més que originar sofriments per als
Madrid dona la sera anunciada costement, i que no vol la llibertat dc
hornee, peró del xoc de les idees en.
randa sobre la participada de CataCatalunya fins que una mojanaix serapre la Ilusa. Avui lea porla de catalans sentin el necio- Maya a la prasisaa Olimpiada de ratencies que estaven en lluite depoids.
nalisme per damunt de tot , ee
sen les armes. Fe mvots perquè &tAbano de comenear el diputat N'Enguidament digu6 el que calia fer
emí endavant gaudcixin del beneficio
ele Ràfols fan la presentada del confeper assolir-ho.
de la pau.-Radio.
Foto molt aplaudit, tant en renelant.
LA DELEGACIO YUGOSLAVA NO
En Francesc Madrid assabentä. aue
acabar
cono durant la confee
SIGNA
el seu objecto no era donar tina Untere,ncia.
Lausana, 24.-La Delegació lugosPer l'hora avaneada en qué rircia, sind fer un reportatge a la malavan no ha signat el Tractat de Pau. acaba, ens veiem obligats
nera q ue avui es fa a París sota la de-Hayas.
nominacie de periodisme parlar.
ajornar per a l'edició de demä
FU una deseripei6 del que sán les
la publicació de la ressenya
DECLARACIONS DEL. DELEolimpfades i la valor d'esdevenleaent
arnb l'extensió deguda,
GAT DE ROMANIA A LAUSANA,
mundial
que representen, blasmant ,35
AFEGIDES A L'ACTA DE LA
pasuda el coneepte esportiu deis afi
BARRERA SESSIO DE
-cionadsquet xalMos
FESTIVAL DE NATACIO A LA
LA CONFERENCIA
e041 a presenciar un match de futbal.
PISCINA DEL C. N. B.
Lausana, ze. - El representant de
Després d'enumerar les incldencies
Romania a Lausana, senyor Diamandi,
Partit de water-polo.
Que planteja l'assistència deis nobles
Blande.- Cruells, Borras, Salat,
ha fet afegir a lacte de la daryera
peuinsulars a les ellutpfadea formula
sessió de la Conferencia de la pau una
Galilea, Balcells, Vila,
la seg üent pregunta : Els pobles ~mena de declaració, en la qual ha deBlau-grocs. - Valles, Izquierdo
denle subjectes a un Estat dit optesclarat en nom del seu país: "Hem
Igual, Palau, Queralt, Ribas, Serra. sor poden titular forces a aquest Estas
aportat el nostre modest concurs a
Després d'un partit mes disputat
per tal qua els seas atletes el represenl'obra de la pau, però la. delegació ro- del que el resultat indica, guanyen tin a l'eotranger?
durant
O.
a
manesa ha de fer constar que
els blancs per 4
Sembla que no-afirma-. Catamantinel llarg temps passat ad
Boa arbitratge del senyor Ipei- lunya-afegeta-no ha de conrarrer a
de
Secció
de
la
els
aliat.s.
entre
gut la intelligencia
segger, president
acaree aplec internacional per al qual
Ha estat necessäria a Lausana i és
Natació del Ferenevarosi.
l'Estat uega (abata 1 pel qual linealsroo inetres over:
indispensable a la pau del nodo.
test Comité Olimpic Espanyol re'
ni" 3-5.
Certament, és feixuga la tasca que
o. Verteesy,
i ha fet. L'esport-afirma-es essenrialincumbeix a les potéacies de vetllar
2. Sereuy, a' 23".
ment nacionalista 1 cada un dels pobles
3. Trueta, a' 30".
en tots els punts d'Europa per al manbl dóna la sean modalitat.
Fine els 6 0 metrea Uralten cos a Iberles
teniment de l'ordre internacional i per
Censurant els directius de l'esport
cos Vertessy i Truetà, peró el nosalleugerir aquesta tasca s'han creat
espanyal es dol que ta Prensa
tre representant és per fi passat.
Enteses locals. Són petites, però
catalana no hagi definit quin ris el
tica catalana
i
trampoli:
de
palanca
Salts
firmen i s'estenen. Són com la pera ' la particinael6
Bona exhibició de`Nagy Charles, seu matead respecto
llongació de la gran armadura de les
de Catalunya als Joes °limpies 1 'capadel Ferencvarosi. poténcies i tumbé vetllen per al mansa la conveniencia que per part,dels
Santiago Olió, de l'Atlètic.
teniment de Verdee internacional i de
político es res remarcar !enteres 44
Tort i Naut, del C. N. E.
la pau en Euro relacions amb llurs
per Catalunya tindria el poder-se pria
25 0 metres relleus:
veins. Aquest sistema d'Enteses, aidat
sentar a aguaste enarene: InternadoEquip Ferenevarose-e-Weuk, Sepel concurs moral de la Societat
nata amb una peraunalitat ioReetiva
reng, Machan, Horwath, Vertesy.
Nacions, és, de fet, la garantía de la
ben definida.
Equip del Barcelona,-Pere4ege rtranquillitat d'Europa."-Radio.
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Catalunya
germanor de l'anyal festa. D'altra faise.' el fort i nombrós estol de patriotes imposaran l'amor a la :lengua
catalana, fent que fracassin les sitoixigangues.
•

SABADELL
El °errantes la nostra 'lengua

31 gal qu e pa sig ui eabadellene • caMurä ea/ regada que aqueix Cervantes
qual ens referim es el faalós es.

eriptor espanyol, pero per tota ele que
TORA
soat i vicien en aquesta ciutatde SaAlguna -diario de Barcelona
badel l el Ileret ele Cervantes ene evoca
en ressenyar aquesta setmana
una cosa ben diferent; entenem per
el robament .frustrat de la casa
c er vantee aquell local de lit Via Mas,
de
banca de Manresa, detallen
ha
fet
cine,
gag
es
el
qual
mies
e'hi
,e
que els detinguts Perpran i
sarsuela, mftings republicana, remedia
catalana. ball amb banda i sardanes a Lander són •naturals de Tona:
i cona sigui que això no corresaire lliure. El Cervantes te dicta de
pon a la realitat, ha contrariat
eaeadell una histbria popular 1 una tra
als veïns. perquè tals cognorns
dicie i una llista d'e—empresaria que
no són coneguts per aqui, ni es
nao fet el local d'espectacles mes gintroben en aquest. registre civil.
tsresc de tots ele de la ciutat, Pere
-a- La gran afluencia de- foDo sabem per quin mal fat, sempre
rasters que venen per a les ai'Nivela bague de fer un retret: i es el
galea minero-medicinals estä
ee 'prescindir en absolut de la nostra
arni en ei -fort da-la tem p oraTengue a traces dels temps i de tosa
da. de manera que tenemde Iluiels empresarias.
lar amb la fallar d'habitacions.,
Ara mateir, no fa pas gaire tenles,
l'augment, d'aTet an-acera aquest fet i l'essenyalkeem car n'iebs.d nn I.
questes, cada any es més • cresatribuint
tot
la
l
empreeari,
tua
l'ac
s
lii •colenia. •
ot al nom del local, cure si alee fos cuda
— VAjilnlarnen t acaba d'imjeaica cansa de la impenetrabilitat
plantar aquest any el servei
a. 1 català en l'alludit (olisca. Perb municipal per regar eta carrera
h p ostra insistencia semblava que era
diariament durant l'Istiu. mileen i tot continnava igual. Fina
nora que demanava l'interès
ene reeentment, Lacent succeit que el
general, cona també reclama el
lastre Euterpe, d'aquesta ciutat, amb de la seguida construcció de la
gran seny de la seca empresa nora
rxa de clavagueres i acereaa
I pera la qual dediehrem ja els seo-. obra que te jo en projecte la
tres elogis, decidí emprar la nostra
CorPoració . 'i que sera, d'un - cost
'lengua com a Salta llengua oficial de
respectable, però compensat
la casa, reate el Cervantes l'enie baamb Pembelliment i sanejament
ban guardador del tresor d'una llen- de la població.
gua mera la que venia ostentant en cartells 1 progratnes 1 avisos.
SANT FELIU DE GUIXOLS
ti aixb, natura/mena jet era mes
Noticies diverses
gres. Aetualment el Cervantes era l'eEl club local Atener' Deporta'
sic local crespeetacl es en la llengua
emprada no era la nostra. Coruciteeva
fe anunciats els següents parper el! una era de papera ridtcols i de
tits:
Instar davant lea feries de tots eta
Dia 22, arnb la 'Unió Esportiva
espectafprs, que s'iracen cada regada
de Sane. • -• •
Dia 25, amb el Badalona F. G.
ene sortia aquell anunci dient: Va a
d'agost, amb el
Dies - i i
dar principio a la sesien.
Manresa F. C.
No pella,- doecs, continner-se aixl:
A mds a mes; el dia 3 d'agost
un testes o un cinema es deu al palie
el reserva local jugare contra
i al pnblie ha d'acontentar-se. Era preel
Famas Deportiu. campió
cie escoltar la veo de tots els especprovincial del Grup B. i el . dies
tadora, eis .quals nnknimenatent dema4 i 5, el Martinenc, campia
naven que seis atengues. I sial ha
d'Es p ar,ya del grup B i l'Avenç
estas a la fi; Pempresari actual del
de l'Eaport. OS disputaran al
Cervantes. el mayor Parceriea, ha recopa.
solt: decididancent que el mita% sigui nostre camp una formosa
ineorporat al Cervantes 1 Q u e en la - — Després de Ilarga malalna_
ferm
nostra Ilengna es faci tot el de dins 1 tia ha mort el que fou
fem. del local que am'o el Cervantes ;cionaliste. 1 notable dibuixant,
' referencia- professor de la nostra Escota de
tingu
D'aqui endavant tots els . carteles, Bellos Arts, En Josep Berga
tots els programes, els avisos Impresas Boada.Ha estat elegit president
-i els que surcin a la tela einematogeädel encino La Constancia En
fica seran red/Wats i escrits en- ftra-

Joan Tuja] Caixas.

•-a-.S'han posat a la venda,
Anab aquest gest el senyor Pareeriper la . comissió liquidadora, les
te queda -redimit de la persistencia Que
finques que pertanyeren a la
iemblava tenir en tal qiiestió. tantee
casa bancaria Antoni Romaguedigne de tota llanta i agral'ment i
veda resolt . un punt interessant dins ra
el nmviannt patriòtic intern a la nos- — Ha arribaf sense novetat,
na ciatat. Actualment a Sabadell no Id havent estat rebuda per una co_

missió consistorial, la • colònia
barcelonina de nenes, arnb llurs
roestresses Consol Torrúbleas,
.
Venta Major
Magdalena Vila i Joana Vila.
Amb motiu de la (esta mejor, que
— Ha renuneiat a prestar els
se celebrare durara els dies 2,
serveis d'arrendament de la
i 3, s'estan organitzant diferente ac- bascula comunal En Josep Cu tea
Heil Iteró.
A migdia del dia o hi haurà repic
— Per l'Ajuntarnent s'ha adgeneral de campanee, seguint dujudicat el contracte de subminis
rant el mateix dia i següents; eso°.
tre de Iota els baguIS de beneluts programes de sardanes, a carficencia a En Vicens °ando'
rcc de la cobla 'La Principal de Jorda.
L'Ajuntament ha -demanat
L'Escala"; concerts bailo i funcionsreligiostes.
rol Govern landult del sol-dat etnhaurä cap Ilac d'espectacles en sigui poi -danès Araald Corominas Vicaptada una llengua que no sigui la
rial, eonderanat pel consell de
costra, 'roto els espeetades eta anua- Guerra.
sales
les
totes
tisis en catalt i dins de
L'alcalele de R. O., En GuiLora troba una sola Ilengua, que es la
llen' Tela ha demanat dos los_
nostra. Felicitem-nus el - agneet eedeveSOS de ilicèncin, essent-li coneireent j Procurem que ea reseteire so- ce-dite.
- Ha eatat nomenat. esoriVi/1i en nitres orares d'institudons I
erganismes per als quals be salen exem- vent de la Serrel arta municipal
En Jaume Irle Sarda.
pies.
— Fo tredse entre nosaltres
Pi senyor Parxet, via r iard de la
CANET DE MAR
monumental obra Histaria Na_ CIal.laara de curs
cional de Catalianya. de N'AntoDiumenge iota la clausura de cura ni Rovira 'Virgili. havent fet un
de l'escola- Montesori del Patronat de nombre respectable de subsCultura de Canet. - Presidí l'acte en cripcions.
non" del president de la Mancomunitat
el diputat senyor conste de la Vall
BORREDA .
PARDINES

Canet.

Obrí l'acte el Preeident del Patronat
senyor Feas, desases del qual parieren els senyors Grant i Sala en nom
de la Protectora de l'Ensenyança Cate -ene, Neolau d'Ohaer i la senyoreta
Beixeda, directora de l'escola.
Desprds d'uns exercicis de gima- lateca rítmica i cant de cançons papel/ara pals ahumes, de l'escala; acalla
l'acte amb eeca.'ents paraeles dele reesentants -de l'Ajuntamcnt i de la
r ancomunitat.

BEGUES
f esta

major :: Lamentable
anornalla
•

Aquest poble es disposa celebrar la
seva tradicional i be/1 festa Major, dedicada a Sant Cristòfor, arnb les sole mnitats re ligioses de eoneuetted 1 amb
testes d'eelcatjo de teatre, balls i pantas de futbol.
F.ns ha dolgut veure ' un xarad, pral/t rama dels e.speétaelél. de teatré redactal castell per * a una pOhlaCió -esse ncia lenern' naCionaliSta, ente a Mis li
donen per divertir-se funciorts eserites a ponent. Dieta això una pobre idea
d'aquests organitzadors, que Pensaran
st e l teatre catale es pee digne d'ésser

TempasLa oolenia eacolar
la - : - El treball reprès
El dia 20 del que som va arribar psi
estiuejar a aguaste vila la colónia escolar composta de 2e nenes, que Subventiona l'Ajamarnent de Earcelana.
Hagerem que, com els anys passats.
saeskós clima d'aquest líale els sera'forea favorable en liur salot
—Dim.e.cres de la setmana pasearla
ya cauce un temporal d'agea barrejat ants pedra, que, afortunedament,
xa, ten ia- per a 'a eellita les ftmestes
conseqüencies que era de temer.
--Gracias a la solució de la vaea
dc transport ja fa uns dies que han
pogut tornar al treball les dotes feb-iques de texits existente a aquesta

VALLS
Notes diverges

EL PARLAMENT ESPANYOL

Vives i Pi, filia del conegut fabricaut •
de eurtits En Francesa Vives.
Igualment hae estas dernanada la mk
de la molt •gentil meuyoreta N'Adelina
Clols per al.jove ,Josep Panedds. .
— La eettnana pasme& mort a Bel.eelona, per hacerlo atropellat un auto
a la plm:a de l'Angel. Ant gui Comp.
te. conegut popular:e:cut areb el nom
de "Pep del Corupte".
— La llar del bon company de causa N'Albert Batalla s'lla vist augment ada amb et neieement d'un robust

Al Senat s'aproven dictàmens de crèdits extraordinaris
Al Congrés s'aprova el dictamen de la comissió mixta sobre tinença d'armes
Es llegeix el decret suspenent les sessions a totes dues cambres
Sembla que el govern espanyol es proposa conquistar Alhucemas

— La brigada municipal treballa
activament co l'ellargament del carear
de Colomb flus el passeig. de l'Estad&
Aquesta millaca contenga a donar els
suspeesie de SCSSIOliS
seus fruit a , ja que ha estat adquirit en
A les sis menys vint minuta
nqnell indret un ample celar, destinat
de la tarda el president del Cona l'establiment d'una indastria.
sell ha donat lectura al Decret
— Ha estat Inauguras un mental
suspenent les sessions de Corts
edad d'autos entre la nostra clutat i
en la present legislatura. la de Reas.
— Diumenge passat al carne, de la
la
deisterial
"Xamora" jugaren un partit de futbol
El cap del Govern eri rebre
l'Atlatic Vatienc propietari, del camp,
els periodistes, al migdia, els ha
,
i el F. C. Montblanqut.
Aquest al comeneament merca tin gol manifestat que a les cinc de la
- Ilegira el Decret de susguau, tot semblava que anava a sea- ; tarda
pensió de sessions.
bar-Se el partit trish In victbria dels
Dijous,
a les dotze del mata
forastera. els de l'Atlatie aeonseguireu
anirà al Pelan la mesa del Seempatar.
nat; per sancionar les lleis, i
l'infantil del Volts Deportin guanyä
el rnateix dia, una hora mes
el primer equip del Min. Per 3 puls a
tarda lai Matara la me-sa del ConO en el cama deis veneuts.
'ÓS
Elduc d'Almodóvar
ST. JOAN DE LES ABADESES
a primera hora de la
manifestat
La Colónia Escolar
tarde, que a "provincies" la
del
present,
a
dos
quarts
Dijous, 19
tranquillitat era completa.
«once del mate arriba'. la Colónia
Ha confirmat que aquesta
i'Ajuntament
de
noies
de
Escolar de
tarda es clausuraran les Corte..

Al l'ami blau, els' ministres que té l'argumentt de la Campariyia,
de Fornent i Instrucció pública. que si aquesta no llagues . la faeuttat
S'aprova l'acta de la sessió d'irnposar sa.ncions es podría árilbár al
Després s'ocupa de la provisió d'uanterior.
ne. catedra de Ciencies de la Un:vers
de lea iragues '113'
El senyor RODRIGUEZ DE Psu'arndteei.atüent
sitas de Saragossa.
Són diversos els aspectes gin en
El ministre del TREBALL ofereix VIGURI manifesta que la mino,
aquesta
ocasióv
han de. ions.iderar-ie;adherit
ria
conservadora
s'ha
ätendre el prec formulat.
El marques de la HERMIDA cen- gustosa a la votació que atole • t'un és el reconeixement deis- dttits
aura la gestió del senyor Espada al s'efectua per e,oneedir Una pese- passius, però això, Mes que funcletede
mMisteri de Foment, en relació amb . Sió a la vídua ade l'ex-governa • ; govern da extrem a dialeidaa-se'das
l'exportació d'oli, i diu que els midon ciatil de Biscaia, senyur aun els tribunals de .justicia.
En l'aspecte legal, és indubtabk que
nistres que l'han succeit han continuat Gonzelez Regueral; perb creu
aquella politice perjudicial p er ah Proque no era necesaari u pro- la Compányia ha guateas el plet, Pera
doctore olivarera.
jede de llei especial pat . a ai- ! hl ha un abre aspecte d'equitit. Es
També tracta del problema agro- xit, puix hi ha una disPosiebó aquest ' en el que pm aduar el -Copec:12r; per dentanar al Govern que que faculita el Govern per .con- ¡'vern, reconeixent qüe aquesta obrer lar.
tracto de solucionar-lo. cepa- sant la neejedir -pensiona a les familias o ror iar is eS1211 ja .5Ufid.enMlerit.
cesitat de fomentar la cria cavallina deis funcionaris que anal -gata ámb una SuSpensió de sis .anys
inad, en l'exercici de la aeafes_ de trebaN. - '
/ canta les exmellencies del carel(
Per part seva esta e' sbosat : a. fe:
remuntant - se fins ala temps del Reis
siä o com . a conseqüeneta d'ella. I
//OSCatólica.
• El MINISTRE - DE FOMENT tot el que en . aquest sentit
El PRESIDENT Ii crida l'atenció
Calad
iriPan
orsy,iai
ollstd,e,tIrae44
sir45.agrue
siib)e
t:gdemStiis7
a.ea
contesta que el senyor
lea Re g uera( no e.ra dels
ve
pan lea PreP°rek'ns exagerados
donant al seu diseurs.
sos en aquesta disposició, puix ofereix portar tma ponene4a, al Colasen
El marques de la HERMIDA: Esno- ha mota- en, l'exercici del de nsatistres en el relatiu a la., cleyteklcàrrec. i oficialment Lampee se cie1 alela diners.
Barcelona.
— Per disposició del minis- taca deeitjant acabar, i per alcco, a
l'acte, compleixo la indicació de la
El MINISTRE BELA GOVEREl roble tot, que veu amb "mata teri de Marina s'ha ordenat ala
sap que hagi mect a aansepresidencia.
simpatia l'estada de la Colónia era oficials de l'Arreada que es troqüenela de ltexereiei- de . les se- NACIÓ contesta al> altres extrema Itel
discuto del .tenyor Cordero. Ileon!' la
El senyor ECHEVARRIA dema- ves funcions, de go_Yernador.
aquesta vila, esperara les petites esbaven gaudint de llicencia o
colars, con:, aixxi mateix totes les aupermfs temporal, d'incorporar- na que no es permeti la importacid a
Denles, el Govern ha entès demencia sobre les d' eficiencies de tellauna.
puix
en
consenla
Espanya
de
que alai honorava mes la rae- Felona i sobre ea empleats ele COrieits
toritats censtituides, Comissió d'Esse immediatame nt os- llurs destitir - se s'originarien greus perjudicis a
colen senyors mestres i altres pernacions d'embarcament.
märia del mort, concedint á la diu que neelts no tenaz aprovata els
les indústries siderúrgiques.
sonalitats.
vidua la pensiö per, miaja drlun expedients du readmissióta mancara vaEl marqués de la HERMIDA decanto ü quantitats er pressupost.
Tot el poble es -desià per poder
projecte de hiel espeeial.
riostra que en prohibir - se la impor-Rectifica el sanyor CORDERO, ceobsequiar la Colónia i les seres mesEl senyar RODRIGUEZ DE
tresses, i amb goig rernercie els seA les 4'35 comença la sessió, presi- tac i ó de la llama es farä rin anal per- VIALTRI agraelte le g manifesta- lebrara que es -presentí •una poni:lamia
radaü a l'agricultura..puix els expornyors Cunill 1 Soldevila, als quals dint el cornte de Romanones.
cions del ministre, pera anun- al Censell de ministres, queixant -se
ladres d'oli haurien d'utilitzar per als
es den en primer llar que la Colónia
Al banc bien hi ha els ministres de
cia que existint el. precedeut, qué s'hagi * deixat inoontesiati alguna
envasos la Ilauna nacional, mólt nuis
manta.
.t
vingui a aquesta cita.
la Guerra i Treball.
elis Governs successitag es recara que la que s'obti a l'estranger. servaran o drat de larocediu en
Rectifiquen els MINISTRES' DE
El passat diumenge, diaaee, sinPREGUNTES
PRECS
I
i
Palau,
Torna a parlar de la cria eavallina per igual forma quan es presentin FOMENT I GOVERNACIO: quegueren els senyors Turró
senyor MARTINEZ FRESNE;
de la Comissió de Colónies Escolars tiAElprega al niinistre de Fornent que dechair que la raça espanyola s u- desgraciades ocasione de pro- dant resaada propesicia.
insper
inspeccionar
la
perior a l'estrangera.
El sesiyor GUERRA DEL RIÓ sed
de Barcelona,
cedir.
designi un enginyer. agrònom perquic.
restaren
Colónia,
i
saber
si
el
ministre
d'Estat és diputat
taltaci6 de la
ORDRE DEL DIA
avalori els danys causats per les temPRECS I PREGIINTES
. ,
o
per Zamora o per Canerias.• Parla de
molt satisfets i a l'ensems felicitaren pestes a la provincia de Terol, per
El Senyte CORDERO, apena la gratificecid de residencia als filmS'aprova l'acta.
el contractista i el senyor Cunill per
mndemnitzar eis agricultora que han
una propesició, no de atea sol- cionarie 1 mestres Canarias, a les
Sense discussió s'aprova definitivala seca cura per fer que lestaaa en quedat a la ruina.
licatant una declaraeió del Go- quals s'eme el ministre d'Eatat,i diu
ment el dictamen sobre el projecte
aqueeta vila sigui agradosa a les pc- I
s'ocupa delEl senyor TORMO
de -lid concedint una pensió de 'zapo vern sobre la readmissió dela que en tancar-se el Parlarnent • se sus. e , bb
tites escolars.
Sitas
onogatort
ferroviaris . i emplease de Cosa pendre un Ajtmtatnent- del districte
sent
el
pessetes
a
la
oidora
d'En
Regmeral.
Una prora- de l'afecte que
amb ocasió de celabrar-se l'äni- corn tabé definitivament altres dicta- reus eco/Y/lada tia
•
poble per la Coló:tia Dei, donada obrers
d'Ocatia perqui no votaren els seus
versad de la sera implantadó 1 solManifesta que el s. ferroviaria veins l'actual diputat a Corta.
reces de credits extraordineris.
avui uns obrero que aarnfitant el
licita l'ajut personal dels senadors perja
fa
acomiadats
eón
al
carear
El
PRESIDENT
DEL
CONSELL.
primr diumenge de l'estada de la
ET MINISTRE DE LA GOVERque aquest rdg:m adquireixi la pu m d'uniforme, llegeix de: duna tribuna sis anys , nómes per una repre- NACIO diu qra desconeix yassurnate.
Colónia Escolar a la vila. l'hall obxanca i vitalitat que raereix.
El m iN rst RE .5./Ns,rRuccw
el decret sumenent les sessloas de
sali inexplicable i mentrestant
sequiada amb orn refresc al Bar PiEl ministre del TREBALL tambd
Corts • en la present legislatura.
remen, i resultava una alegria per als
es reprodueixen amb una fre- PUBLICA promet informar -se de „eo
jewasa
de
relleu
l'avene
que:
representa
pares de familia veure la satisfacció
Després s'aixeca la sessió
qüencia astoradora els minis- que es dio de's mestes de CaniriaS.
en la legislació social la implantació
pintada a la cara de les nenes
tres.
El sonyor ZULUETA ¿emana que
l'asseguranCa
de
règim
obligatori
del
als
La nostra felicitació més coral
Incidentalment s'ocupa de es facin les obré> d'endegament d'olí
a
l'obrer.
i
diu
que
el
Govern
amb
per
que
en
el
desanemirns treballadors
les pessimes condfaions en que riu de la provincia de Pontevedra.
sot l'entusizeme es posa al costat de
caros del seu penós treball pensen
S'obre la sessiei a les 3'113, Seis periodistes i corresponsals
El MINISTRE DE FOMENT Prol'histitut Nacional de Provisió. •
en l'alegria que poden donar a les
treballeu a la Central de Tele- met atendre'l.
El senyor ROYO VILLANOVA presidint el senyor Alvarez.
petites escolars.
infans Inierurbans, en lloc
El senyor SABORIT es queixa- dil
fecte, en una mena de carreque passa els diumenges a l'estila-Mí
•.--------ha
un
del Nord per manca de material. deE5351515EDISZNISSNEESIBBIRMIZISINFIRS61111321521555Rrs ra al tinal de ja quaih1
•
5511111101351111519B513581511115151333
orinador.
tnanant algunes reformes; con-, tarnbe
que
els
aparells
no
es
• Diu
rembellirnent deis alones ele - Madrid,
aaaaa per ato dataaakata paa.-tata„
desinfecten es corre el peral'
dioli„, del cy.
.caixes
de
,egbals.
que
•
garais
.
que les
pis del damunt proh h
El MINISTRE- DE FOMENT
dueixin urs enfonsatneat.el dia compromet a parlar - ne a . la Coimamenys pensat.
nyiä, com tambe a atendre
altres
.E1 pathlie també esta mal precs. '
'
aervit i no li queda el recurs
Ele enser PEREZ
d'apellar a la .represenfaCia
CFNTI FERREa len alanos precs.
Gavern per a des reelatnacions,
S'acorda' procedir a elecció
puix ja sala ("nidal, la .Córnpa-- pel districte de .Cafiete.
nyia de col-lacee-10 amagat en
• • •
ORDRE DEL DIA
et pis principal sense la menor
S'aprova el dictamen de la Comissló
indicació
aclaratäria
perque
el
anunciada,
atepatriòtica
Estan ultiman t-se els detalls de l'expedició
Pahlie pugui arribar facilment mixta al projecte de !leí' de tintina
i Ss d'ermes curtes de foc.
'
Oil és-.
nent-se al següent itinerari:
El PRESIDENT DEL CONSELI,
Demana que s'envii un iris.pector del treball i altres cié vestit d'uniforme. puja a la tribuna de
MITING A TARREGA, a les deu uel
Sanitat vaque investiguin la secretaris i Ilegeix et decret de sus-•
-•'
vespre
cr
higiene i se subsäni tot el ne- Peaa.6 de eessións:
ee)
El PRES/DENT. — En vista del
cessari.
deoret Vegit se suspenen les sessiems
Torna a -ocupar-se de laabpresent !legislatura.
jecle de la proposicia. , i es la- de
del
cuatí.
S'aixeca la sessió á tras quarts de
menta de l'abséneia del senyor
CONFERENCIA A AGER (Agulló), a' les onn
Pintes, el qual ha impedit que sis.
1 MING A TREMP, a les set del vespre.
se Seguís la interpellació soDESANIXACIO PARLAMENTAii
bre la vaga de Correus .
5
S'ocupa de la situació en que
. tia
rs
ea troba sl eos de Correus. els
Els passadi gOors del Congrés
rs
quals P° a unes coses san eon- s'han vist fino conophegujs du-,
Es
a les den del unti
rs
siderats Con" A furatienaris de rant lA tarda,' 'pnig ei asen t avui
rs
l'Est - at i per a alt ras no.
el dia assenvalat pe!: tancar tes
MITING A SURT, a les sis de la tarda.
Es
per- Corte, anit i aquest mati s'hao Així resulta que no se'ls
,
ni
reunir-se
met associar-se
vien absentat molía diputats. ,
Tocades les tino, ha arribe«
pera en canvi, ni es forma Pesles
sis
de
la
tarda.
els
a
BELLVEM,
lame/jai
DE
)
,
ni
sells
sa
a la Cambra, d'unitorrne, eLoap:
POBLETA
MITING A
ca-lata.
sous que reben del material, ni del Govern. portador del .decret
se'ls dota d'uniforme, ni seas de snopetroi6 de les gessions.
Hoi conversat alguns . uso-,
concedeixen millores que temen
MITING A POBLA DE SEGUR, a les sis de la tarda.
sollicitades, algunes de les mento amb En Melquiades Alguata fou 'oferts de concedir- Va l'PZ. passant després al des-,
pata de ministres, on l'ha visi•
.-•
les. •
u
Després es referiex a le sauaria dels tat En Lerronv. Mis tard ha enmati,
del
onze
a
les
MITING A ISONA,
funcionaria dalla del Laboratori 11.411- trat al saló de seccione, on
vidas! i al que ha passat amb coa llegit el clacret de elaitaura..de
MIriNG A ARTES& DE SEGRE, a les sis de la tarda.
medie provincial', cert s'han decretat set les Corts.
FI
MI ING A AGRANIUNT, a les sis del vespre.
cess.areies i slan concedit determinats
LF.11110f1X ' I EL CNS
¿rete als sunennuneraris, i tot aixa
BARCELONA *
perque el edmero u d'aquesta Cateparia és un fill del dnictor general
En Lerroux ha dit acinesia
Prendran part en aquests actes representants de-les organitzacions
de seguretat. i es, alar que quan hi tarda pels passadissos del Con.
hagi la prititera vacant ' de numerad grkt s que en l'entrevista * tinguda
lleydatanes i, per Acció Catalana de Barcelona, els se nyors:
l'ocupara antqmáticameria
amb el president del ConNell. 11
Aporta tots aquesta exemples perxic- havia demanat que es cornplie
duir que al Govern leo interve deguda- record oras per la Junta del
ia
meint en la vida collectiva delS ergo- Gens en la reunid celebrada
F.5
nismes 1 institucions qtte vitten legal- abir, referent als remire piterhent a_ Espanya.
sentat contra el cens eleotoral
.
Acaba demanant al Govern una ie- de Barcelona. del Qual han délaes
ora
otie
aparegut 46.000 eleeters, <watt
claraci6 concreta sobre el
El
posa ler: per a la • readmiSsió del fer- tots de- cognoms espanyola sle
mes d'un eentenar 'de teoCiont
roviaria' empleats de Cbreens,
El MINISTRE DE FOMENT . II de determinats dietriotee On

El decrel de

(Antóni) s'adhereix al mea del senyor

Martínez Fresneda.

jornada

SE NAT

CONGRES

ACCI• CATALANA

Excursió patriótica a Ics elles terres de lleyda

Dia 10 d'a ost
Dia 1

Dia 12

APLEC COMARCAL A ESTERRI D'AN u,

• Dia 13

Dia 14
Dia

MARTI ESTEVE,
• LLUIS NICOLAU D'OLVtiER,
E. DURAN REINALS,
• EDUARD SAGARRA,
LLUIS JOVER,
• MAGI P. SANDIUMENGE,
FRANCESC MASFERRER,
ALEXANDRE PLANA,

D l eea l ste a la nit es repertiren pus.
ftisaM e nt pels rervirs i linee pAblics
tutee fulleo recordant el beirrt que el
Sindleat Arrié local te déclarat al teatre Apolo i la conceriancia d'estar-se
cpaaar.ht pecó. cona que el boicot fa.
volts un anY que existeix 1 reementat
teatro no ha parat de donar funciona,
hom steemitk que les fulleo aneesin diriatides-a allanyar la gent de la confeepl audit en una fasta major.'
El pcale catalanissim de Begues els
rencia q ue l'enderok hieia de donar En
Acció Catalana demana als patriotes d'aqueiles contrades llur col.lala tea sentidatnent que en el successiu Revira 1 Virgili en Remen local. Es
maniobra
polltias
petisa
y
tractirla
d'a
"°,111 oll'Tten en aquesta. cosa desusada; i
horadó entusiasta.
u
qüe ho deixin per les colònies 1 casi . ea que no reelxt.
rs
be
estat
:
Sana
lose
Enric
id
Per
—
po.
han
,
x1
que
a,
,
altra
gent,
ja
d'
'los
Ist
l'anoria 1 de:manada la ni a de la senyoreta CalT110 6.2MISS1551111/111111135055111101111111011•15181011Romeatemaiumoin4111B111181111R111111Zaannuinummu
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nOta

triSta _en

.

..

cnntesta. •i destetée d'enumerar les ges-

tione que en diverses ocasiens ha reslitzat - per aconsegtir la remerniesió dels
ferroviaris acomiadats ea tee, mana
festa que sla de recOntixer la força

mai tingueren majorie

ele regionalistas.
Cona el ella 25 precario la pos.;
sible liada a exercit, En Lee-,
raux ha dcManat qua- e'eicitáti

• LA' PUBLICITAT
zal del tiecal del Suprem per-,
cine P.audiasaeite -de • Barcel
ecineeti la corresponent qu#

reunid de e•omitesa delegats.
. Els reuniblae han kestualat, la
eonflicte i han canvial itemWssions sobre els' aste/telar ea Passemsumptes

Banca i Borsa i les diraccions dels
Bailes que s'expressen al cap d'avall,
els empleats de Banca afectes al pricriminal.
mol. es neguen a complimentar ordres
El cap del -Govern ha cridat
o operacions a favor dels segons.
al. fiscal del Tribunal Suprem
Barres boicotejats: Banc Espanyol de
blea d'e Storsigo g sa. `.
Poserit-l o . en anteeeclents de
Tambe cha tractat del hui. • Credit, Barre de Bilbao, Banc de BisPassumpte.
not, :redactetnt-Se unes instrua- eaia. Banca López Quesada, Banc da
cions. concretes perquallten toto Roma, Lazar, Brothers i Companyia,
Societat Espanyola, Baüer i Compaels Baues hi hagi el mateix can
ta. rdiö C1 Marre,
nyia, Banca Marsans i Rodolf León."
important assunip,
-teran
EL$ PROPOSITS DEL GOVERN
te.
INCIDENT ARRANJAT
Diu "La Cerrtspondencia de EspaL'incident que s'havia produït entre
MANIFESTACIONS D'EN SALES
da":
Parlant avui amb els pe-lo- el secretari del Banc de Biscaia, seDissabte praitük se celebrara. , Connyor Bastos, i el del Sindicat de Bandistes el senyor Sales, reten/ased' de ministres, primerd'una sarie
se a l'atemptat dc que ha estat ca i Borsa, ha quedat resolta satisel tema principal de la qual serä el proobjeete a Barcelona l'advocat factòriament, mitjançant la intervenció
blema del Marroc.
del senyor Lagunilla, pertanyent al
Es proposa el • Govern arribar el mas, del Sindical Unte senyor Seso- Sindicat d'Empleats, que ha estat no
ras, ha expriessat el seu convela
aviat posible a una solueib que posi
menas
arbitre per a aquest assumpte i
ciment de que no es abra de la
fi a la indecisió amb que fine ara alta
Corporació Siridica•ts lliures Iba resolt ràpidament.
caraeteritzat Ja Política de quasi tors
En conseqüència, seran retirades les
de la seva presidencia. Amb tot,
eis Governs.'
denúncies presentades davant del , juthan estat detinguts alguns inConeepts ja els detalls de les dardividus de la Directiva i altres ge per la ' mecanógrafa contra la seca
reres gestiona realitzades per Amel-Ersindicalistes Iliures, entre els compan3-a i la del senyor Caro.
Riffi, ej Govern ha de decidir-se si s'ha
guate n'hi ha un que té la mà
OPTIMISME AL SINDICAT
d'anar o no a Alhucemas.
dreta rompletarnent &eternaTots els informes semblen coincidir
Al Sindicat d'Empleats de Banca i
da a conseqüència d'un atemp- Borsa segueixen accentuant-se les iman qua el Govern, en previsió que
tat que fou víctima a Manresa. pressions optimistes sobre la pròxima
l'acord sigui d. sotmetre per les armes
Contra aquestes clatencions solució del contacte.
Ales eabiles, té preparats ele elements
formula el senyor Sales la seva
SeliiSla que el alee -Mas entrará
efeessaris.
mes forte, protesta.
en franca cordialitat i harmanica soA Marina s'han donat per caducades
són
aquest
moments
—
•
No
lució.
totes Im llicancies atorgades a caps i
deia—d'anar a trete pels car- • Tant per un costat com per l'altre
oficiala.
entes
ald'haver-ho
pera
rers,
es creu que tot seguit començaran les
Corn hl ha alguns ministres que eón
gú alai. el natural és que s'hau converses preliminars de la solució
decidas partidario de l'acció política,
altres
més
contra
rin
atemptat
definitiva.
,segurament seran interessants les delisignificatius advocats del Sin'beracions dels Consells anunciara
DETENCIONS
dicat Unir. i no contra el seEls guardi• es de • Seguretat
PELS MORTS D'ANNUAL
nyar Seseras, que presta els
han detingut a Jesús Chilla, de
Són molts ele Ajuntaments que han
sena serveis a aquest fa dos
25 anys, cobrador del Banc Es-arganitzat exequies per als morts d'Ara
mesos.
' anal. que se celebraran m'Ilesas dies,
Parlant del conflicte bancari, ha 1 panyol do Crdit; a Francesc Lo
fine el dia ii d'agost, data en que migué
dit que a Barcelona hi ha entitats 'pez, de 22, electricista, •empleat
era dita entitat i Juli Vazquez
Monte Arrua, posant termini a l'en-. com la de l'Arrias Gala, Marsans,
Calvo, de 2 3 anys, empleat al
'Banca Arrias, Banc de Roma, Jover
¡taladrada.
Banc de Roma, cona autors
i Companyia. Banc de Barcelona,
NOTES OPTIMISTES
l'agrassi6 de que fou objecte
Banc de tisc. aia i Anglo American
Joan Casado Fernriclez, empleat
El cots-secretari de Guerra ha pre- Bank, prop deis guate no ha tingut
no sindicat del Banc de Bisgat als periodistes que rectifiquessM el Sindicat necessitat d 'intervenir
.la meada sobre apresament d'un val- mai; i aqui a Madrid cal estar conseäia, agressi (ligue es verifica
al carrer de Sereno.
xelt a la badia d'Alhucemes amb contantment sobre elle.
traban, negant que aquesta noticia tinDe totes maneres jo cree que din,
amas caracter oficiós, com alta supo- tre pocs dies el conflicte quedará
L c s raspousabillais
sat.
reduit solament a determinats Bancs
LA COMISSIO
Taraba ha desmentit el sets serteque no ho passaran molt
tani que hi hagi motiu de disgust en- ELS EMPLEATS DEL SANC
PARLAMENTARIA
i
l'Ah
Cotre ehs comanants generals
Ha sigut aqueas mata ha informació
DE ROMA
araissari, 'As quals, segons afirma el geAquest matí s'han reunit al domi- oral davant de la comissió de responneral Bermúdez de Castro, van d'asabilitats.
cord en les qüest'ons .refeernts a Tac- cili del Sindicat tots els empleats del
Han comparegut el senyor Clarä;
Banc de Roma.
ció-cl'Espanya a l'Africa_
A la reunió la ha assistit el senyor delegat d'assumptes indígenes de l'AlHa afear a tarnbé que no són dos, sita Comiscaría; el senyor Giménez
tió deu, els tinents coronels que havien Sales el qual els ha tramés les noti- Grau, director de la Resida-ida d'Esei comanament de les forces cies que tenia de l'Empresa.
El conflicte ha quedat resolt res- tudiants, on va estar a gun tenme un
. regulars de•Tetuar., comandament que
gertná d'Abd-el-Krim, i el redactar
-Bazà provist pel ministre de la Guerra pecte al Banc de Roma.
càrrec i sou de- de La Libertad, senyor Hernándeb Mir.
La
suspensió
del
.després de compulsar els meras de caEl senyor Pkasso, també citar, ha
cretada contra un dels empleats ha
..dascn deis sol-licitante.
quedat cense efecte i tot el personal escrit una carta excusara la seca abL'ACTITUD DE LES CABILES
sència, per trohar-se malalt des de que
alta restituit a llurs llocs.
Melilla. --- L'esquadreta
Les bases que havien estat denun- va tornar de Ginebra.
Per a demä cstan citats per la Coservei aquest matí h avolat daciades queden en vigor i seran commissió els senyors Ruiz Albania Góplides escrupolosament.
munt del camp eenmic, obserEl boicot Continuara en la forma mez Hidalgo i Vivero, autors de Ilivant-hi nombrosos grups • en
establerta, quedant cense efecte pel bree que tracten del Maroc.
a ctitud espectant.
El senyor Vivero ha escr't una car-'
, que es refereix al Banc de Roma.
CONSELL DE GUERRA
ACOMIADAMENTS AL BANC ta excusara la seva absència.
A MELILLA
La Camissió aseguirà alternant les
DE CARTAGENA
Melilla.—Al quarter de Santiago
informacions orate i escrites fins el
cha celebrat el Consell de guerra
El Banc de Cartagena ha acomia- dia 31, en que conienearà l'examen
'per jutjar l'oficial indígena Bu- dat dotze temporera al.lcgant que classiiicacióó deis documents compro.i
Amama-Ben-Ismael.
no reunien les condicione de capa- valono d'aquelles informacions.
Ha presida el general Echaüue.
citat que es requereixen per a la tasEls c-árrees .anés importante que
ca bancaria.
AGRESSIO A UN GUARDA •
.isayirriputen son; negar ob.ediéncia
El Sindicat, d'acord amb aquest
JURAT
al.. cap del campament del Zaio,
Banc, veurà si, en efecte, aquests
Bilbao--A la mina San Luis"
• unint-se als seas compatricis .interfuncionario no són
ha estat víctima d'un atemptat
nant-se després • a la zona franA C;RF-SSIO
.el guarda jurat Angel Angulo.
cesa.
Quan se retirava al seu domicili • Ina
grup de desconeguts li enUn deis testimonie diu que va senl'empleat del Banc de Biscaia Joan jegä alguno
trets, fugdnt des,
tir-li dir que Calla unir-se a l'ateaPardo Fernández, de 20 anys, ha pres.
• ment dels serie germans, que Es- estat agredit amb una clau anglesa
Un dele projectils lt entrà al
panya. ho havia percha tot i que ha- per l'empleat del Banc de Crèdit
dissortat guarda jurel . per .Pes. '
via arribat l'hora de la redemció de Jesús Minada.
pallia,
sui-tint pel costea esla seva pätria.,
La víctima ha estat curada de fe- querre.
A l'apantatnent la figura una corides de pronóstic reservat al cap.
El seu estat es greu.
munie-acf6 del representant espanyol
L'agressor ha estat detingut.
a Uxda dient que el processat es
presenta portant posada una guerre- L'ASSEMBLEA DE SARAGOSSA.
COMICS O LLADRES?
ra de capità.
Aquest metí han sortit cap a SaraFerrol.—La guàrdia ha
El fiscal ha mantingut la petició de ragossa representante del Sludicat
a Zotnosa upa compaja pena de mort.
Mime Professional d'empicats de Ban- detingut
de còmics ambulante, cm-taEl •processat ha estat condiiit al po- ca i Borsa, que Tau a assistir a rAs- nyia
piaste de sis dones i vuit homes,
bita de Rostrogordo.
sembin2a que se celebrara denla a la dique despees de Pespectaele es
ta chitar.
dedicaven a cometre robatoris
als pobles on treballaven.
ALS CLIENTS DELS BANCS
rea =1 codicie de la Banca
REUNIO DE CO MITES I DEBOICOTEJATS
VAGUES
LEGATS
Els clients dels Banca boicotejats
A
Vivero
han plantejal la vacatan
rebent
una
nota
impresa
que
de
Bancal
Borsa
El confliete
ga de eonstrucció 257 obrers,
din aíxi:
Continua en el mateix estat.
"Per diferencies sorgides entre el els quals demanen un augment
• S'ha celebrat,- sota la pues:,
dencia del senyor Sales una ' Sindicat Professional d'ernpleats de de jornal,

Din-mores 25 de »1101 de le

tant la Sala primera aorta la segong de l'Audi è ncia han SIDApis ele senyalatnenteesense ofi
ciar als advocats, puix el Collegi comluicä l'Audi è ncia el
sea/ propòsit efe no assistir fins
que es dengues als advocats una
amplia satisfacció.
Aviii es reuneix el Collegi
d lAdvotate per a veure si es
troba una fórmula d'arranjament, que fins ara no ha do-

Xeree.—Continuenlés coacoions dintre la població pels vaguistes agrtcoles.
Aquest /naif han apedregat
a Antoni Cifuentes, ferint-lo de
pronòstic reservat.
La gnärdia municipal ha deungut, un dele agressors, soldat
del regiment de 5alicta, anemianat Manuel Gallardo, que es
trobava aqut gaudint d'alguns
dies de llicencia.
El comandant militar l'ha
enviat a Melilla.
Continuen venint obrers forasters, per substituir els vaguistes.
Aquests han celebrat un míting i han aeordat Socórrer-els
que estiguin presos'.
Demä e demit passat vindrà
el governador civil:

nat resultat.
EL GOVERN SATISFET
Per celebrar .les vacanees

parlamentäriee, aquesta nit
s'han reunit a sopar a l'Estadium del Metropolità et president del Consell, els d'ambdues
Ce:labres i alguno ministres.
El de Governació ha rebut
els pteriodistes, de matinada,
dient-los-ri que no tenia res

SI NO ES TREBALLA SE SUA

La valor de Madrid es sufocaat.
Avui el termametre ha assenyalat 44
graus al sol.

que comunicar-los-he

ANIVERSARI
A l'Ajuntament sla celebrar la
sessió per recordar el segon aniversari de l'assegurança obrera obligatenia.
Han parlat els senyors Ruiz Giménez, Maluquer, Innocenci Giménez i
Tormo. Ilegint-sc medres adhesions i
repartint-se Ilibretts d'estalvi a alguna
obrers municipals.

EL PA CAR
circulat la noticia de que passat
demà es comunicarä a les autoritats
que els flequers de Madrid no poden
seguia veuent el pa ale preus que ara
regeixen.
D'EST1UEIG
Dijous sortira el mayor Alvarez (En
Menquiacles), cap a Oviedo.
Després asirá a Guille, on passarà
una temporada prenent aquelles sigiles.
Ha

DE LA HORT D'ANTON DEL
OLaIET
El sumari que instruia el jutjat del

BITLLETS FALSOS DE CENT
PESSETES
Circulen abundosament per provincies ballets falsos de roo pessetes de
remissió de 30 de juny de _1906.
Es diferència dels legítima en que
la impressió de les xifres que hi ha als
ängles superiors de l'anvers sembla
més feble que en els ballets del Banc
d'Espanya.
Les caree de les matrones eón de
dibuix defectuós i es vestidures borrases, com també el barre on s'asseu
la figura de la dreta.
L'orla que fa de more es defectuosa.
El fons és de color més clar que en
chi legitimo.
Al dors, apart de lleugeres imperfeccions del dibu j o, es veu el colora
Mis fort que en els boas, i la flamea
-nació, en tinta mes roja ressalta a simple vista dels falsos.

Centre per homicidi en la persona de
Lluís Anton del °linea s'ha donae per
acabas i aviat passarä a l'Audiencia.
El sumara té 300 folit i Ini figurert
les declaracions d'alguns testimonis
proposats per la defensa d'En Vidal i
Planas.
Sembla que han declarar hacer Zastt
Ileugeres rascades al coll d'En Vidal
i Planas. pel que es tracta de dedutr
que hi llagué 11Mta.
--- —
LA VAGA MINERA
A Bilbao, el governador ha convocan els patrons minaires, exposant-los
els termes del conflicte, parlare de la
paralazació del mercat i de leerás jornal dels obrera
Els patrons han celebrat una reunió
per estudiar una fórmula d'arranjament.
REGIONALISME "BON MINYO"
Amb el títol "Un regionalisme sä'', parla "El Debate" del
moviment iniciat per alguns
elements a Valencia i Cat alu nya per un regionalisme sobre
la base dama afirmació religiosa. i fa aquestes considera-

elons:
"Ei moviment, ha començat
be i pot tenir una gran importancia. Són encara Valencia i Catalunya regions dc tradició cristiana, que poden entrar en
nenclegament d'una política noble i renovadora.

Es • aventurat supoear que
l'acció "conjtinta d'a.nebduesdre.
glena sota un matelX M'opa,
ma i frmarnentainient traeat,
tingui
magnific eco? . •
Tampoc avui manquen Per
fortuna, en la política general
espanyola, hornea i fins algee
partit, eapaeos de rec ollir j
coordinar aquestes aepiracietu
regionalistes sobro el fons aea
mateixos principia. La mutu
alianea dele grups regionale

d'aquesta organitzacid
SP1'ä penyora d'un exit räpid

segur.
En resum: si els nous grupe
regionalistes d'acció catelica a
Catalunya i Valencia fixen d'en
modo concret el seu programa,
Si procuren inspirar-se en una
labor comuna, si emprenen una
propaganda xardorosa, on
lerosoment i cense equívoca
facin afirmacions de la seso te
i del seu patriotisme espanyei.
si dintre els seus .entusiasmes
regionalistes, en Roe d'ieolar,
se cerquen el contacte anda he.
mes i partits política afine, ca.
pacos de portar les seves-aspi.
cm:Rana a esteres de Govern i
els setas sentiments a les altres
regirme, vindria aviat a frueti.
tirar la seva obra, i no he se.

ria d'engrandiment local, sind
l'obra de la reconstrucció d'Es.
panya.

Seres d e la Compa n yia Trasail ä ntica
LINIES A LES ANTULLES, N1EXIC 1 NOVA YORK
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirà de Barcelona el 25 de juliol, el 26 de Valencia, el 27
d'Almeria, el 28 de Málaga i el 30 de Cädiz, cap a Nova York, Ra yana i Veracruz.
aal vapor ALFONSO XI I horlira. de Bilbao el 17 de juny, el 1 9 de Santander, el 20 de
Gijón i el 21 de Cornea, cap a Hilvana i Veracruz. Adule t carrega i passatge per a Costa
Firme i Paeffic, amb trasbord a l'Havana.
LIMA DE VENEZUELA, COLOMBIA 1 PACIFICO
El vapor LEON XIII sor tira. el 10 d'agost de Barcelona . PI 1 de Valencia, el 13
de Màlaga i el 15 da, Cádiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, Puerto Rico, 'l'avena, La atuayra, Puerto esbelto, Curaçao, Sabanilla, Coa
lön i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao, Mullendo, Arma, lquique, Antofagasta i
Valparaiso, Surtida (le Valparaíso el 12 de cada mes. tornant per la mateixa ruta fine a
La Guaira i d'allt a Puerto Rico, Canarias, Cädiz i Barcelona.
LIMA DE BUENOS aiREs
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBOR sortira e.1 4 d'agest de Barcelona, el 5 de alä
haga i ei 1 de C ae r,. cap a Sanla Lame (lo 1 en e re i e. Montevideo i ilUOnriS A111,2.

EL COMERÇ D'ESPANYA I
IP,LANDIA
En la Gaceta s'insereix una declaració del ministre d'Estar i un delegat
d'Irländia en 1a qual els dos Estats s'obliguen reciprocan-lela en el comerç
navegació i indastria, amb beneficis de
reducció, salva j e ' vigent l'acord referent al bacallä;' : atub facilitat per als
vins espanyols.
La declaració entra de segu:da en
vigor i durará tres naceos.

SERV E I A F1LIPI1 E S 1 PORTS DE X1NA I JAFO
El vapor seriara de Corunya 21 de para Vigo, Lisboa i Cädiz,
d'on surtirá el 13 cap a Ca rtagena, Valencia 1 Barcelo na. i d'aqueet part, el 10, cap
a Pon- Said. Suez, Culoinbo, Singapore, Menea, leung-leung, Sanghaa N e ga b a s/ :. Kobe i Yokohaina admatent passatge i earveaa' per els dits porto i pür ii altres ineret; arnb eis quals
hi hagi estable/as serveia regulars des deis punta d'escala abane 'indícale.
LINIA DE FERNA N DO p00 •
El vapor ALICANTE sortirä el 15 d'agost de Barcelona, el 16 de Valencia, el 17 d'aía
cant i Cartagena i el de Cädiz, per a Las Palmas, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma, denles escalas intermitjas i Fernando Poo.

NOMENAMENT
Ha estat nomenat Joaquim Martínez
Borro, metge auxiliar de l'estaca!) sanitaria del port de Barcelona.
DONATIU PER A LA CIENCIA
Fa por morí N'Emili Riera Gómez,
catedràtic de fEscola d'Estudis Superior, especialista en la creció de d'endes nattuals.
S'ha sabut que ha deixat la seas fortuna al Musen de Ciències Naturals,
reservant-se a la vídua l'usdefruit vitalicio
La fortuna puja a 16o.000 pessetes,
è segons la voluntat del testamentari ia
quaniitat ha de distribuir-se en forma
que, de la mateixa. 150.000 pessetes
les empri el Museu lliurement, en eta
que entengui degui emprar-'ee, cense
cap limitació; amb les ro 000 pesseres
reatants, i el sobrant que les 15o.ozio
pessetes deixin després del pagament
de les diverses despeses s'instituirà una
renda pera sin premi o beca als alunares
que cursin ciències naturals al Manea
de referenoia.

Ultra tots els indicats serveis la Companyia Trasatläntica te establerts els especials
dels ports del Medilerrani a lleva York, porte del Canea/une a Nava York i la tinta de Barcelona a Filipines, les sortidesdels quals no san fixes i s'anunciaran opurtunament a cada
vial ge.
Aquests vapore admeten eärrega in les n:adicione més favorables i passalgers al s .
quals la Companyia diana ellotjament mol ~ale i traele esmeran com bu ha acreditat en
el seu dilatat servei. Tots els vapore tecleo telegrafie eeaee fils.

PER A COBERTES I
PER A RECOBRIMENS

LETA

ondulada CANA

111111211•0101.1

TAN1 ANYS: 114 x 185 cm. I 75 x 1 20 cm. :-: PLAQUES de 40 X
40 cm. planes :-: XAPES "B" per a recobriments; tamanys: 120

X 120 cm., 120 x 190 cm. I 120 x250 orn. URALITA, S. A.
MacIrld-Valèneia-Sev i lla-Lle yda - Salamanca :-: DIPOSITS a tetes
les ciutats Maportants d'Espanya

ü

CASA CENTRAL: Rarcelolla, Plaça A. l pez,15 —

VIGA. D'ADVOCATS I PROCU.RADORS
Múrcia—Segueix en igual es
tat el conflicter dels'advocats• i

a

Bamba

Tebf n, A. 1644 i A. 848.

Liogiu La PubEcitat propaguen-la

procuradora.
Dos qupe eeorneneä la vaga
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.Per als efectes de l'expediciö d'aquest tren es reputaran com DIES DE FESTA, demés dels diumenges, el dia de SANT JAUME (25 de juliol), el de l'ASSUMPCIO DE NOSTRA DONA (15 d'agost)
„

el de la NATFVITAT DE NOSTRA DONA (S de setembre)„,

LA PUBLICITAT

—

S . .ESPECTACLES

oimeeiffleemeeet4444.6
Palace Cine_
ORAN BALO DE MODA
PROGRAMES BELEGTES
ATOl ,

TEATRES —

A4444444414.4444444441$..is

ELDORADO

41444

TIVOLI
Companyla de vodevil I
trans espeotacies Santpere.
Bergs. Primera

actriu:

Assumpoi6 Casals

san, en l'escala trägica. Sorprenent atraecid: Els Cronays,

CarmlnIta, Will CanIch, Els
Plaxats. Seients, a 2 pessetes.
General, 0'70.

Companyia cärnico-lfrica

PRAIDO-CHICOTE

4h4+44444444.4/44e6444444444
TEATRE COMIC

Temporada popular.

Preus econ6rnics
1n111•11:n1111.n

Gran compensas Ilrica de sarsuela,
opereta 1 revistes, dirigida pel
primar actor Envio Baut.

Avui, dimecres, fasta de
Sant Jaume. Tarda, a dos
quarts de cinc. Nit, a les
deu. L'apropbsit en un acte, de Torres del Xlamo
Asenjo, música del mestre

Avul dttnecres, festIvItat de Sant
GRANDIOS CARTELL
Tarda, a dos Quarts de contra, I
nit, a dos Quarts de des, Paplau.
dicta sarsuela en un acta,
LOS DESCAMISADOS
Salt creizent 1 definitiu de la farsa
lirICa en tres actos,
/AVE CESAR!
Viola deis cuadros: 1. Les asma.
las; II. La Vea Patricia; In. El circo romano; IV. La orgta. RiquissIM
vestuari neo. Sopen) "atrezzo'.
Decorat ile Morales i Vela 1 Baffle
1 Amige. Auginent de cnors. Nombrasa comparseria. Banda de trompetes 1 tarimas per les segones tiples. Presentado IMmIllerable.
Cosa mal viuda al Paral4s1

calleja,

4.4 ROMANTICA
Avui, dimecres, festivitat de
Sant Jaume, tarda, colossal
programa

Baixant de la Font del Gat
D. Joan

de

Serrallarga

Nit, a les den,
LA POMA

f444+4444 104444+34444444,
444444444+6.4444449+04~

TEATRE NOVETATS
Convertit en el cinema mes frase
de Barcelona. Cada ala l'enrama do
la sort ans (es acosturnades
VINT-I-CINC PESSETES

Avut, di-marres, sesslons: tarda, a
dos qUartS de cinc, 1 ten, a /es den,
segona Jornada ae la berle en tres
Jornadas,
A LES URPES DE LA BANDA

axtrnatelx la senpresentant
sacional pelilcula maree Ambrosio,
en (matra parts, interpretada per
filaria Rouns,
LA PAPALLONA DE LA MORT
1 altres.

El programa no pot esser mes sug.
gestlui es p urio, emecid, bellesa,
projeccio perfecta, 1, amb Penve.1op de la sort, 25 pessatea al qua
II toque.
Entrada Calca, 50 cèntims; tranques tOtes les localltais.

se011+0.(4.0444-15.4444.4444+4*

e4444+94....«4444444~
Gran

Teatre Espanyol
Teldfon 1242 A

Avui, dtmecres, 25 Jullol, festivItat
de Sant Jaurrie, tarda, a dos guarra
de cinc, i nit, a les ceo, escsients
Sonemos pel rel deis magan 1 el
masec deis reto.

EL GRAN
RAYMOND
amb son merare/16s experiment de
UNA DONA ASSERRADA, EN DilEo:
Programa totalment nou.
! L'Empresa na aconsseguit que seguelal per (Ristre (Des meS
EL GRAN RAYMOND
actuara en aquest teatre.
Demä, tIllOos, nit,
EL GRAN RAYMOND

beeirgeße4.3~~4,~0,3

La joguina còmica en un
acto i tres quadros,
LA BOLSA O LA VIDA

27 i 28 representacions de

la fantasia cämico-lirica en
un pròleg, un solt, cine
inauguracions, una pel -heula i tres radiofototelegrames, en prosa i vers, original d' Emili G. del Castillo, música del mestre
Alonso,
Barcelona se divierte...

+44•0444+44444.44-14444.44.1

--CINEMES---

Exit ressonant. Deu decoracions d Casteli i Fernandez, blulbena i Girbal i Morales. Pellicula de
Studio Filma. Vestuari de

Peris Germans. —Dem,

14444-11444+4444~~4.444.4e.

Saló Catalunya

di-

rt local mes fresc de aarcelona.
Avul dimecres, restivItat de Sant
Jai/me, gran matinal: Tarda, gemid
continua, ilitim ella del granclids
exlt, Eta quatre gonete de PApocallas' (5.000 metres), grandiosa
obra de V. Blasco lbatiez, creació
de Rodolf ValentIno; Un viatge
per mar, cdmIca.-111t, estrena del
programa ajuma, Follia de Joventut, Dema, Miaus reestreno,
L'aguda, per Cbarles Ray.

jous, larda i nit, El barbe-

ro. de Sevilla i Barcelona se
divierte.

ter4.44'44+1444444.441.44.44

No-4)4+0444-1,e+444.4444+44.44.
Teatre Barcelona
Telèfon 514 A.

COLISEU DE VARIETATS
Temporada 1923-24

i-fee4~44.4.4444+44+11d
I•444+944444444.044~044

úniques funciona populars. Preus econòmics:
Butaca d'amfiteatre, una
pesseta
Avui, dimecres, fasta de'
Sant Jaume, tarda, a un
quart de cinc, i nit, a
les deu, projecoi6 de notables pel . lfeules. Exil de la fa
mosa
Den

Gran Teatre Comtal i
Mut, dilaceres, festivitat de Sant
Jaumc, sesstel matinal de once
ti una. — Tarda I nit, grane
Prog rames. Les pellicules «migues
Alerta amb la promesa!; A la bona
de Date; la bonica comerna Superatinta folie; V Jornada de Pernoctonant peiticuia EI doctor Alabo»,
1 jornada de la colossal peliteula
Sodoma I Gomorra.

Ti3OUPE PORTUGALIA

le18444.44444+4444.4++.4444

JOHANNYS

Exil sorollós de la eminent
artista

Diana-Argentina
Excelsior

OI
. . HIDALGO

iAvui, 5, EI doctor Mizbuse,
Ull vlu amb la promesa, Su..
perstici6 fallo, Una anguila re-

Repertori nou i selecta.—
Fastuosa presentació.

ICONS
vb.4444.0.64

diosa, L'Indolent.

Teatre Circ

del

44444+441+44444444-544141144.0
>0444444444.4•4444.444
1 Monumental - Pedró

Walkyria
Aval, festiviat de Sant Jaume,
sessid matinal a • onze a una,
Manees a 'Arrime Inexplorada (vul1ena /ornada); Sodoma 1 Gomorra
(primera Jornada); Tomstset entre
bailadora; Un de möt.—Tarda, En
cerniese d'orne
per Doualas
Fairbanks.—Nlt, Stareley
' a PAtrics
Inexplorada (novena, Ultima Jornada): El diabla al cos.—Dema, di1011S, L'admirable GrIchton, Sodoma
Camorra (segona, enema Jornada), 1 Ele docta& d'en Triquitrequi.
4444.441444444+44444444.41«

Cinema Princesa
Gran via Layeana
Telèfon 1371 A.
L'Llnic local que obté
avene en la cinematografia.
Avui dirnecres,. Programa se
lacte. Sempre les minora pro-

duccions: Stanley a l'AfrIca
inexplorada, 8 jornada, d'èxit
indiscutible, pel simpätic George Walsh; Dolorosa, gran film
dramàtic d'inferts, per la tan
coneguda Rita Bruna; Rosa
blanca, bonica . -cinta dramätica
d'interessant argument, per la
gran artista Elsie Fergurso,
del Programa Ajuria; Al cor
brau res l'espanta; comedia interessant; Charlot prehlstbric,
cbmioa de gran broma.—Demä,
ttot estrenes, entre elles, La fi
brios, drama de gran argument,
per la bella artista Enid Markey, que tants èxits assoleix.

RESTAURANTS

Gran Cinema Bohèmia

cants populars lusitana.
Succés del celebrat silueLista

dimecres • teetIvItat de

Sant Jaume, tarda I ntt, les dtvortldee pellteules A la bona de
Den 1 Marta anda la promesa!; la
bordas comadla auneratield feila;
lortginel t Instructiva hita de Londres, 1 represa de la Peklizilla
Luna broma Charlot al basar.

Jamo

den, Non formidables atraecions, entre las qual figuren La

Troupe Barcena. 4 bellissimes
senyoretes; Nanakusa OkIn-

ESPqRTS

HOSTIII) MIAU

Frontó Principal Palace

1Fábrio? de Productes Csr

anteles 44 Va l tuelaI a
eles de

Avui, dimecres, tarda, a les
cinc en punt. Dos extraordinaria partits de pilota a chilena.
Primer, Iturzaeta i Salsamendl
contra Oscar i lohazo. Segon,
Ondarres i Palau contra Olasaciaga i Goltla. Nit, no hi ha

FELICIÄ PLA POL

ORT
InausluracIde

partit.

d'atost

GRAN CONFORT

DIVERSOS ---

jualot de I

conststiced

Casimir Vicens

Despatx: Tallara, 72
Teldfon A. 150%
Carrer Benavent (pst,
xlm a la Traves a era de Sane)

BARCELONA

NOVA CONSTRUCCIÓ

MIZIIIIIIIIIMIEW11111111•11111n111111~11111114

Venus Sport - Palace Ball
Ronda Sant Antoni, 62 i 64 i
Tigre, 27
Avui, festivitat. de Sant Jaume, Patró d'Espanya, Tarda i
nit, grana balls de societat, per
la renomenada banda Venus
Sport, elite tan encertadament
dirigoix En Domènec Ponsä.

Finca

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 8-VIDRIERIA, 12
Telefon 1378 A.

IDINER

Venem a la provincia de Gema,
vora del mar (Costa Brava). Una 2
per a l'eStlUelg. Es poden prendre
de mar sense sortlr de la (Inca, on tu
un bonlc xalet. Ni ha torea terreny. pr,„
58.005 duros. Borla de Contractac)6 e.
Passatge de la Pau, 8, entrl. Tel. 5444
De 5 a 7.

a l'acta sobre auto,, telxIts I altrea
mercaderies. Sa0; . hantbia de lell
flore, 24, prtmer.

Estiliejants

A TIANA

Ocasió

Es donara la Gerencia d'una important
fabrica en plena produce16 1 próspera
venda EN EXCEPCIONALS CONDICIONO
per malaltta del seu amo, a out terant
aptituds comercials dispoal d'un minfin
de 50.000 pessetes, per g arantir els Interessas ante se II confiaran. Baraa de
Contractació S. A. Passatge de la Pau 8,
entrl. Teilt. 5404 A. De 5 a 7.

Gran Hotel. Servei a la caz,.
ta. Coberts a 7'50 pessetes,
Garrar de la Plaça, 34.

I

INXE

SEINSZESIIIMINZIMI

Les famIlles M'Ungidos no cls 50freIxen perejil() usen AKANTBOL, el millor externunador de sietes de/ mas.
Premiat a toses les Vine/sean/res d'Higiene. Es ven a /es prinelpate droguer/es
1, a prova, al despatx. Diputacio, 202,
entre M'iban 1 Montaner,

Al cor de la Costa Brava,
gran eeifici, ex-eonvent,
amb cel.-les disponibles per
a familias. Aigua riquissima 1 abundant que neix
roca al match z convent,
Vista panorámica del Gel/
de Roses. Hiles Medes í Cap
de Creus. A minuta de II
casa hi ha una bella alatji
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a tutores,
a l'Administració d'aguas
diari, de 9 a 10 i de 7 a 8

0,4~4.44
LES PLANES
Hotel Restaurant ~sablea
-Obert des de les cine
del matt a mItJa ntt
rree de oebert 1 • la carta
be
Caen. de 7'60 pta. endavant
Habitacions per a tempOradeS a
preus económico
mama del Mas Gulmbau
cena especial per a aUtOrnallO
Tetaron 7 N
,PrOpfetarl: Joan CO (de Patine
VERSAILLES)

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL
AGENCIA . OFICIAL

J. G.

Aionso

5

E

s, en e,

‘RAGO, 188
(ca t lada Muntaner)

st

CALÇATS S1MON

o

ji

Liquido a la fäbrica mateix les mostres
i calçats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

PREUS DE SALDO

Especialitat

Carrosseries, Ca- si
Fürica de calçat:
mions, Omnibus, etc.

IIIBBISIBBOXIBEISSIL0101115,111511111115

Casa
de balan, 1 dos princlpais, veneno

e l'elxampla, ben orfentada, /mulo jaral, caostrucció de primera. Per 43.000 duros.
Botes de Gontraotttoi6 S. A. Passatge de
la Pau, 8, entrl. Teilt. 5424 A. De 5 a 7

Ilies urinarios, peil , Raigs X,
D
R. BOADA Diatärmia.
Catalunya, 31, 1.er, 2...
2
5i
7 8.—Clinica: Sant Pau,
Rambla de

De
a
de
número 44. De 7 a 10 de la nit.

a

alaInCennst.

r x4°

rlit aesci.7310
9 5den

151.1.81 3LA
PER A TEULADES

EZ 43)

ondulada de
120 per 75 cm.

Ptes. 750 m.a

e

e

o

e

LLULL, 21

(cl arr e ra el Paro)
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Bose

Avui, dimecres, fesfivitat de
Sant Jaume. Dos extraordinärico funcions de Gira Eqüestre.
Tarda, a les quatre i nit, a les

Dimecres 25

>••••••...*.e.

Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEP ESTEVA 1 Ola»
Portal de 'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A

Teatres Triomf i Marina
Cinema Nou.
Avui, Sodoma I Oomorra,
Els amors de Charlot, Dora burlats, Al cor brau ros l'espanta,
El doctor Pflabuse, 5.

FM:orles a

SARCZI.ONA
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Vermouth "AQUILA ROSSA" es el millor
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ESPLUGA
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FRANCOLI

GRAN BALNEARI
a
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—La vostra situació és tal quia no us raso-,
neixem el dret d'oposar-vos-hi.
Garboy girà bruscament sobre els seus talons i comengh a passejar-sio nerviosarnent per
l'estada. De tant en tant, llençava als tres bornes una mirada en la qual es barrejaven la
ràbia la temenea. En acabat s'inelinä sobro
l'escri p tori 4, apuntalant-s'hi fermament, declarà amb t6 resolt:
—Dones an aquestes condicions ern nego a
enmenear cap diseussi6. Vos, Mac Kenna, representen la meya client, Mrs. ]va White, i em
reclamen en el seu nom, no és això? quaranta
cine mil vuit cena quaranta sis dblars. Està
bé; Ice preparat -un rebut...
Unint el gest a la paraula, l'agent tragué de
la seva butxaca un carnet de xecs.
.—D'altra banda, per bé que no me'n hàgiu
avisat sembla -que també ele tracia de Miss Sinclair; consento a arranjar el seu compte. Qui
la representa, si us plan?
Pär tata resposta Mac Kenna va designar-se
ell mateix amb la mit.
Garboy prengué una ploma, omplf eurosa-1
mera. els xecs 1 ets pass ä a Mac Kanna. El d e
el timbre i els rematé a son torn,-teciuaprä
al secretari que havia acuda.
—Presente.u-los al cobrament de seguida. Telefoneu-me abrí que haureu embutxacat les
quantitats.
faarboy pias it sense presea el 'sen Carnet de

HOTEL VILLA ENGRAciA de primer arare. Te t confort. reneió restado Vaigua. Fonda molt ben atesa. Lautaar, 15 ptes. Sentó exquisit. Mario
eituaci6 excellent i clima del Balneari, a 600 metres tocaut al celebèrrim Monestir de Poblet, afal com la formosor deis boscos, creuats de carretero.
res j abundants en frente que e] volten, l'han convertit tambd en centre d'estiueig i de turisme 1 estacid típica de reyes. Telèfon iati• rurba (núm. 1 d'Es
pluga). E/nadó de Ferrocarril, ràpida comunicael6 amb Barcelona. Stock de neumktics, etc. Administració a Barcelona: Bruc, III. pral. Telefon .1.03S

(mima
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xecs i tornä a finar-lo a la butxaca. Es dispo-,
say a a algar-se. de l'escriptori quan Mac Karma
pronuncià l'atac directa:
—Garboy, son vos qui ha robat la baga de

en el lloc on s'havia abatut aquest punt, venia
l'encapsalament de la Piza exposada davant
GARDOY, EDWARD
Aquesta visió el paralitza. "Va tornar a seure
automaticament i prengué el document por exa-i

ra la boira blavosa que engegeva el seu cigar.
—La meta opinid,—insieLf Gunther,---és que
tot l'afer estä entre Mrs. Chevers, Miss Lilie
Garbo-y. Una d'aquestes dues dones ha prés la
passat p Garboy per sota la taula
baga i

—No aneu depressa,Bracken, llegiu amb aten
eir5,,— aconsellà el detectiu amb to moliflu.—I
s'estira mandrosament sobre el sofh a prop del
Socs fent semblant de no ocupar-se del corredor.
Garboy resseguf ävidament la fitxa. Quan ha.;
gué acabat va enrevenar-se sobre el seu seient,
concenträ la seva energia i recomençà la lectura del document que l'afectava, -sospesant
frase per frase. Havent acabat, Ilaneh el document sobre la tanta 1 es platillo davant Mao

—0 bé —Feu Cl dctectiu veient que Gua-4
thcr titubejava.
— O bé Garbo), l'ha robada primer i l'ha pas;
arada desprea a les dones,

Mrs. Kildair/
—Ah! Ahl Ve't aquí a on volfeu venir a pa-i
rar!

—Respongueu-me!
Aqueet cop, Galboy planlä cara i es redregh.
—Mac Karma, no -he de afegir res ni respon_
(Iré a cap de les vostnes preguntes. Us he satis.,"
fet en tot. No us reconec el dret d'insultar-f
me, per torna.

_Suavitat, suavitat! Mr. Garboy„ —va die
Mac Konna amb calma. — Tenim encara un reme
gle d'afers a liquidar.
---"Chantage?" —reprengué Garboy amb
ror i plegant els brar,sos sobre el pit amb posat

de repte.
El detectiu per la seva batida simulava hts,bilment una violenta irritació; 1 la aova mirada
s'omplia d'amenaces.
amic rdeu, us tino agafat i aqui en
la mey a .butxaca hi ha dos o tres paperats que
us
agrada.ria
pas de veure publicats. En
no
primer Neo em fareu el favor de restar tranquil fine que un coa de telèfon em farä saber
-que els vostres xecs han estat pagats. Després
—per molt estrany que aquesta mesura us pu-

gui semblar, — romandreu al meu ortatat aquest
vespre 1 aquesta nit fines que taglu optat in 4

r•

101

Kenna.
Tota la saya fatxenda havia desanaregut. En
lloc del jugador que desafi a la fortuna, no hi
havia sitió un aventurar desemmascarat, deses-peral, disposat a tot. Tingut tanniateix prou
sang freda per -declarar:
—Esth b6. On és el papar que em cal signar?
Mac Kenna prensare una carpeta de dins un se
arelar.
—Ea un .plaer de tractar amb gent com vos,
—va dir presentant-li el papar.— Oh! llegiu,
llegiu, primer...
Garboy cibal i va fer senyal que n'aprovava els
termes. Abans de signar de tota manera estl4

pul;

eZ,e,
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—Per quina rae?
--Per tentensa d'haver estat vist.
—Deu rneul No età mal combinat,—va dir
tot recollint les fitxes i arrongant-se d'espatIles.—Perä em permeteré senyors de fer-ves
notar, que l'indici capital que es desprén de
tot el que us acabo de Ilegir no l'heu copsat
pas. No em perdonarla si us el feia remarcar;
m'estimo més que els esdeveniments us el 5 e.4

nyalin.

—Mac Kenna, saben o no sabeu alguna c0-1
sa?—va fer Deleitar irnpacientat.
—Cree que no m'etro,—respongué el detee'
tiu sense commoure's—predient-vos que Barbó
Fla clan de tot el misteri abans de vint-i-quatre
boros. Aquest vespre cap a dos quarts de sis,
aquesta persona em dirä qui li ha Iliurada....
a menys que jo no me n'assabenti Inés avial
encara.
—A menys que ,Garboy no

pletä Elelcher‘

Coilfessi,--co04
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