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Converses fil o- Les indestructibles aspiracions de
lógiques
la Irlanda republicana

Els dos grana diaria nacionalistas de Bascemia, "Aberri", arVII. Apòstrof.
del Parta nacionalista base, i "Euzkadi", brgan de
Llegint les publicacions catalanes enC1mu11i6 nacionalista basca, parlen extensaraent del projec- cara trobem sovint faltes en ríes de
a de Triple aliança nacionalista peninsular que hem exposat en l'apóstrof. Quines s'Ola les Inés freaquestes planes.
qüents?
"Aberri", periòdic novel], vibrant d'entusiasme i nobleUna de les faltes més sovint come¡wat sincer, acull la proposta sense reserves i amb tota cor- ses és, en les combinacions de dos pro,
dialitat. "Euzkadi", que porta ja niés anys en la n'afta periodís- noms • feb ts dels quals et primer admet
tica i que representa un agrupament polític que en els darrers l'apöstrof pospositiiu i el segar, admet
d'apostrofar el
alas ha COrn.S, a judici de molts compatriotas seus, alguna l'apòstrof preposítlu,
primer en lloc del segon, ÇO és d'eserrors, es plany sobre tot d'una frase acusatòria que aparegué criure
s'en, m'el, ten', etc. En Loe de
dies enrera en una gasetilla política del nostre diari. Amb tal se'n, tne'l,
ten', etc. (Aquesta falta
maje publica en el san número del passat diumenge un llarg l'havem trobada corneen sisternatIcaeaticle amb el següent epígraf: "Defendiéndonos de LA PUBLI- ticament en unes provee d'itnpremta
maT". En els fons, "Euzkadi" no es defensa de nosaltres, que revisávem aquests dies. En quin
epa motius de delicadesa volem abstenir-nos d'entrar en el tractat d'ortografia haurà après el co r .
aa de la política basca, sinó que es defensa dels patriotas èus- rector de proves que cal escrittre sen,
t'cin, etc.? L'ilartka combinació
Irs per "Aberri", els quals han formulat repetidanent llur disconforrnatat arnb la conducta deis directora de d'aquestes en que és el primer pronom
que s'apostrofa és l'en).
ja Comunió nacionalista basca i que recentrnent s'han organitUna altra falta freqüent és quan un
tat arnb independència d'aquesta agrupació. Ja ens perdonara, pronom
feb lt com une, que és susceptidonas, la redacció de "Euzkadi" que ens refusem a sostenir cap ble de revestir
i
les dues formes
polémica sobre les qüestions que pertanyen exclusivament als es troba entre dates vocals, d'escriure
nacionalistas basaos.
la forma dita recluida ('m.) en 'loe de
Només volem dir a "Euzkadi" que s'equivoca quan al.lega la forma dita elidida (in'), per exemtextos extrets de l'edició castellana de la "Història dels movi- ple, d'escriure se'n ha anat en Roe de se
ments nacionalistas" d'En Rovira i Virgili, en defensa de la n'ha anat. Aix.6 és, a vegades, degut
política que dins el país base el dit diari manté. Cap contradic- a un trua que s'han empescat els tició no hi ha entre les afirmacions deis paràgrafs transcrita, re- pògrafs: quan a la fi d'una ratila.'hi
lanas al fracs de la política de l'Espanya gran, preconitzada cap se n' però no se n'ha, llavors, en
despaiar la ratl a i passar el propeis regionalistas catalana, i les actuals orientacions coincidents
el' a la ratlla següent, el deixen
d'Acció Catalana i del partit nacionalista base. Per això ens notn
a la primera ratlla canviant tranquillasembla pueril l'aduir aquests textos, i més pueril encara el volar ment el lloc de l'apòstrof).
linar Ilur sentit per tal de donar-los una interpretació poc
Una aftra falta es la d'usar com a
avinguda amb llur lletra i amb Ilur esperit.- D'altra banda, el
articles i '1s en lloc de el i els o d'ucollega baba' pot trobar la clara expressió de rideari d'Acció sar, en el pronom, les formes "in, 't, '1,
Catalana en les conclusions de la Conferència Nacional i en els etcétera., en més casos que els dos eta
escrita, discursos i conferències dels homes de la novella unió que únicament Penen usar-se aquelles
de patriotas. Havent-hi textos recentíssims, no cal pas anar a formes, ço és, darrera un verb acabat
en vocal (escolta'm) i darrera un altre
cercar textos de cinc anys enrera.
Ese: Tu tea
De totes manares, de l'article de "Euzkadi" sembla deduir- pronom (ine'u (Ideal).Neun
diguis res.
Sobre'l pont.
te que la Comunió nacionalista basca •accepta també, en prin- gerind..
veig. (Les grafies correctes söu,
dpi, la idea de la Triple aliança peninsular. La categòrica con- Artil
Tu
o
el
ten
gema.
Soes
sabut:
corn
demnació que fa de la doctrina regionalista i de l'actuació del bre el pont. No ein diguis res. Ara el
regionalisme catal à dins l'Estat espanyol, situen teòricament veig).
"Euzkadi" en el camp nacionalista. Tanmateix, la teoria ha
P. Fabra
d'ésser reforçada pels fets, i ja sabem cona jutgen aquest aspecto pràctic els nacionalistas de "Aberri".
Precisament el projecte de Triple aliança peninsular afecta
D'Amslerdam a Balüila enavin
d'una manera exclusiva l'aspecte exterior de la política nacioEl "Telegraar, daamsteraam
nalista, i això exigeix que es prescindeixi deis aspectes interiors.
Al mistre entendre„ la primera faino a fer per arribar a la coor- anuncaa la -l'hamaca', d'un cono:te, integral per, nornbroses perlinació de forces, es el formular les bases- comuna de la política
sorialltals, -anda et fi d'orssanitlasionalista davant d'Espanya. Sobre tot, cal purgar els nulozar
un raid aeri AmsterdamBastes peninsulars de les deixalles regionalistas.
ävia. El govern neerlandi2š
Tan aviat com els patriotas gallees representats pela paria- Bat
i ei gavera de les Indies han
das "A Nosa Terra" i "Rexurdimento", per la "Irmandado
prontas llar ooperació a l'emFalha", i per altres entitats, manifestin llur parar sobre la propresa. ,L.'av iadu e Vanderhoop
jectada acció conjunta, serà convenient una reunió prèvia deis ene preie
el raid a rnig abril
representants deis tres nacionalismes, a fi de posar les bases
de 1921. Farä mainel d'Amsterdoctrinals i tàctiques de la Triple aliança, la qual constitueix
dam cap a Ittidapet, Cieadanami el camí mes segur i més practicable que en la política extmoble, Alep, Bastan BonderAbbas, Ea ratxi, Aliaba/as, Cualterior poden seguir els nacionalismes militants peninsuiars.
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Carnet de les

lietres
IDIL.LIS
Caries Riba ha agrupat una pila
composicions en la Leva antologia
rerdagueriana, sota el noto d'"Idillis".

Verdaguer havia batejat sovint amb
aquest nom moltes de les seves peetea inis:iques. Les que ha triat el seIjar Caries Riba són trates d'aiguns
ares de Verdaguer apareguts en
baques aloa diverses. Del "Plor de
la tórtcra" (1872) a "Lo blat" (loor),
tan vint-i-nou anys. Nogensmenys, a
llena del temps, l'idilli verdagueriä
ii sempre la mateixa "tendresa, tan
directa i tan pura". Es un impuls
d'amor que l'acosta a la Divinitat, o
1Ik una enyorança d'ésser-ne lluny.
Cte fa notar molt justament Carles
ka, és més freqüent, en el Verdate mustie, l'enyorança que l'oblit i
joia: "Ilnima vaga amb el seu
•
consirosa d'ella mateixa". Les
els ocells, el paisatge, l'esceaan de la terra, er, fi, no és sida un
desoladament buit quan l'Amor
S5 sin anat, o bé un chor harmoniós
i sollkit quan Ell hi és. Aquesta
ta avenci6 del terrenal a la mística da
Ve rdaguer dóna sovint als seus idillis un gust d'amor humà. Rosalla i
l ' Infant es donen Ilurs cors, a rhort,
entre claven .; i satalies:
" Mentre canvien los cors
de-fallida,
que ja no pot obeir
tanta delicia.
La traidor del rossinyol
can:a i refila,

amb cançons i refilets
tot ho capia.

La mareta, que entra a rhort,

plora i sospira
quan la ven entre els rasera
tan esllanguida."
Amb quina embriaguesa, les rases

els ocells coronen la mística escena!
Es. la pr
de l'Amor qua els
unma. Enesencia
canvi, la tärtora, enyorama del
Colom del cel, ferida del
'bes suan
--d'aquell Amor d'ull blau—
ce n a rossa", ven
fugen, tristc s, els Pa Pallons, lescom
abelles, , l'abril
rsaiss
Verdaguer fa moure la
Na tura. a Simpels
del seu cor. Com

diu Carles Riba, "escena, ese- man i i
sentiment personal es fonen amb una
unitat inefable" en els idillis de Verdaguer. Les quinze mostres que n'ofereix en la seva antologia no poden
ésser mis preciases. Totes sán amarades d'aquell amor simple, que fa
veure al poeta les escenas mistiques
amb ulls d'infant, i canvia gaireb6
en llegendes eis miracles. Els idillis
que ha triat Carles Riba oscillen tots ,
tal con, ell vol, entre l'extasi i l'enyo
rança. Hl ha aquel! breu poema titulat "La Benedicció", que traspira
una melangia illuminada, pariona de
la de Pijoan. També Caries Ina ha
Meló; entre els idillis aquella colpidora balada, "Captant". Totes les altres poesies fan una llum ben clara.
Ha estat escrit el pròleg de l'antologia, amb malta justicia, que "entre
els idillis hi ha, evidentmunt, !es creacions de Jacint Verdaguer Inés ben
armades per resistir les velleitats del
temps".

ShIp.boy
— El doctor Grossmann, acaba de
publicar a Hamburg la sean esperada antología de portes catalana moderns. En parlare-ni 'non acial.
— Hen: vist prospectes del Comitè
Cultura/ Carda de Nona York que
proclamen la tgsca intelligent i patriòtica que realitzen els nostres com-

patriotes nacionoEstes, propagant als

Estafe Units la valor cultural de Ca-

talunya.
; — La casa italiana credicions
Campi!elli prepara la publicació d'una
Antologia de podes catalana. Sr n'encarregard el scnyor Cesare Giordild.
La vinent /ardor apareixera,
sota el t'UN "Amors flamejants", una
novella del senyor 011er i Robassa.
A! ÎtÅll llI LI HIJA

en una ¿coto de caritat. Un vijoiös, demana una copa de xam•
pany en un bufet regentat per una noia
dolriciosament bonica.
—Val cene francs, senyorl
El consumidor aixeca cd eses, una
, t, i remarco que la nola
• commagu
tenia un tipus sernItic característic.
Pren la copa i diu,
Era

Braaavia.

La Política
"ARENYS SA COMA/?Cel".
El periòdic nacionalista Arenys i sa
Comarca, que tan belles campanyes
porta fetes per la llibertat de la Patria, ha possat a ésser l'Zrgan de la Joven:fa- Nacionalista d'Arenys de Mar,
°idee de ice -es patriotes cada dia mes
nombrós i influcut en la vida política
i social d'aquella tila.
Per solcinnitzar el fet, preparen per
al dia lo del vinent agost 201 7/I; Mero
extraordinari, ene qual han promes coilaborar distingides personalitots del nacionalisme i de la literatura de Cota-

htnya.
CONFERENCIA D'EN MASSO I LLORENS A L'ATE-

NEU LLIBERTAT.
Dona passat, dissabte, `a les deu
la vet3a, el diputat de la Mancomitnitat, En Manuel Massó i L'arene, donara una conferencia a l'Arenen Nacionalista del districte VII "Llibertut"
(Roe- of ori, f12;M. 8).

MITING A LA POBLA
CLARAMUNT.
S'anuncia, com a acte etafirmacid
nacionalista, per a diumenge que ve, a
La Pobla de Caramunt, un mitin!' e
càrrec dcl diputat a Corts N'Enric Rdfols, i del de la Mancorminitat senyor
Pic (En Rossemd).
Valen dir que ha serà, d'afirmaci5
"nacionalista"?
CONFERENCIA
Avui, ct dos quarts de den de la valla, a l'estatge de la Cooperativa Obrera "La Dignidad" (Villarroel, 163),
donara una conferencia pública el senyar Cristòfor de Domenech, de la
Unid Socialista Catalana, sobre el tema
"Cooperat:sme i Socialisme".
CONFERENCIA D'EN

GASSOL)A' "LA FALÇ''"

—Grades... bella Raquel!
Però la noia, pkada, contesta amable:mera
—Us enganyeu, senyor; era Rebeca

Aval, &fans, dia 26, a les den de
la ve- tila, 1 a restalge de la Joventut
Nacionalista "La Falç" ( S a/merma, número 56, pral.) donara lejos conf crincia el soci de la Joventut En Ventura
Gassol, descabdellant el tenia "Actua cid de les jovcututs. El preu de la

que donan beguda e camclb.

sang".

UNES MANIFESTACIONS DE LA VIDUA MAC SW1NEY
La situació actual — Les relacions anglo-irlandeses — L'Estat iliure — Una repressió terrorista — Els repuly icans i es obrers.
La senyora Mac Swiney, vidua
de l'her oic alcalde de Corta que
es deiecà morir do fam a la presa per la Ilibertat de la seva
patria, de tornada d'un viatge
de propaganda als Estats Units,
ha fet les següents deelaranions
a uns redactors del "Matin" i
de la "Humanité", de Paris:
La senyora Mac Swiney ha dit
al redactor -del "Matáis":
"Torno de l'Amèrica del Nord
on he pres part en el míling,
i he Tabla per tot arreu una entusiasta acolada, quan els representants de l'Estat 'Dure no
poden celebrar cap reunid acuse trabar una viva oposició.
M'entorno a Irlanda perquè
estic frisosa de voure la nieva
filleta, de cinc anys, de la qual
no he tingut noticies pesque
durant la meya absència Ilu
m'a arribat ni una sola 'letra.
Els nostres enemics ens les dotaren 11/41 cami. Per nosaltres
no existeix la Ilibertat de la
Premsa i el nostre diari "La
r aRepública", que sorba d'a n
gat a les muntanyes, te les mbquines destruidas. En aquestes
condicions, els republicans no
poden exposar Ilur criteri i no
hi ha una sola veu per protestar contra les persecucions de
que són víctimas. Quinze mil
republicans, entre els quals hi
ha un miles' de dones encara són
a la presa i un ministre de l'Estat lliure ha dits "Que hi romandrien fins que s'hi podrissin" . Nosaltres voldriern que
inolts d'estrangers i, sobre tot,
francesos, vinguessin a Irlanda,
persista a nosaltres no cris' fa
por la lIum. AlestineeS veurien
que la silibertat no sena 'sets a
l'Estat liare, en l'acta que el
creä , volada poi Parlament britania—i naluraiment revocable

60,000- irlan-desos es troben en
aguaste moments en la mes espantosa situaci6. "Els presoners romandran en presó fins
que s'hi podreixin", ha gosat
a dir el ministre de l'Interior de
l'Estat
Es exereida una censura severa sobre la correspondència i
la premsa. Durant la nieva estada als Estaca Units, tot eh meu
correa va ésser interceptat. I
vas no ignoren que hom ha exe
cutat Erskin .Childers amb el fi
de fer impossible la publicada.
del nostre (Jarro r diari que imprimiera nosaltres mateixos
les muntanyes. A Irlanda, som
continuament perseguits, empaitats de les nostres cases, de
les nostres viles: ignorares el se-

pel seu voler--ens fou Imposada

Full de dictad

per la-imanara d'una guerra
d'extarmini tin exarcit de cinquanta mil l'ornes encara ocupa Inc Irlanda. i un senzill soldar, /Manlingut, allotjat, ron a
MAS a /114 ' setze 'liares esterlines nwnsuals.

Onanl a les relacions comarcada amb França, no són pas
gaire considerables: els lligams
euonamies d'Irlanda i la -Gran
Bretanya san molt anties i sbl'Estat Ihn'idea i Govern

1'C continua dirigint - s'hi com
abans per tot ab() que nosaltres
no produirn. Perquè nosaltres
sora un país més agrícola que
industrial. Altrament, nosaltres
només . tenim una línia directa
amb Franaa: HaVre-Cork-Dublin; l'altra Unja que ens unia
Brest ha estat suprimida del

tot.

Econòmicament,

dones, la

nostra llibertat també és molt
relativa. En canvi, una República irlandesa podria en pleria

independancia ajainats tractats

de enmara.
El partit re-publica de M. de

Valera ha suspès

una Huila

desigual, per° no ha seisdit les armes. Havem deturat
l'efusió do sang per demostrar
el nostre desig de pau, per() el
partit no ha renunciat les sayas aspiracions.
Mentrestant, la nacionalitat
irlandesa s'afirma cada vegada
mas. El naba s'estudia per tut
arre- u, sitian soc a Irlanda reo
parlo altre idioma que el nosmassa

tre."

En el seu interviu amb el
redactor de la "flurnanita", la

senyora Mac Svainey ita dit:
L'Impari britänio soste avui
dia a Irlanda un Govern que no
fa sind aplicar la sa ya politica,
i que sota el nene d'Estat lliure
oprimeix els defensora del palita
irlandas. Aquest Govern no té

una base constitucional: sobre
128 parlamentaris, nomes 57

fan estada al Parlament. Les
eleccions generals ser/ ciernades indefinidament. En fi, el
dret de vot nomas és concedit
a aquella rial accepten la nova
constitució irlandesa. Els partidaris de la independencia absoluta són, dones, exclosos.
Irlanda sofreix, d'altra part,
un veritable regirla de repressiö
i do terror. Els nostres persaguidors confessen que guarden
encara 13;000 republicana en
Ilurs presons, entre ells un
miler de dones. °reten' quo el
nombre total deis empresonats
no ea inferior a 17,000; afegiu-hi Dura familias abandonades,, sena° recursos, freturosos;

pas!

Amb tot, continuem Iluitant,
per tal com vénen amb nosaltres tots aquella qui sofreixen,

pagesos oprimits pels landlords,

obren explotats pels capitalistas. Si volern una Irlanda republicana i 'hure, as per tal cona
nomas en aquestes condiciona
bona pudra salvar un poble miserable i torturat. Es la causa
popular que avui representem:
la qüestió religiosa ha passat a
segon pla, i fins alguna bisbes irlandesos s'han &cantal
contra nostre, refusants els sagraments als nostres combatents. En canvi, la rimas a obrera, ens sestil ca-da vegada mes
germanfvolament. Sap que la
nostra causa és la seva i sota la
iinpulsió de Jim Larkin es posa
a costat nostre en la lluita. I
aixf coila els representante de
l'Estat lijare són boicotejats
pertot, nosaltres sorn acollits
com a germana."

EL NOU FLAGELL DE LES

REGIONS DEVASTADES
Ni ha una cosa que no pot deixar
impassible can home de cor: lese-estuche de les devastacions al Nord
de França. Hi ha una altra cosa que
ha de fer nitre amb l'al! al cor
tots els artistes veritablement discrets:
la profusió de monuments commemerarius que la legítima emoció dels
francesas va acabain sobre aquests
dissortats territoris.
França és, indubtablement, un país
privilegiat en materia de monuments.
Les bones èpoques n'han deixat tants
de bono, que els bastits en les males
tongades queden com qui diu mig
amagats i mig dissolts en el conjunt.
Això es comprova a París. No es
que en alguna de les millors places
no hi hagi cases detestables, is que
la gran bellaca dels edificis i deis
jardins que els s6r, a l'entona sembla
que cuita a esbnrrar-les amb un gest
de pietat magnánima.
A Barcelona la situacid és horriblement inversa. Els poco monuments de
bon gust que s'aixequcn sobre el seu
estad: són traidoramcnt assassinats
per l'estult í cia de la urbanització i
de les edificacions y eilleS. En canvi,
un monument dolent (el d'En Pitarra,
el d'Eu, Clavé), una font monumental
dolenta (on n'hi ha una de bona?),
són exaltadas. subratnades, enfortides
pel tros de ciutat que les eircumda.
Però no ens engeguem. Tornean al
tema inicial. Ens alartnZtvem durant
lu profusió de monuments que la legitima emoció dels francesos aixeca
als camps de batalla per commemorar l'heroisme i el sacrifici d'una generació inoblidable. No és possible
que tots aquests monuments siguin
perfeetes; les fotografíes ens demostren que sovint els escultors i els arquitectes imaginen grans n'achines
que restaran més aviat com un non
astig infligit a la terra trasbalsada
que no com un premi ideal, com una
reparació • platònica.
En alguns medis selectas ja ha sonat la vela d'alarma. El municipi
París fa poc temps que sita mostrat
resolt a restringir l'erecció de monuments i a subjectar-la en tot cas
un estret control artístic. Tant-de-bó
aconsegueixin deturar la fúria monumental, trista conseqüaneia de ha -fíe-

ría guerrera!

Fet i fet, encara que no s'inaugurin nous monuments, M, Poincare no
mancará d'un pretext plausible per
pronunciar els seus magnífics discursos de resposta a Anglaterra i d'amenaeg a Alemanya.
Parles Soldevila

PER
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Herís de confessar que, anant
per les tersas germanes de les
Hatean, de Valencia i del Rosselló. sentim sovint, els catalans, la dolorosa punyida de
constatar que l'arel:4e germanivol—cle germania nacionales en el nostre cor, per° sola
excepcionalment en el cor dels I
ultras. Malgrat l'atansament
que el moviment literari i Iles
idees regionalistas i nacionalistas han ana i produint, és indubtable que la massa resta
no sols indiferent, sine, hostil.

L'atansament es una c ele- oció;
partí aquesta selecció mateixa,
si ha mostrat una cesta activitat de cara a Catalun y a, ha romas, fins poc de temps ha, mes
aviat passiva dins la seva ter-

ca.

Quines causes han creat
aqueix estat .d'esperit? N'hi ha
que senen de lluny, n'hi ha que
vanen da la vora, -n'hi ha que
encara estar' produint -se.
Trobarem eles

causes mes

liunyanes, .peres tal regada

lambe les mes profundas, en
la forma de constitució del
reialme de Valencia arran de
la conquesta, i en la separació
del reialme de Mallorca a la
mort de J anule 1. Despres (després en els temps, però no en
importancia) lles trobarem en
el fet que Catalunya perdés els
sobirans propis, la independèneta politica i l'hegemonia nacional, just a l'hora -' que el

Renaixement Ell hauria donat a les terres catalanes
la cohesha i la unitat. Si les
terres catalanes hag.uessin restat Ciares durant l'Edat moderna, Dur fusta hato estat un

l'amansen normal.

Per°, precisament parque alxts no pogué esdevenir-se, s'esdevingue tot el contrari. La
ennsei&ncia de /hm solidaritat
es va anar perdent. La hist ariografía i la filología ens ho des
mosteen preu. Apareixen les
hiatäries regionals i es parla
de. Sieng,ües valenciana, mallorquina i menorquina. I com mes
la consciencia s'atenua, mes
s'accentua la diísgregneid. A
Menorca, en ara justament
sembla que un desveillament
vol iniciar-se. no es parla pas
de llengua menorquina; es "ralla mahones, o ciutadellenc, o
atlahorenc, o ferrerene", no menorquí, i nicht menys català'.

En el segle passat un literat
de Menorca traduia Golduni de
l'itatiit al mahones.
eis que entre les causes pròximes do separació i d'hostilitat figura, en primer terma, la

ig,noräucia. SIma perdut en el
ponla Cta noció que la sera parla no sigui silla .una variant de
fa (lengua catalana. S'ignorea,
completair,ent els Iligams bisSeries que l'uneixen amb els
catalana. Si Catalunya, amb un
esperit nacional molt mds viu,
havia arribat a andar tantea
elíseo, qu'e no t'alisan fet Valencia i les Baleare! Hi ha minyons—jo he pogut comprovarho—que han finit llurs estudia

ignoren encara
que existeixi una literatura catalana i que la llengua que parlen pugui servir de N ehicle d'expressió artística. Di ha persona -que s'ha dedicat anys i anys
a l'ensenyament, i que resta
boca-badada si Si dieu que parla catala.
Di ha lambí una oposició que
podriern anomenar provincia-,
na en aquesta hostilitat de
molts balears i valencians envers Catalunya. Es la mateixa
oposició que senten un extramenys o un manxec. Si la ignorancia a la qual acabem d'alludir es filia, principalment, de
d'ensenyament oficial en escotes i instituts i norrnals, aguasta oposicid es filia, princiPalment. de la slifusió que la premsus madrilenya (un "A B C", per
exem p lei assoleixen en tarros
valencianos i baleara.
Di ha encara una cesta animadversió. la menys temible.
de veïnat. La mateixa animadversió que hi ha, -per exemple.
entre mallorquina i menorgamba
Com comnatre aquesta sepapació entre els components da
la Catalunya gran? Combatentne les causes, quan puguin Osser-ho. Respectant els fets consumats, guau ja hagim fet tard
par combatro-les. I proelamant
lleialment que la nostra intencid es de respectar-los, que no
cargar= sine una federació
amb les regions germanas: fedetracté d'idoals 1 de voluntats,
aval; federació d'estats regionada, dama. •
de batxilllerat, i

GRAN

La difusi6 cultural ha de cona
trarestar da ignorancia del l'asa
histórie i Singtiístio que eres
uneix. La difusió de la riostra
premsa ha d'evitar que es presentin desfigurats o rebaixats
els nostres ideals palraatie.s.
Cal fer nerxer en l'esperit deis
nostres germana l'amor a lea
caves prómes earaeteristiques,
a l'idioma sobretot, ja que hi
trobem tressancia del nostre fet
nacional. No hi fa res que 0o.
mencin fent valencianisme
mallorqumisme. Quan se sens
tin ben valenciana o ben maa
Illorquins, amb una base cultural sòlida, fatalment giraran
els seas ulls envere Catalunya.
La resta ja s''encarreg.ara de
fer-la Vestat opressor.
Prou feina tenim encara en -,
dins de la Catalunya estricta!
pensara tal vegada algú. No hi
ha pas contradicció entre les
dues tasques, ni cal tampoc que
els catailans esmercin grana
energies en la de suscitar la

incorporació de les Balears i
Valencia al nostre moviment.
Aqueixa tasca es pròpia, i ha
d'ésser, ara com ara, gairebe
exClusiva, dels nuclis selectas
de patriotas que existeixen chs,
persas per aquellas regions,
Ajudar-los i encoratjar-los ha
d'ésser la nostra tasca. Que
sentin que Catalunya ells esguarda i segueix arrib amor els
seus esforeos. En aquest es-.
guard ameras trobaran ells, catalana de cor, la !airea per Hui-.
lar, que ara canten sovint de-,
fallir, i compensació a les.'
cepticisme o a l'atas de llurs
colerranis.
81011 do temps -s'ha deirat
perdre. La Lligia Regionajtista
que va anar a fer alecciona a
Extremadura i a Astúries no
va fer res a València i les Ba.'
lears. Essent l'amor a la Han-.
gua pròpia el sentiment que
primer cal desvalijar "Nostra
Paela" te una missa.5 primordial a acomplir. Cal donar ala
patita nuclis de patriotes valenciana i balean un ajut moral i fins material, sobretot al
començament de llar actuaci6,
quan la indiferencia i els rnenyspreu que els volta, condensat
en un despeetiu: "No faran
res", amen a-ea ofegar la noveril-nada associació. Cal do-,
lar -ha d'una biblioteca on figu,
rin els minora escriptars en

llengua catalana, i trametre-Il
gratuitamant els diaris i re-'

viste.s de Sa nestra terra. Cal
treballar perquè els estudiants

que vinguin a seguir Dura es-.
tue-l is a Barcelona siguin coma
querits a la nostra causa, i pus
guin quan retornin a llar terra
ésser un element, potser el
principal, de lluita i de prosalitisme i l'Associació Catalana
d'Estudiants hi té un camp fea
cund on esmerear les seises jo,
ves energies. Cal trametre conferenciants de s'atila, bornes
que conegnin be Siindret on van
a parlar i que sàpiguen el to
i les paraules que cal emprar
en aquella hora, en aquoll
i davant d'aquell palie. Cal estar en una rel e -e i6 constant
amb el; eapdavanters del mo,
viment a cada contrada.
Sien perdut molt de temps.
Convé d'apressar-se.
aterran Soldevila

Cintra els lurems 1 per la higela
oblipatüria
Segons comuniquen de Tura
quia s'es temptat a l'Assema
bloc Nacional de fer passar una
Ilei que estableix Sa gig,arnia
obligatbria. Salihhodja, que es
al davant d'aquesta tendencia
i que es sostingut per tots
aquells que reclamen la des,
apartaba dala harems turcs, ha
presantat cinc 'cegades el pro,
jacte -a l'Assemblea Naeional,
que l'ha re-pel-lit. Hom anuncie,
per a molt aviat una vasta propaganda entre personatges
fluents. El Govern, eutretant,
ha publicat una estadfstioa que
dernostra que la població de
Turquia es de 5,473.000 hornee
i de 6,171.000 dones. Aquesta
estadistiva vol demostrar que
una llei per la bgigamia obra.,
gatbria no pot justificar-se
amb raons socials.
EL NOU AMBAIXADOR D'ESa
P.aNYA A SUISSA
Berna, 25,—El nou Arribaixaa
dor d'Espanya N'Emili do Palaa
dos, hat prasentat aval el dea
matí les seves cartas eredencials
al President de la Coujederació
lielvatioa„—Ilavaad

•
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Nord
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.
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2.-Misaa
Holanda
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Cotitzacions del 25 Juliol 1923"
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Com. lesee Proa. Belglra
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44F -. F2 VORI(
Tanca anterldr „ .
Obertura.. . . .
Segon telegrama. .
Tan ca. • . . . .

Tanca 21 351101
51)*
w5....r?PooL.
413'
e $32'
Tanta anterior . .
353'
Obertura.. . .
Fegon telegrama. .
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. . . .

New Orleans
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A alar. CV-JE
31 " 32
elivada Plata. de
Internar top.
17355
RUS
ratos Mallorca, de
4 0/0 20 753 SET•
Fallo, de. . . . .
•
rares Valèncie. (le.
Espanyol
233 •280
Slaore arru gats alfarnalcs 4- 4/46. de
Faves Llobregat, de.
45 " 4 5 1/2. ¡'iones
Arag3 l Navana ,
Ae. alacaut
855'
arruga» attarnares 43/50, de
39 a 4 o
47 a 4 7
Faces Estrio, o Anda/usla Voceo, Ce
Cadena
1
Manan,
de.
Ar_ Andaluza»
Blanco arruAato altarnales 52/30, Ce
613'
Fases estran gerel, de
" (0
Extremadura. de
Alba.
°
11.• 26,1'
Blanes arru(aie alfarnares 53/60, de
Paraos tina disponibles, de
. •• . •
.
.
24 "
Andulusta dur
Oro. - 2.• 266'
.alranates
.r .. 60.5,
/6 . de
Pavons nos nous, do
39 ,, 40
(lbs. Laceres var.
ravons Marrar, de
153
(Prens en pesseurs 100 Es. sonsa $ az
Acetona 71011
45 " 43
821
Pavees estranger, de
duniunt
0066
origen.)
Llentles, de
761'
4- " 4 3
[loases Segarra,
4.• 142
' Guises,
• . .
Pamplona
...
1.•742'33 734'
39 " 40
cte
Be/ses Andaiusta, noves.
Barcelona
8.3.450 75
acoses estrangeres, de. .
4 5 '' 45 63
(1' 11„- ezecit3i i. 7Qssztuesi.) 1100 Es. amb cae da
Amarles
3.4
793
FIRIM
Desse5 verdes. . . . .
de
*
a.. 748'
Escalola Andaiusia. de.
82
abas
iEscalota Marrar, Ce
l'erra. de
73
72
S735
nieztrao
275-3
. . . 651/24651/2
. .
131111 estranger, de
.
Esrra
II
GARROFE
5683
339, 1a 7rtno,
2.08
301
..• . . 63 1 12A64 1/2 Mil! país, de
. ..
Carreta íd.,
7023
7525
Erps, de.
Blanca extra Caotella, de......
64 a 65
X1prr
de
Boa 2.. ttrl•
711•
740
.
corrent
Castelia,
Thun,
de.
.
.
Blanc
de
63 " 63 t/2
La •
l Nagra V mal oe nova, de
760'
Sacra, de. . .
. . . . . . ..
42 " 43
'Negra Casielta ticos. de
755'
6.. •
Negra 31aiatera nora. de
(Preus en peosetes sac do leo kg. da723•
' Negra 1 roja vena, ite
Lleydas
mout Carro 3341.)
7513
,Negra LIVIS.e3 nova, de
Amarles 3.
7.0.
'Mallorca nova. . . .
Prioras
‘Preus en pesaetes (00 ks. arah sas 118.
8/3
Pamplona
131001 carro topa.)
74253
(Preus co ralo 42 li.a. sonsa sao claman:
D5PULES
'Valencia U liad
carro aquf.)
Alarant
8 2'
Número 3, de
•
2A
40 a 41
793'
LLEGRMS
Ntiniero 4, de
Caceres ace10
21 ''
fatua
Seamos, de.
Cordobés
67125
"O '' "1
Terceres, de
Anda/112oz t.2 var.
20
19
primera, de
Alfals
Quartes, de. • • . • .
Arrea
2* "
1 " 7
adOnIs beecona, (te.
!tila, 3 0/. 053
Palta Hargueta, de
(Pecas en pessetes cae de CO kg. damunt
11.3a•
Bomba, do
liadaJot
110 a 115 (Palla
curta, de.
catre agur.)
tea ar•rent.
26351 25225
Especial, de.
57
65
"
Caldera, de
Fulla
Selecte, de
03 " 64
de.
Trepacielia,
,fdatioat Ce
61" 05
!Den-necia O. de
60
"
61
(Preus en pesseles 40 hoI. damunt carro
Mema (prinuses6dc
Trcncat
a
15
17
4 .3,1 50
aqul.)
Segonet,
16 " 17
2egd, de.
16" 12 112
Dospulles d'uses
(poco nn cal; quartera de 70 Etres beaPolpa remolatsa, de
Tarta de coco, de
to :tic danni..1 carro auul.)
1
l'afina litnosa, de.
Mercat
;Ferina. de. . . . • ......
52 "
'conicite (tarmasses), de
20 " 25
/
(Preus per 100 lia, amb zas damunta
E.scatllat, de
carro acial.)
CHIS
•
1
Segareix encalmadiSsim el meren de
Moroso
ralla!
da
vins, no realitzant-se. operacions.
VEMS AffilläTS
Atoresc Plata non, de
3t a 311,3
Monsistei
30 1 , 4a30 .1 /2
bloreaz Piala ved, de
• Les avellane-3 i ametlles se sostenen
Estacle 12. 8. A.
u Mona.
orco
Extremadura
29
"
da.
a
95
90
Casteila.
als mateixos preus, havent-se reaPetzat orco Plata. . . . .
13 de blat, 1 de Ferina, 1 de Desses i
12a " 29
/04 " 105
Mallorca. Ce
" de tares.
Girada Extremadura, de. • • . • •
30 " 31
P -a" de
bastants ope raciorts.
Curada roja, de
1 7 dc blat 1 9 de terina.
lEstrangeres,
de.
89
a
81
• Els olis han sofort una puja petita,
a conseqüència d'esgotar-se les existencies.
Itatertor
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ro ats

613 a 135
t15 " 11 1
13. " 105
53 " 84
7 " 78
" 73
70 " 85
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BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
r-1
Telèfons 1230-1231 A.

RAMPA

CS•1••n•.....,•

SANIQ L)
DELS EsTuns,

LFS

!i neta 111 El (1 Ikawri

DONSULZES,

13, i

C ..eeeirerle..41.ebeelseee.

Dr. Pérez Hernández
• Malanies de la
Dita dc leina, de 3 a o.

VALORS

PELL,, AVARPOB1 I GENITO- URINARI

CUPONS - GIRS— CANVI

Feecius. de 10 a 12.

Nogocim tols els cupons

Corla Catalana', 045, 1, 2.—Barcetona

Llet condensada

ELPIRH

r..111721=E-273ESZEZIFBMIEMZE3611114MB.VBIWLE36407"523

EDr. Sueiras

cirurgla. italallias de la dona. 'Ajes
urfna lr.lcoo.?; Er.' A1 1 :.ç LEA a, e 14 5 a b.

Cura redieal garantida tense operació.
Canse pomades ei supositoris ni pesar.;
no ea roprodunixen mal. Dr. Cardonor.
Rambla do tos Flors, 24, 2on. De 3 c G.

HEMORICIIDES (1101(2119)
mrnni J.

NONELL GERMANS
CANVi : VALORS CUPONS
Rambla del Centre, 16

A.Wennberg De la casa de Mise-.
rir&dia. Dimarts,
•J
IV] ese t g
iyi1
dijous i dissabte,, de 3 a 5, salmos, 90, principal, primera.
dels Hospitals de París. Pell i
veneri. Sant Pau, 28, pral., 2.•

Doctor Montan

Casa Cuyäs: Porta: de l'Angel,
numero 11.
AVES VILANOVA

910,6

De l'Atencu Obrer de Can Tunis
hem roban un elegant programa de
les fustes que celebrara el propvinent
die:menee, din 29.
A les nou del mal.: tindran lloc els
exàmens de fi de curs deis altunnes
que r...ssisteixen a les sevcs Escoles.
A les quatre do la tarda, la comInnyia d'Art Draminic Guimerà, g• Dca Yi.ncertada direcció d ' En jan=
Tutó, posara en escena el drama en
Ire) actes de l'immortal Frederic So-

galifardeus remenant el calaix
dinero.
Un d'ells, Joan Abad Martin
divuit anys, fou agafat per uns
dies de seguretat. Més tard, un a
de policia detingué a Isidre T
de dinou anys. company dc r ant

Pastilles Laxants Pra
.11Masefna.

CAMISERIA
SANS
huella, 31

Rambla Flors 26, botiga
.110.1nMUMMIIIInIMIA

" 7
7. " 6 172
• " 51/O
O
"
4 1/2
"7
6
..

Frederic Climcnt Soler, de
anys, jugant al futbol al camp del
Futbol Nacional, es t;enea el braç
dret.

Gran assorill en

031131133

elinSaaaszifflit

Per a cines de familia

"7 a 98
" 23
36 "

no hi ha com la Casa Cuyäs:
Portal de l'Angel, 11.

\.1>

N

os

Ferrän, 4. Casa

03213REL.LES CLAPES
No tossiu ms.
fi
Preneu pastilles a
TRES RALS CAPSA

• Durant els intermedio, l'Orici5 Infantil de l'Associació Euterpecise deis
Chors de i l'Agrupació Chot'al "La Lira Tunisencz." Cantal- 5..al-

MONTA/VIL

Vi negro. 0'7 amp. 111 re
Cellers ARNO
MARISTANY

gunes pocos eid seu variat repertori.

A aquestes festes han estat invitades i ii han promiis l'assisténcia
pi-Me:vals amoritats.

La policia del Port sorprengué ahir
tarda tres subjectcs que . robaven peces de tela blanca d'un deis vagons
cstacionats a una de les vies del Passeig de COlomb.
\, cient-sc descoberts, els Iladres fu.

Xampany 13aqué3
LI de tuillor tietiquct
Guardiola de Fontrobi

Tal.
Sangra

Pe7511A.

Ruin

Aparells fotogràfics
garantitzats i económles ele
trobareu a fa Casa Cuyäs: Por.
tal de l'Angel,

11.

Gala EXPRES la millor per l'Eatlueltnt

Eu el local de la Societat Vegetariana Naturista de Catalunyo. reinesfa, 14, primer, es firmará nua interessant conferacia pBblica sobro -'nenica
procediments naturicteS", el prOper
divendres, Ola 27, a les non de la vetIla.

Roser".

fl millar aUSKIll ;era las V1E211[23

giren, però tm d'ells, Francesc
Vifiares, de divuit anys, caigu¡
mans dels agents i fou posat a
posició del jutjat, juntament
Orco peces.
A una vaqueria del carrer de
Funt, o, lambe foren sorpresos

assageu-la i l'adoptareu

ler (Serafi Pitarra), "Les joies de la

<-.s un aparen fotograbo de /a

venciment 1 d'agost

VULCAN 1 1 2 WAT

local

Gaseta

Anit, a les nou, fou atropellat per
un trotona l'obrer Martí Sätichez,
Quaranta znys. Presentava fractura
del tòrax i de diverses costelles. En
ingressar al dispensari del carnet: de
Rosal, morí.
El fet ocorregut a l'enereuament
deis currers del Cotnte de l'Asalto i
Marquits del Duero.

RESTAURANT ROYAL
Saki de Te
cada ella te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 e, 01.

35 a 36
5 a 36
33 " 34
28 " 29
23 "

erer,

c.:••••4

Pinol, caporal de carrabiners, per haver-se-li disparat una pistola merare
prestava servei.
Ha ingressat a l'Hospital Militar,
instruint-se diligéncies sumarials.

En la junta general celebrada
Centre Excursionista Ttodamen
clleg,il Ci següent Colasen direetin:
Bontli Guardiet, presideut.
Mami Planas. vise-president.
Isidro Surralles, secretari.
Josep Blasi, vice.seeretari.
Ramon ItullS, tresurer.
Enrie Mograne, comptador.
Miguel Oses, hibliotecari.
Modes.t Terreno, vocal primer.
Ernrst Multor, so-al segon.
El de la Secció Fotogràfica de a
mateixa entitat, quedit constituida pt
ser/yen:
:Tenme Raventós, president.
Isidro Surrallés, seettetari.
ltamon Trullä, tresorer.
Lluis Bartomou, vocal primer .
:Manuel Palman, vocal segon.

1',32KIMMEIMMESZEZIF91311111ECEINSIZIMIllg2213121711111311e 1NIII

ra.~....enumauffloarAfelaaiMmea.

a

Un ;ten de vuit auys fas atropellat
per un autombbil, al carrer dr San:.
Presenta una ferida al --ycnite.
magullament ea diverses parts del
•
cos. de pronbstic gre ta.
S .ignOrcn detalls de 13 seca perso-

El
El
Fi
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s deCAPTAANLYAE:AI.4.

121

1111

12

si
el

le

han posat a la venda un lot de dos corts de vestit de tres metres,
un de pura llana estam per a senyora i un altre per ..-i senyor, de
llana, de gran resultat, al preu excepcional de
27'50 PESSETES LOT
Aqucst sacrifici que ens imposem és per afavorir el públic, i espe-

rem ime aquest l'aprontará
121 ROO LOTS DIARIS, UN A CADA COMPRADOR, NOMES PER
MOLTS POCS DIES
BI En els nitres articles concerlim un 75 per o 'e de rebaixa
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DE RUSSIA,

LES REPARACIONS

Me go cada die la Huila
JI' l'eventual successin

Colima lä couricrses irailcoleillllos

A Lee.
—o—
Rige, 25.—Les darreres noticies
retines rebudes a aquesta capital
procedents de Moscou confifirrnen
que en el Comité dels Soviets no
es tan completa l'armonia i la unió
patri proclam en les informacions oficioses i els periódics addictes a
aquel! Gavera!, sinó que, pel contrari, hi ha graos divergències de
criteri, sinó entre tots, almenys entre la majoria ,s :s individus que integren el citat Comité.
Aquestes noticies coincideixen
efectivament en que l'absència efectiva de Lenin al front del Govern
das Soviets ha tingut per conseeiiéncia, conseqüència que ja era de
preeeure, ¡'alentar les particulars
aficions dels Comissaris soviètics,
esas deis quals s'assegura que aspiren i àdhuc conspiren per succtir,
de fet per ara i de dret mes tard, a
Lenin.
També es desprén de les esmentades informacions que entre els collegues del Govern de Lenin fóra
aventurat dir que n'hi ha un tan sols
amb "energia i habilitas suficients
per substituir-lo no ja amb avantatge sinó tan sols ea igualtat de congeicans.--Havas.
'eh

almaizal al Candi"

'05;666- riouRs ROBATS
's Toronto, (Ganaziä), 25 — Un
grup de sis individus atraca. al
.carrer l'empleat d'un Banc portador de 85.000 s'elan, apode
rantese'n.
Els atracadors ernpren.gueren
la rugiste en un autoniabil que
tenien preparat.—Havas.
'TOPADA

DE TRENS
-

f03 morls i 200 larils —
París, 25.— Comuniquen de
Berlin als periódica d'aquesta
capital que el corresponsal a So
fía de la "Gaseta de Voss" tele-.
grafia a aquesta que entre Sofia i N'ama ha tingut lloc una
tapada de trens, a conseqüencia de la qual sembla que han ro
sultat 103 morts i uns 200 fee
riLs.—Havas.
LA CANONITZACIO DE -SOR
TERESA DEL NEN JESUS
Roma, 23.—Avui es reunirä
Congregació ordinària de Ritus,
la qual haurà de pronunciar-so
sobre la represa de la causa de
la canonització de la Beata Sor.
Tereea del Nen Jesús—Radio.
LA S. DE NACIONS REGISTRA
LA PRORROGA DEL CONVENI
D'ALIANÇA DEFENSIVA ENTRE ROMANIA 1 TNISCOSLO-.
eTAQUIA
Ginebra, 25,—Ei sereei ene
carregat del registre dele trace
tate celebrats a la Societat de
Nacions, ha registra!, amb dala 16 de juliol de 1923, el pro-,
toco! concernent a la pròrroga
del conveni d'aliança defensiva
entre el regne de Romänia i la
República txecoslovaca.
Com de sabut, aquesta prere
rega fou concertada a Bucarest el 23 d'abril de 1921, essent signada a Praga el 7 de
.maig de 1923
Aquest conveni apareixerä
en el llibre de Tractats, que pu-.
blica la Societat de Nacions.
Per altra banda, el ministra
d'Afers estrangers de Romänia
- ha notificat a la secretaria de
-la Societat de Nacions, amb una
[Iletra datada el 14 de juliol actual, ?a ratificaci6 feta pel Govern rial de Romania de l'esme-na de l'artiele 293 del Tractat
de Versalles i dele corresponents artecles dele Tractats de
Fati aprovats per la conferencia internacional del treball,
durant la seva quarta sessió
que, com se sap, se celebrarä
de s del 18 d'octubre fina el 3
de novernbre.—Havas,
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Treballadors
—O—
nema, 2Z.—El sensor Mussolini ha

rebut nquest matt una delegaci6 de la
confederada General de Treballadors.
Mussolini manifestä ale dülezatf,
viu interés que sent enters la chane
obrera i els seus desigs d'atendre les
reivindleacions del proletariat sempre
que aquestes estiguin dinas do la justicia.
Mauifestä després que té una serie
de projeetes destinats al millorament
moral i material de la elasse obrera.—
Radio.

Paris, 25,, — Prossegueixen
tä disposat a eedir el monopoli franactivament per via de les can.
co-belga de ferrocarrils de la Ruhr
eelleries les negociacions entre
els ramals de certs combbois, especialmente en el que es refereix a
els Gocemos de París i Brusselcombustible destinat a les fàbriques
les referents a la resposta que
franceses de coc que estala situades
hagi de donar-se a la darrera
LA ISCUSSI OIL SENAT ITAa la vora esquerra del Rhin.
comunicació britänica.
LIA DE LA REFORMA ELECEls ferrocarrils holandeses i el
Aquests CartViS de punts de
TORAL
monopoli franco-belga de ferrocarviete es desenroUlan en sentit
Roma, 25.—En determinats cerdas
rils de la Ruhr preparen conjuntafavorable, per?) transcorreran
ment la conclusió d'un acord pet s'assegura que el Senat no diaeutirá
encara uns quants dies mes
qual quedará establerta una tarifa
la reforma electoral fins al mes de
abans que els Governs francés
novembre pròxim.
corma—Hayas.
i belga estiguin en condicione
En eonieqüencia, les eleccions no
de donar a conèixer llur critee
ri al Govern de Londres—Has ANGLATERRA DISPO- tindrien lloc filas la próxima primAvas.
SADA A GARANTIR LA I • vera o potser mes tard—Hayas.
"LE PETIT PARISIEN" I LES
SEGURETAT DE
CONVERSES FRANCO -BELFRANCA
L'ONADA DE CALOR A
GUES
Londres, esa—t.:Agencia Reuter
PORTUGAL
zParís, 25. -- "Le Petit Pari- assegura que el Govern britänie,
sién", parlant de les converses
Lisboa, 25.—L'onada de celos que
l'actitud del qual bou sempre de simfranco-belgues per contestar a patia a França, estä disposat a dis- s'ha estés per tot Portugal s'ha inla nota britänica, presum que
tensificar extraordinàriament a la
cutir la qüestiä cle garantitzar la seel Gabinet de Brusselles propocapital.
guretat dc Franca i donar satisfacsarä algunes modificadoras que
Avui la temperatura a la sombra
ció a tots els seus desigs. — Havas.
detallin el punt do vista franera de 38 gratis.
cès. Des d'ara pot afirmar-se
Sisan registrat melts rasos d'inELS EE. UU. LES solacies—Radie.
que aquestes modificacions no
REPARACIONS
versaran sobre la qüestió de la
resistencia passive.
SI. S'AJORNEN PER QUINZE
Bélgica, cona Eranea, no ace. ANYS ELS PRINCIPALS PAGAtit or ineerier ha estat fixada en ae
ceptarä evacuar la. Ruhr mes
MENTS D'ALEMANYA, ELS
in : lions de mares or.
que a mesura deis pagaments ESTATS UNITS RETARDARAN
L'esmentat emprestit un estará gaefeetuate pel Govern alemany,
PER IGUAL TEMPS LA SOLUranti pel Reichbank, per tal cona es
siguin quince sigui nles garanCIO DEL DEUTE FRANCES
ties ofertes.
Washington, 25. - Segons el "New- considera necessari, pule el Reich pot
disposar fácilment d'Ares garanties.—
En canal, podria ésser que ele
York Herald", a despit del silenci
senyors Theunis 'Jaspee no ce, oficial, se sap que els Estats Units Radio.
tiguessin tan convençuts com estarien disposats a retardar la soCAP A L'ANUL.LACIO
els francesos de mantenir
lució del deute francés durant quinllur integritat l'estat de paga- ze anys ci s'arribes a un acord íranDEL MARC?
ments de Londres, amb tot 1 es- co-britänic respecte de les reparaEL
GOVERN
ALEMANY
tar plenament d'acord amb
cions pel qual que s'ajornés també
MEDITA LA CREACIO
Frene a sobre el que ambdós
per quinze anys els principals papaises han d'exigir i cobrar d'Ae gaments d'Alemanya.
D'UNA. NOVA MONEDA
lemanya.
Els funcionaris consideren aquesLondres, z5.—Segons iniormacions
Tal vegada no estiguin tan ta idea corn la Inés acceptable per rebudes en els cerdea financiers, el
oposats com els francesos a la aplanar lea dificultats de les rapa- IGovern alemany, desesperant d'elevar
reduceid do l'import de les obliracione, encara que consideran que
el valor del mere ha decidir de crear
gacions, teta negada que la será. combatuda per França. —Ra- una noca moneda d'un valor basat
qüestió deis deutes interaliats
dio.
en el de ron—Radio.
I no ha estat definitivament lie
VINT MIL MILIONS DE MARCS í
' quidada—Radio.
LA FUGIDA
CONFISCATS
1 D'ERHARDT
UN ARTIGLE DE SAINT-BRICE
París,
25.
—
Telegrafien
de
.MagnnA "LE JOURNAL"
LA PRINCESA DE 110París, 25.--Saint-Brice escriu i cia als periódica d'aquesta capital que
11ENLOCHE CONDEMen la dita població les autoritats
a "Le Journal":
"Encara que s'observa la cupaci6 s'han incautat de la sucursal NADA A PRESO -:- 1Mdel Banc de L'Imperi, trohant vint
mes gran discreció sobre les
PORTANTS DETENdeliberacions del Consell de mi- mil milions de mares papar entre un :
CIONS
bagul
dissimulat
eit
una
habitaciS
tanistres celebrat ahir, ds segur
Leipzic, 26. — La princesa Hol t enque M. Poincara obtingué l'ad- piada.—Havaa.
-lohe de Ceringen, complicada en l'e
hesió uniinime deis seus colle- EL GENERAL DEGOUTTF. REP
vasió del capita Erhard, ha estat Congues per prosseguir les nego- LES INSIGNIES DE LA GRAN demnada
a sis meros da preste
ciacions amb el Gabinet belga CREU DE LA LEGIO D'HONOR
A Dessau han cstat detinguts el bar&
per preparar la resposta a les
ALLOCUCIO DEL MINISTRE i la baronessa de Bushe Lohe, havennproposicions britàniques.
DE LA GUERRA
s e trobat en llar peder un pla detal:at
Leerientacie {endeja cada ye_
Dusselderf, 25.—Avui s'ha celebrat
revasió d'Erhardt, aixi cona un atar-gada mes envere una combina- una solemne cerimònia militar, ainb
cid de dues notes diferents. La :notita d'ésser-li imposades al general ta,t en el qual figura el nern dele cómqüestió no te gaire importància Degoutte, comandant general de l'e- plices de la eta evasió—Hacas.
si ambdós documents s'inspiren xercit del Rin, les insignies de la ELS SOCIALISTES ALEMANYS
en una absoluta coincidencia, Gran Creu de la Legi6 d'Honer.
CONTRA LA elANIFESTACIO
d'opinions . Les darreres imCOMUNISTA.
El ministre de la Guerra francés,
pressions arribades de BrusBerlín, 25. El parte socialista aleM. Maginot, el qual presidia l'acte
seSles respecte l'assumpte eón de lliurament de les damunt dites in- many ha invitar eis Set/5 addictes a ne
molt eatisfatteries.
prendre part a la manifesraeie que
signies al general Derjoutte, pronunEle belgues es donen perfecte
una allecucie en la qual digué, per al dia 20 de l'actual eis comuniscomple que la maniobra anglesa cie
tes han oeganiraat contra el partit
tracia d'esquivar la capitulada entre altres coses:
xista.—Havas.
"Hacen dernostrat davant del neón
d'Alemanya, la qual ii sembla
ei França tenia torees i esteva
perjudicada per la pressió fran- que
LES PUBLICACIONS DE LA COdecidida a fer complir ela compromico-belga. Pes descomptat, es
MISSIO DE REPARACIONS
sos contrets amb ella, no sen servia
tracta únicament de prosseguir
París, z. — El Govern francés hala conversa cense caure en ea sind per emparar el dret i que era
parany de les combinacions en-. incapee de recórrer a la violencia ni via dernanar a la. Cornissió de reparaemprar procediments brutais com els
cions si veia objecció a la publicació
gleees, per la qual cosa no s'arriscarà res dernanant-los de-- que no fa pan molt empraren els exer- en un Ilibre groc de la racamórea que
talle i mantenint a Pensems les cits alemanys. contra indeferises pe- fou presentada a la Comisa:6 per la
' delegacle francesa el 13 de mere de
bases del programa franco-bel- blacions de França i de Bélgica."
Despré da pi-enunciada aquesta
1 922 sobre :a petició de moratòria d'aga.—Radio.
allocucia, desfilaren les tropcs per lemanya. La Comissió ha judicat predavant del ministre i de nombrosos
HOLANDA I ELS FERROCARferible de publicar per si mateixa
oficials estrangers que havien assisRILS DE LA RUHR
aquesla memòria, i prepara la publitit a raete.--Havas.
eacie d'una a:tra sobre els seus treParís, es.—Segons "Le Matin",
balls da rezo a reas i partimiarrnent
en el Consell de ministres que se
INTERIOR
L'EMPRESTIT
OR
sobre ea eatudis que donaren per recelebrà ahir, el ministre d'Obres
ALEMANY
sultas la fixació del deute alemany en
Públiques, senyor Le Trocquer,
La xara de Vean:TesBerlín, 35.
r ,, na 1 mi:ions de mares or.—Radi o .
anuncia que el Govern holandes ca-
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tiques amb SEurquia serien represes immediatament després
de la ratificad() del Tractat de
pau.—Radio:
ELS REPUBLICANS GRECS
Atenas, 25.—Es confirma off
fialment la netIcia d'haver-se
produit una escisi6 al partit
vemzelesta, en el qual han sorgit dissidents, que es Mostran
partidaria de la república en
substitucie de l'actual monare

Pau que se signä ahir a Lausana, consta de 143 articles,
mentre que al primer projecte,
del 4 , de febrer, constava de
160. .embdes textes ofereixen
par Mira. banda nombroses diferencies. Al Tractat pròpiamart dit hi van units uns quinze anexes diversos (protocelss
convenis, declaracions, oestes,
etc.) que conté en realitat la
part Inés important dels are
qu.ieaciusists disidente han publie
ranjamenes °ondosos a Laucat un manifest en el qual delsana.
Estä dividit en tres parts: ciaren quo en les próximes alee
La primera conté lee cläusules cions publicaran el seu prograterritorials i les referente a na- ma, preconitzant, com a gimesti6 previa, l'adveniment de la
cionalitats i a la proteceió
les minories; la segona monté repúbl ca.-11 ae ase.
les eläusules finanmeres j estìt
subd vidida en dues seicionse UNA HERENCIA DE 1.200 MIla primera relativa al deute
LIONS 1312 FRANCS
mine otornä i la segona con s
1.16, 23.—El director de la fábrica
té eläusules diverses.
de tinte i aprestos de sederla 11. loLa tercera part, refersnt
. sbeph 'Gines, tnort fa pee, deiza usa
les cläusules econbmiques, es- banana evaluada en silfo de 1200 miIhr diaidida en cine seccione a liess de frenes.
caber: primera, bens i drets i
Consisteix un scdamente en diverses
interessos; segona, contractos Ubriques de Lie, sin,1 també en adi prescripcions; tercera I quar- arce radicades a Itälia, a Prnesia, a
ta, deutes, i cinquena, tribunal Ithenania, a Polenia, a Austria, a Resarbitral mixte.
sia i, sobretot, als Remate Veas.
En ele protecols i corle( res
Ele ases bernia sana enano, una fianexes figuren el sonven: dele lla i tres filie, els quals continuen els
estrete, diversos dravenis Po, negocia del lisa pares—Radio.
mereials i declara .nons relataUNA FORTUNA EN PEDRES
ves de regirla judisml i el canPRECIOSES RUSSES
vi de presoners entre Greda I
París, 25.—Els inspeetors da '1Turquia.
nanees han detingut un individu al
Un protocel eepcciai orenpast de tretze erteeles e.slä de- qual s'ocuparen pedres precioses per
de 200.000 frenes.
dicat a !es conceseions. — Ra- valor
En una calza de lloguer d'un Banc
•
dio.
DESPRES DE LA SIGNATURA
CONSTANTINOBLE ENGALANADA :: EL GOVERN FELICITA I S elleTs
Constantinobee, 25. -- Arab
motee de la s . :Tinture de :a
eau la ciutat ha oelentat aques
ta nit rinordaments i
Mons. El °oven) d'Angore. ha
adresat a Ismet-Paixä un telegrama de felicitació final) motiu
d 3 la signatura del Traetat de
Pnu.--Radio.
LE' PRONIMES ELECCIONS
GREGUES
Atenas, 223.—Segons el3 peMedies. , i excepte alguna delsie
ió imprevieta que ¡soguee adoptares-e eemble que serä el Go.
vern actual el que efectuarà les
eleccions.
Quatrem inistres pertanyents
a diversos partes politice seran reemplateals per personalie
tate cenapletament decantades
de la política.
La hiel marcial será molt atenuada i la premsa quedare en
completa llibertat, essent molt
probable que el Govern potrocini els candidata de la Unió
nacional.
La nova Cambra eere cenet il lt iuen
ielto com Assemblea contit
Ale caireles politice s'assegura que el cap de la revolude,
coronel Plastiras, no prendrä
part en. les preaxitees aleccione.
Encara que preconitzada fortament per diferente diaris, la
idea d'un Goe-ern presidit pel
eenyer Zaimis, per verificar les
eleccions, sembla ha y an estat
coample
rtament abandonada. —
H
va
LA REPRESA DE LES RELACIONS DIPLOMATIOUES
ANGLO-'EUEIQUE:3
Londres 25.—Contestant una,
P reg u nt a a la Cambra dele Coinuus Robald 3áaerisiìl ha decla
rat que les relacions diploma-

ofertixen

itur

s a ng per salvar 111
metal, °ron
—Q—

Greci a
el Tr2Clit
Coust anti nble celeb ra la si gnat u ra
L'a ctitud d'el s
12 p olitice i n terior greg a
v011 iZ e1iS188 diSSigeiliS
Lausana, 25. —El Tractat de

01113111i

se Ii ocuparen pedres preciasea per valor dun minó i mig de frenes.
Fou detingut 1 alliberat asta flanea
de 100.000 frailes.
El Jutjat treballa per nelarir el destt d'aquestes riqueses. les quals Procedien de Rnsala.—Radio.

ormuciags DEL FRANCESOS
ÄL MARROC
Rabat, 25.—El grup mebil de Tasza
ha realitaat una eperaci5 al inacia
d'Ermuzer I eoraandament del general Thevery.
Els franceses han aconseguit tots ola
Hure ebjectius.--Radie.
DETENCIO DE TRES
ESTAFADORS
Parla 25.—Ilan estar decinguta tres
individus qce intentaren conletre una
estafada d'un anille de franca preseatant al cobrament bona de comere <quesos pels Municipis ala les regiona in,
vadides durant la guerra i que ja ha-cien estat retornttts per Frasea.
Scmbla que ro es tracta d'una falo!.
fleaellti, sine d'un angtnent fraudulent
en la tirada.
Els stled,ts Dens proewleixen
manya, on devien eseer rortats per renevaie.—R adie.

EL PRIMER CONFLICTE OBRER
AERI
UN QUE. SI ES DESCUIDA ES
DESCUIDA ES DECLARA EN
VAGA TOT VOLANT
Londres, es. — En el momean que
un avió es disposava 2 sortir de raen:Ama/ de Croyton, el macánic es riega
a conduir-lo sinó se Ii augmentava
ama
Aquesta act.tud provoca grane protestes per part dels passatgers, pe:3
raviader es negà en absolut a volar si
no eran ateses le5 ra yes petitiOnr.
Es telefoneià a la direceso de la
Companyis, i en vista que en aquell
moment no podia isser substituir l'aviador e li concedi raugritent que da=nava, corta-st l'avió cap el int1 Usa
amb tres horas de :terne.
Es el primer ces registras de confliehe obrer en l'aviació.—Radie.

Londres, 25. — El directonr de 11:114:
pital de Greenwich havia &manar g
la Premia voluntaria per donar una
pinta de sang per salvarla vida d'un
pinta de sang per salvar la vida d'un
sentaren a l'Hospital 52 inutlen
es prestaven a la transfusió.
Els metges escolliren la sang del
més sä dels voluntaria i retomares(
la vida al malea d'anernia.--Raeio.j
LA VAGA DE BULL
Hule 25. — Els treballeeforall
del moll han aelebrat una novel
reunió, persistint eta la sena uso
titud vaguista.--1Javes.ii
MR. BALDWIN, A LA CAMBRA
DELS COMUNS, PREDICA t..41
CONVENIENCIA D'ESTABLiit
UNA RASE NAVAL A SINGA"

POORE
Lendres, 35. — El primer ministres
Baldasen, ha declaras a la Cara.

bra deis Cemuns que Ifestabliment
d'una base naval a Singapoeire
estat recornanat per l'Airnirallat després d'un detir,gut estudi realitzat pel

Comite de la defensa nacional.
Amb l'establiment de la dita besó
padrien easer reparats a Sin/gap:me
els gratas ce1ranats.—Radio.
Nova York, 2. —En e1, carde
politics d'aquesta capital, el les.teis
que en ela da \Washington, da obieete cranirnata comentario el projecta

que té Anglaterra de constituir tal
base naval a Singapoore, essent

gita amb avidesa els ¡lidieis que sobre
aquest assumpte venen emetent els
periódica jeponesos, els quals. corn
sala, dediquen a aquesta projecte
pecialfsaima atenció.—Havas.

e

SIGNATURA DEL. CONVENI1
COMERCIAL AUSTRO-

PORTUGUES
Viena, 25. — Avui ha Citat eignet
Tractat de Comerç amb Portugal.--a
Radio.
DZS• MOBILITLICIO GRECU:
AtZenes, 25. — Ea els cueles . aglI•
tars es diu que la desenoblIttztieS6 de
l'exarelt gree serd subordinada al de
les torees do Turquia.-11avas.

LA PREMSA TURCA 1 LA SPle
NATURA DE LA 11.43'
Constantinoble,.-- .25. Le
pren-isa local expressa lbar saa
tisfacci6 per hmer-se' arribat
a la pau, si be espera que siguin conegudes amb exactitud
totes les clàusules del Tractat,
per treure'n conseqüències
e:sbrinar si la satisfactie que
s'està experimentant des d'a -s
hit'. estä o no justificada pile-.
nament.
La majoria dele peribdics
opinen en efecte. que encara
que ele aliats hagin perdut en
molts punts, Turamta no ha
nconseguit tot el que nolia i
necessitava obtenir per al ple
desenrotllament de la sena naeienalitat, des del punt de vista poli tD
i i eco esmise-1a va e .
PORTUGAL
LA FILLA DEL GENERAL
GUERRERO CONFESSA HAVER ASSASINAT ELS SEUS
DOS FILLS
Lisboa, 25.—Ha estat detingut
oficial de l'exereit pertanyent a una
familia moit coneguda per suposarsei pare dele dos neis assassinata
per la filla del general Guerrero.
Al dipesit judicial ha esto reronstruit el erina, en presentia de la
fina del general Guerrero, la qual
ha confessat el scu erirre—Radio.

ELS CERCLES oricIALs ANGLESOS RESTEN MUTS RESPECTE ELS DOCUMENTS TRAMESOS ALS ALIATS
Londres, 25. — En els tardes offeials continua guardant-se una impenetrable reserva sobra el <entes:2 dele

documents trarnesos as aliase
La notfc4 que Franea i Bèlgica peepararen un neu pla en menú per setineerel a Anglaterra ha causal a Londres gran impressi6.
Lembabtador de Franea ha arribat
aval a Leadres.—Radie.
.0.1.e.ummemom•
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de contes catalans

somrís de Marianna

Quan Joan arribà al cim de
la costa, ea ajaear-se afatigat.
Feia una tarda d'estiu feixuga;
el cel s'apretava, dalt de tot,
blau foso; i el bon solet cree
rnava el romaní i el fonoll.
' • frian sentia el pes dels gens
((urente anys madure, í la costa sMana, resseca, on havia
lr escati terne dies de la sev a ad olescencia, ara es mostrar e dura. A la fi havia arribat
al ejem Lla baix, tot de teulades r eges, aletee de la pluja i el
vent, s' ag ombolaven a Ventean
de P esglesia grisa; a l'esquerra
Ilis eaven el riu i :les rengleres
de pol lanes. Qua clara la cinta
a mpla de la carretera! Que ombr
ejada la font, sota l'arbreda
Temerosa!
.11 Vetare així, de sobte, al

seu poble, el cor de Joan hacia
fet un bot. No s'hi havia ecostat d'enSe de la seva fugida.
Vint anys havia dut a l'ànima
el record d'aquestes teulades i
de la (Idea remar dele arbres
de la fosa. Havia seguit la carena, aspra i cantelluda;
via deixat anar rossola avall;
la costa pedregosa i dreta, l'havia cansat. La fi da la caminada
era abocar-se a la eall i guaitar, callé, eleres sota la Iluie
del juny, les cases ajupides nora l'església. Guaita, Joan,
guaita 1 atora els teus sospirs!
Mira l'elxida de ronde, Afeeriari de tantas Maltee; mira la
placa i el3 nOu raiga d'aigua
de la font.
En aquella reeolzada de carrer, encara hl ha, la fusterla

del teu pare, amb l'olor den-'
cenalle, i el ribot i les serres,
en la penombra. La teva mara
deu amagar els seUs enyoraments sota la cabellera blanca
i müstiga. Atura el bateo del teu
cor, Pian! Ara ha passat un
vol d'ooells sobre la casa de
Marianna.
Marianne! Oh, qué lluny el
reeordl Nota cruel, cruel, cruel.
elarianna als divuit anys havia
encès el tos del fusteret. Els
seus talle negree elamejaven sota
l'are de la cella rosca. Els malle,
roscos, daurats cona la mel,
queien cobra la seva nuca pällida. Joan la veis passar cada
dis, amb pas de guatlla, senapre somrient. Els dlaruit anys
del noi es trasbalsaven cada
vegada que aquella noia fina
se'l mirava. te les nits, el seo
sornni era un desvart.
Un dia,—era oir diumenge,
eixint de missa—Joan va vencer la Seca timidesa. Marianna
s'havla allunyat uo ale dala

seise garante, i esbendia en el
sol la eeest riada. Per una besada d'aquell llaai roig . Joan
hauria donat la Seca vida. Tremolós, va apropar-se a la neie
i Ii va dir, de, pressa, arnb paraudos tallades i absurdes, cona
el sell
l'eStialaVa.
Ara, Joan aneara sentia la
crueltat d'aquell sornriure. Quines bolles rengleres de dents!
Marianna guaitava, alerta, la
seva mara i el vell oncle, convorsant, Ida bala, a Fornbra
d'uns porxos, merare Joan, pällid i ences alhora, tremolava
com un pobre ocell. alarianna7'
li va proneetre una resposta
pel ball da la nit. I va abrir,
mentrestant, el mes merare116s dele seus sotnriures.
•
cor da Joan s'haVla amarat d'esperansa. A casa seva
van veure'l arribar contente
cona mai. Tant que rondlnevas
el seu pare, (19 mirar- g el arraulit co un rece, amb els
perduts lluny, Ilunyl Cada diumenge, abans, es lleNaven a

punta d'alba i inersaven a
l'hort, para i fill. Ana, cuidaven la vinya i uns quants arbres fruiters que hl creixien, i
replegaven un porra de flora per

a la mere. De rnenut, Joan havia jugat g ota els tarongers.
D'Eme& que elasianna Ii prenia
el cor, havia perdut el seu enefe aquella eaniinada, de maMnet. cap a l'hort, dalt del carro trontollant. Res no el dieLtda. deis ulls i eS llavi de Mas
rianna.
Teta la tarda la va pasear
enrollit d'alegria i d'angúnia.
En havent Sopa!, va guarnir-se
Per al ball. Ve posar-se al col l el
mocador da seda, i va treure
de la calaixera ' la gorra que
encara havia d'estrenar. Uns
arnics, pel carne van dir-li una
facecia, amb cops joioeoe a
l'espatlla. A la Sodetat, el ball
anava a començar. ISIS fradeies
feien enrenou damunt remisostissat de cada fasta; hi hacia
un brogit de converses i
lacadea anib la Hura vti-;

Vint anys a obstat, llurtyt
callant de l'acetilen. lii havia
una finestra oberta que deixa- Joan 1:tenia g,.sst, ara uala,...1.
lar-se al seu poble . 4 rei*,
veure l'estelada.
baix, daurat pel sol ponent. Se
Al cap d'aval!, Marianna 11 5via volgut riure's de Joan. Por- sentien, Ilunyanes paró claree.
tava un vestit blanc i feis Mea,' les campanee 13 PeagleSsla.
goig que mai. Tenia els !l'avis riu esmortuit la ßeva elarer
divinament encesos, i un sana- d'argent i ele ponerles s'afinahure cruel. Va bailar beis els ven cona espectres. Tot l'atreia,
balls amb un tabalot del pu- tot el crldava amb el seu nom:
bis. , un xicot presumit I dropo. Joan, Joart!... Era una Veo
Jean va aguantar tota la nit manyaga, eom la d'uta dona
les punxades d'aquella estima- manyaga 1 dolça. Damunt
teulades, d'un roig enfosqult
da desdenyosa. E i cer Ii hatla
da presea i el cap se li acatar- ara, muntava el fum tenue d'ubolla, els penearnents cavalca- na llar. Una estrella foradava
veo al ritma d'aquella maSsur- el o.el, freda casal la punta d'un
ea d'envelat. Tate els seus sOtt- punyal.
El fum de la llar es desteta
niä si .11'8212Vd0 p terca; digué aden a aquella vida felie eom un sotnnt;On deu ser ?dartanna? Patear adorm els satis
que ¡savia' sonalat en el retó
uMbriti de la fusteria. 1, amb el fills? Joan hauria Datad de
goma gana, Metalient a lea veus,
vasta del diurnenge, va fugir
carretera amunt. Cl a rej a v a - que el enclaven ami> un crit
apagat i desesperat. Perb aguan
cine de la colinda. El bel i des
somriurc cruel aneara Ii glaestrelles empallidlen a pon a
Joan
oye l'anima. Re,pl:an!, ea ( u poo. 1 la passa terma de
ofegava les ganas de plorar que gin per secan ,Cop.
Torniu Can*
el deciden.

LA PURLIGUAT

opus 26 de julled de laati

Nicolau
La Conferència
dülwer a l'Ateneu Nac'onalista del Districte VIII
d'En

elMolen—

perded, per culpa deis de tova
deis de clinseeperque si be els
fora tenen la reeponsabilitat
neta:, de la inauguració de l'A- de
de
que Catalunya eigui dominateneu Nacionalis ta del Distriee I
te VIII, adherit a Acoló Catete- da, eis culpables d'aquesta Soldimarle a la nit dona una misaii5 espiritual, que es reti
ea
conferencia al sau local social hornenatge als forasters, la teel diPutat de la Mancomunital i nen els catalana. Per alee creo
Acedó Catalana que no val la
nresident accidental deaceese cae
redempete de Catalunya
wees, En Lluís Nicolau
berar-la con/ el retornar-li •
assisti un gros nombre de eanseiencia.
Podem dir que el mal mes
gent, abundant -hi bellissimes I
gran de Catalunya es la manca
•
;sensor etes.
Ocupaven la presidencia el de cohesió nacional. Els catareaferenciant i els senyors Jo- lana, abans de sentir-se catalana, se senten bornes de parep Merla Roig i Joan Bizet.
aisenyor Roig, després de dir ad. La situació d'Europa en el
mes d'agost de 10 14 tambe era
eae sanaugurava laateneu, eumalt semblalit: tot eren liudes
it3l oc treballarà ja l'afer
trienal, no entitat d'esplais, socials. politiquea., religioses.
Pece vingue el moment que les
afee una breo presenLació
fatalitats posaren uns pobles
fierelleiant.
Can diguér ern en l'edició de
PUBLICIT AT d'aIlir, -amb

davant dels altrca, i vingué

boycot contra els productes cata.lans.
Hans vist també mitinga a
Madrid parlantalti sindicalistes
cine aatuen a Cataltinyta—q he
és aas el metete que dir sindicalistas catalans—i elle que es
diueMapolifies, lei han parlat da
politice, pera Me per combatre
la guerra del Marroc, quo pesa
darnunt tots eis qui van pel pedregal junyits al carro d'E'spasaya i d'una 'manera especial dae
munt les claases tre.balladoree,
aquesta guerra empresa potser
defensar al caen gran part
pitalismo espanyol i -no esp a
nyol atoes concessions de mines, arrencades hoch no sap ben
be de* quina manera; aquella
sincliealistes parlaren de política, no par combatre alee, sind
per combatre el separatisme.
Ro veieti coila l'obrer es, sense adonar-se'n, tina joguina deis
Governs d'Espanyaa No estem
prop d'aguas temps que En
lerroux menava les masses
obreres amb la bandereta aspanyola al . barret de, palla?
Avui mimes senten el necionalisme els intelleetuals, ele
menestrals i alguna obrers d'ofiel, pene no les nausees prolella n tes i les classes directores.
Aquesta feina de reintegrar al
nacionalista-le a tole els catalana As la que cal fer. Catalunya , no serie lliure fina que la

majoria dels catalana Sentin el
nste Penal sne es
Meló CaLalana, cOmprenentlió alai, ha die que la seva obra
es política, pera lambe, i principalmente eocial. Anam ti les
eleceions per cercas` electors, no
actea ni vota, per conèixer corle
es troba l'opinió. La tasca directa de nacionalització, 15. de
caria/e'reeó do catalana, que es
°bit e iebatra i vostra, es la praleipal,
Cal implantar lee escales carètols
en
catalanes. Cal fer els
talä. laecordo uu dia que MIScava pm' aquest earrer de ealdierMY i teta eis balcons estaven engalanats amb banderes
catalanes. Pela goig,. Pera si hegufsaina aixeeat aquellas bandee
res hauríem viet gairebé tots ele
retela,escrits en llengua ideastera. : Penseu que si vingues un
estranger i s'adonés dele rètols
en espanyol, que As una cosa
que feni nosaltres mateixo3
seis-se que ningó ens lw
Ihn es oreuria que existas a Cetalar/ala ei probleritte -nacionalista.
AL:ab . as el que cal fer. Si lw
aeonseguiti, es pos-Irla dir que de
tete els pobles que integrea
Bareelona, Gräeia ae el mes eatalä 1-entusiasta de tots. ;
Una Ilargs aplaudiments coronaren la conferencia d'En
Luis Nicolau d'Olever.

unió d'aquella horneo abates en
LA CONFERENCIA
Iluita. A Catalunya, l'estat moludes de Gràcia—digué.—En ral de lluita contra el poder fonon/ del Consell Central d'Acció
reste/ no sap tenir aquesta unió
Catalana, que presideixo per sagrada. Les Iluiees internes,
absincia d'En Jaume Bofill i
(su que uns i altas cerquin
Mates, m'és grat venirvos a precisament l'ajut foraster per
aquest
Ateneu.
Els
inaugura r
vencer.
nacionalistes de Gràcia heu esAcció Catalana no és partitat deis primers que us haveu daria de la frase "a•qui tothom
sumat al nostre moviment i hi cap". No. Primerament cal
dele que millor heu interpretat que els bornes- que hi entrin siles nostres normes d'actuació.
guin honrats, que no facin serEl voetre Ateneu es un centre de vir d'esquer per a negocia la
treball, de proselitisme. Jo
bandera catalana.. Denles, tol
vingut no per eneoratjarvos, he han d'Asos ferrnament
A la grandioma atik-teatre del e5vingut per felicitar-vos en noch nalistes, encara que en altres
aislo .Santlelinene va celebrar ahir,
del Consell Central d'acció Ca- ordres tinguin idees divergente.
a les anee del mata la simpätiea fasta
talana.
Cal que s'aeabut les contupatraatica d'homenatge a la noetra
Voseltres he-u estat dele QUc sione, perque eón un perjudici
Llangtot.
• PS del primer moment os supel poble. A les entitats nacioOcuparen la presidència la Delegada.
maree decidits a Amo Catalanalistes hi ha d'haver els nalocal de "Noetra Parla" i cIa senyare
na. a aquest moviment (-reate-. -cionalietes; a les regionalistes,
alasaa i Lauena i Damance Pallarais,
mame de disciplina, de eincee els regionalistas. El Primer are
de Nostra Parta, da Dereelona; Su
n'ea que comença ara fa un tiele deis estatuts de la Lliga • Miquel Capuz. de l'Aesocastei6 Profeta
any i ja s'ha estas per Lotes les -din que treballaran per asea- tora dr l'Ensenya.naa Catalana, i En
comarques i ha arrelat fondalir l'intonornia dins d'Espanya Td.s i necia, -Sr l'obra del non Met.
nent a la ciutat, com ho oroya i ajudaran a neonseguir-la a les
Coraenal laute amb au breu i eleIluita electoral en la qual la altres• regions. L'estrany és,
rnajoria de catalanistes vota per dones, que ara es vulguin dir <A nal parlatuent del president de la
Delegada, el qua; digné que en aquest •
nesall res.
nacionalistes. Aixä f a q u e
La Conferencia .NaeloniS Ca- aquella bornes tímidament regio aete solemne la ' Delegad° de Nostra
Parla a Sant Feliu eomencava ke ce'
talana, que aplega a hornee de nalistes tinguin recele, i enlloc
Vea tasques de clignifienció i ensitiment
diverses proreelencies
dlentrar-hi, qua significa un de la Ilen.eue catalana, i que ter a
pera) lote nacionalistas primer pes cap al nacionalisme,
aquesta obra demanava la collabnacia
desil.lusionats pala partits difs calguin, aotser, en els perlita
ajut dele batir; catelare de Sant
catalanistes que no es ornen- monfirquies.la qua/ corlaboratab no dubta, a d'ob•
pay en de la eatalanitzacie del
A Catalunya, la situació -es
peala E que col•laboraven al-Go- .diferent de la dals.alfres pobles tenir, car crweiria a bag tament !a fonda
eernad'EsPanya sense portar que durant els darrers ames arre i eatalantseirna dele g ene tonreine.
ea. profit per Catalunya, heada han Iluitat per la llibertat.
Dial:a que per tal de donar age co.
• andur-s'en l'entusiasme • de Irlanda, a Bohemia, per e:ce/ulerunitat e acuesta inaugurada, hav:en
fas els que senfieu abans que ple, hi !recela la unió sagrada i
estat coas-id:Idee Nostra Parle, de Barres el nacionalisme. Era Regio lino profunda nacionalització
celona; la benemerira .aesocitteih Proate tots s'hi aplegueesire
entre tote els estaments.
tectora de Presa/yenes Catalana i
Per això ha neceit que en
La primera lasca que la nosl'Oben del Bou Mea i a més a mas
combatre'ns s'ha desfigurat el tra sinceritat imposa es adoele dipatate de la MancornuMtat
costra pensament. Dies carera, rar-nos dele costoso detectes.
un ajad de Barcelona ene feia La classe obrera, en la seva C'ortr, pel dletriete: ve 'Pa que chava
rebut
radhemai d'equests senyore i que
responsables d'una 'iniciativa— mejor pari. no és nacionalista.
a -l'acte atenstm el chantes= diputat
ea el fons de la qual a e a río Uns eón forasters passavolants.
pel diz, triete senvor Massa i Lloren!.
vull entrar—publicada per "La i a aquests nomas seis pot deTot seguir cedí la paraula a
l'eu de Catalunya" i signada per manar que tinguin consciencia
En Valles i Pujals. Aguaste inia I que es traben an un país que
EN TH10 I RODES
elaiiva era la de canviar arpen no és el seta Mires, que san
Va saludar eia patriotee de Sant Fede la riostra terra el nom de la cataiane, creuen que e/ nacio!asea de la Constitució pel
:la en nota de l'Obra del Pon Mol,
lisme es un sentiment burges;
Placa de. Catalunya. El Elan que
dkat-los que per a el! era 1. 13 aran he
anueets sena ha dc fon veueres feia responsables ens ata- re la veritat. Jo compren° que
-narepstm/niaeu
cava dient-nos retrògrades, re- no sigui nacionalista l'obrer que
frsta roas la que mara celebrant-se.
accionads, hornee de dreta.
Digna
que
calla
dlgaificar
!a
neatea
se seht internaisional, que no
Henguz, deporanr-la de mete baraper,
Per aura part, diumenge pase reconerx les pandee, si be li preear noma:trae harten] de volee que la
sal En Ventoatt i Calvell dona guntarla, tot respectant-li
llengua eata'ana teman els cisne de la
una ronferencia a Santa Coloidea: quan us troben en un país
mSs aaurada perfeecia.
n% de Farnés, ; capital del seu esdrany. amb diferent parle,
Ee va plant-er de la irepreeeia que ele.
distriete, i deja que nosaltres diferente costuras, diferente
de Sant Falla aucb
baviem promès la separaciú de lleis, diferente caràcters, no us
neven correr,
els
fatalunya, que aixi cona En en adoneu que teniu t(da pa- ele ratols ea espanyol, malgrat ocuLerroux . promete el "pavo re- lde? Perä dir-se internacionapar ele primen Loes. del ga y era mapa.
publicano". nosaltres prome- lista i treballar per l'apuntala- cine/ gent que es d:u rae:anal:eta: d;tiere el "pava" separatista. ment d'Espanya, no té cap ex-gua que. tia olstant, tenia l'absoluta
(asan ho hem promes, ni quan enea. Fine ara podien -allegar conviecia que_ aloa, avisa la vila de
hera fixat dates a la Ilibertat de que el nacionalisma norriés ac- Sant Feliu sCria ca resol de antelala riostra Olida? Quan hem en- tuava defensant en ins qüesaltar. car per v:rtut del fenoles eaeanyat així els patriotes? Cal
tions econemiques el punt de tal'asme de la Javentut nacionalista
airar qui eón els qui els han mira aapitalista; pere, isvui, el
de la tila. rainaaava unmagnI1:e
t eganyat. No eón els qui l'any
abrandament patriatie que ab Ventocorrent aa canviat. Aquest pru1,918 prometien que al cap de brama es un dele que ha preosa:eme de la sena Le sahrla conauerir
Sec dies tindricin l'autonoraia? (tunal a Asistió Catalana.
lee voluntate tnée apandes.
eón els que prometien que
'S'asan:res:. els qui viviu en
1 conaa //loa ei e allana, perqua al
estranger ens fasta un ore- barriadas, l'obra sude bona que
dee,vetliansent ia:caar suara e'he
s ent, els qui els han en,gariyat?
podeu fer es aquesta: aportar
tea I st 'fama outniputent do les rastree
5 1 01t bé , lult bé, ; Ea canvi, els obrera catalana: . Labren
damas i ama eIle Ini ha sempre el
n osaltres diem i repetim que la
mo las cops s'ha vist, sense • ado- trioma
ll ibertat només pot venir de
nar-se'n, la joguina del (aoven/
Ea acabar va asear sna:t aplaudir,
n osaltres mateixos, del nostre
espanyol contra Gatalunzaa. Jo
trat Se de la paremia Lat aeguit
estere.
no. sentirla que hi haguessin
EN DOMENEC PALLEROLA
imites de clases, que arreu del
N osaltres no creiern que Catalunya sigui Iliure n'entre no
1114.111 n'hi ha; del que en dolo da
l'ere:tä eta tac:aun:lotes de Sant
s: tio raereixi, mea-tire no s'hi esque eqüeeteeiluitee siguin dil'el:u per Steter conetanit una Deleeigides des do fora per anar
fQroi rt tots ele catalana. Nosgad.; de Nostra Perla i per has' v
abres no prometem res: predi- contra el nostre : noble. La vaga
organitrat aquel acta da:Ornenatge a
q uern constantment la cateteque ara sala a.eabat n'és una Ip.llenaua catalana.
e i tiació de la nostra vida, des mo ya.- Ni els patrons ni els
Caldria q IlIr el p ostre acte d'ardor
la aremos, dele retols; predi- obrers hi -han guanyat res; gel
serrts sir desgreuge per les piav:s
q uem que eal un digne anua:tíain ha guanyat da l'etern anemia
desamar i cali que rep l nostre Ikugua
raent de les autoritats (oraste- de Catalunya i de Barcelona:
dele eneulks tís rota i ele enernies de
s'ha aeonseguit que no es fes
res. Nosaltres, diera .que aledi
dintre.
eneara no podem tenir la 'libere l'Exposició del Moble. S'ha ajosTolera roficiarter eSel iet perrilla encara no en son/
sial l'Exposició, pera també ala V2Nosaltres
a Catalanas del 'matra idiome.. No
d ignes. (Molt be.) 1 els que predit que e'ajornava la vaga.
demantm
res
11/ 415 que juslIcia. Pera
(a celere això prometem el 'pa- Velaran: •si aquests dos fets torno volein aqueaa ere : ralea cona uva
va" separatiata
nen a coincidir. (Molt be.)
copees:fió d'Ee.panya. No en velera, de
• Ens estimem més que CalaNo sera jo l'apologista del
carltats. Lluitarrm ansb l'ardidzsa de
!.1-In Ya sigui opresa, perb Iliure
patri', catete, , al qual he atacat
la nantra joventut per asso:ir la rkeepi ritualment , (II/a no pas samottes . vegades. Per culpa . setarta da la tasten naciocalista I eerä
eierada politicament, pera des- ya — manca eaintelligencia q
Perit adherida a Espanya.
manea d'espera: emprenedor--, akehores que, azab el trionef, la 'lengua
La. tasca' més fonda, Púnica ..Catalunya es tributaria de la ista:Ina reaaonads. pels Mabita de la
Merla glosemet la llibertat, (Aplandiqu e p ote donar un resultat
banca estrangera e la . seva. inments1.
tornar al !sable el sen dústria no es independent. Pene
Fina - aquello bar'eree de l'Eslat An$ella ien'eme de dignitat '110 de
el patee eatalä, apieb tels -eis
alga,'
que muelle. hitter'a d'Espanya
di grte de dir-se ni català ni ho361.13 defectes, es 4-,i11 .91, que el
leo. escale., ofiC!ala eementa
lae.aq uell ' que re l horneneige al
patróa espanyol... No. obetaitt;
Pod er.que l'oprimeix. El que cal
egneils barbees que encara-si
ve ans q
' ue ele contlietes es feie
• .a talunya es el sentiment de ealitzen a Catalunya i qua sThi la Iberia en aquella época remotheirne,
dig nitat, i cae' aixó eirecisament
involucra la totalitat de la vida • . saborea respectar ks llela, la llengua
ela drets .del pata que aman:marea.
aquella. rama .en
. ternaeai lern la riostra obra. Cal . catalana, fins
Era .,an51..en. Pis g eg le XX . ' l'Esta,: -es-Raquest Sentiment de la els quals no hi ha cap tecleva p r es
Panyol cuatinua inmeartatt-une una Ilen.
onalitat que té tan . maaló pendent. Ara heu vial. el

LA SITUACIO A L'AFRiCA EMPITJORA.
MOROS 1 ESPANYOLS SEGUEIXEN FENT PREPARATIUS MILITARS
S'HA REUNIT LA COMISSIO PARLAMENTARIA RE RESPONSABILITATS

t or d'Atid deMidar, per on pridee
portasen %nava blava arel una corg el Marro
s er Mtenti Penamic vellar TIze
retja brodada.
a-etzza.
DIMISSIONš D'UN CORONEL
Manifestaren que la majoria de:5
No' eS prendrà l'ofeneiva.
harquenys estan aniformats.
1 DE L'AMEL
.ara, que Ca els moros ataquen,
Afegiren que algunes vegadem, conNotieide partieulars de Melilla rebudee' a Madrid confirmen travenint les ordres -del cap rabel, 1 r su seguirem tancats a la' defensiva, donant-los-hi ternes
per a distreure's, "paquejaven"
la noticia d'haver ditsattit simulper refer-se de las baixes, aarnostres posicions.
tniament el cap de l'oficina inLutxeria, eta. Aquest !detente de
Express- mea llar creenea gire quan
digeena i cos de regulare:, coronel
quietud costa m'Una sang Partermini la Pasqua d'Aitel-Kedir ki
dora:1. 11'nd Coronel, i le. Amel del
que ellargii. fa guerra inda/Infra
ale de guerra. haurà
Rife Er Rife'
Despees d'acomiadar-se se n'endarnent i dóna bra6 a l'enerot.i
LA SITUACIO ES COMPLICA.
tornaren pel tnateix /lec per on hgque Patribuéla a•por.
Els informes diuen que la s í- Sien arriba!, girant algunas vegades
. Aguaste politice, per ata, no
tuació segueix agreujant-se.
put comportar plans agressina,
Cera i anarit tots tres bastan!. seEle-moros eontinuen ele m'e- parata.
ni lampee relacionar-Ce. aea:111s de fertitabaehe i tot sovint
De l'entrevieta entre reguIars i re- gana alguna sopasen, amb
ele fan fugit' eles noslaies canelas. bela, a la 'qual aesietiren nigua; ofi- patriació de tropas.
ANUNCI D'UN .ATAC
n'obtingueren fatografiee.
cials,
Seria perillds i absurd relen important funcionad d'Ux
duir avul en un sol !Orne ela
NOTES SOLTES
da ha fet un viaLge a Melilla
O:dirigente militara. que • hi ha
rnarxat a Zeluan la
arnb -l'objecte d'informar les
Meliala. Recordin 11/ que ee-2
autoritats espareyole•s deis osa- mahalla que es trobava a Tafeesit per rievingu6 en 1921 per no valer
a guarnir l'Alcazabe. qual sera
neige dels franceses i dels preenviar sil! els reforços
paratius que es fan en l'altra Pareada al ministre d'Estat ral ram pensables. El mateix podr/e
zona per a un preeirn atea, que de Guerra.
— El Arnel del Rifi ha donat or- Pascal- ara ei tingu4ssim la Ce-e
es eres/ que serie deeprés del diguera de no veure que hi ha
nace-re!, que ele moros celebren der dc tras/Mar a Melilla Sets els molls
eur¿Jpeus inleressate
objectes que li isertanyen. i que tenia
la Piiscina de l'enyeta
crear-nos un altre frachs marro
a les . oficines a de Tafersit.
ALRUCEMAS ATACADA
qui.
La
toetra activitat;.actual-,
-- A l'hospital Dokers 1:an ingreeL'atae a Alhucemas si be sita ast cinc soldats ferie per acciden.s ment, 63 expectant.
desmentit oficaalment, és cert.
casuals.
- Continuar l a . gestió pacifica
LA SECTA ALA MITA
—Pemä, dijoue, serà llamada
Veril) arma el bree, tdlspoat.s
inehalla
tic
Faferut
l'Alcaraba
La secta alamita eetä inmute a la
a tot, ai Abd-el-Krim 1 els seas cada pele francesas, i cada ve- de Zeluma que pertanyia al raer- de ariviCa tornen al procedir cree.
Guerra i ara pasea a Estas.
saeta eerepte ami/ més adeptea.
/nena anib el qua!, creguira, no ••
•
—Avui, amb 'rnotiu de celebrar-se
Abd-el-Kader, el Jalifa. el
ens trobarien soapresoa.
atara
els
nontrea
dreta
1
gua forastera
la P.1.3G mora, el grup de reguMizzian i un °fa cial de la Meham'arree
costuma
ele
i
lle laais viSität diversos aduars lar, de Melilla formä a Piador, saLes limensabilitals
I encara ene diueu a q uella gent . de
Je Beni-Bu-Ifrote on cambia crificant-ee unté.
Madrid que als eme:ene:he:es no alabeas
Després aliaren a Dar Quebdani.
IN: FORMES DAVANT LA
que la secta camot a amb adepel qaa rolen.
—En äqueat sector i en el de Dar
tes
COMISSIO PARLAMgNT.AEIA
Avales ele Sant Pella, serreu eempre
nosetat.
Drius . no hi
tian ares mesures per ä
Si
.
Congrés ha estat
ema iota ,a puress nne'oualista.
—Ha
sortit
cap
a
Ceuta
el
conodeseobtir els sectaria i propaaeuest mati. den de dos quarts d'OreNo claudiquen mal. Ajudem amb e/
Msrato.
gandisles.
at flan a les duce, la Corniesiä parp ostre eeforq robra nacionalista que
celebrat un batiquet en (soPREPARATIUS BELICS
lamentaría cle reeponsabititate.
avance prometedara. Pensen que cl nanor dele capitans crenginvers
Continuen
els
preparatius
Estaven citats pèr informar els
cional:eme duu la tullera a la nos-tea
renta i Barbería, condecorats amb
vaixells porten cada
ele
itlars
i
senyors Vivero, Gómez Hidalgo. i
terra i aquesta cu:tura cae portara la
/a medalla militar.
dia
grana
quantitats
de
mateRuiz Albéniz, .periodistes tonelete
llibertat que rara. sobirana Catalunya.
PASSEIGS MILITARS
rial i queviures.
dors del problema del Marroc tes(Orada.)
Melilla—Una columna ha reconeAviat arribaran dele o dotze
timanis de receló d'Eseanya al liZerd
EN MIQUEL CAPUZ
bareassea que es trabena la gut el alai ha tornat a Dar Drius
Es per a rni, digué, un honor dmmeCarraca i que s i han dadilitzar seraie novetat.
Sisan excusat •l'assiatir els ale
reecut assitir a aquesta festa patriaEn. el sector de Beni Said ce fan
per al desembareame n t de fornyórs Gómez Hidalgo i Vivero.
,.
tira representant la benerienta Aseo- .
freqüents passeigs militara, a Feb'
•aEl .rsenyor Albénia ha in/OrMat.
jecte de mentenir tranquil.lität al
e,ació Protectora de l'Ensenyança Ca- - hord del guarda-costas
des de dos quarts de &ate fin"
talana. Aquest hornenatge, apestes 50..
"Lumia", han marxat de Malt- territori.
tres.ouarts d'una, de la tarda. .
lemnes Diades de la- Lengua, caldria. -lis a Arree •5e indiaenee perlaLes columnes realitzen anexes en
• EU' l'informe el senyor
celebrar-lis diäriantent a lea contra,. -nyents a la mella% rnanaata
diverses direecions. Atar se i n famhe:-.hannulat nombrases acusaeions.,
des catalanes, car sigailiquen Una exala ; pel tinent Domingo.
maren treu, totnant atuse novetat.
detertninant „fets _concrete'
Pei mati• sortí una' columna de
tacha del nostre idiarna el tribut fervent I
A causea'del mal teerws, el des
documente de gTan . interes,
(du per la cós- TM'erut a l'objecte de -:protegir . el
de la nostra estimada; i cotn que els
El deeenrotEarrient .d'aquest i.nisara
embareament
embaí de Tiazi Ana., semee res de
imp etres enemks seaulars cada dia curen ala p repara a ..1trau.
ale i la lectura de docunteme
d'agraviar-la, de fer-li ultratge, calProcedente de Ceuta han ar- note
terminara. que la Cornissi6 • diniei
L'aviacid
féunous
reconeixements
dria per aixa que els bona patriotas Ir
ribat 110 soldats del Tare, ma/a eampareixenea de nombroaes Perreteasin un solemne aornenatge en tots
tinte pel Unent .antoni Fuentes sobae el cauto encomio.
Seines. •
bordo d'un guardacostes ha
Sie. momento de :a seva vida. (Aplace
que.verten pa, a cubrir barres.
.En aquest informe apareixen laanat a Afrau una creció de cavaUNA ENTREVISTA
curses en responsabilitate persones
dimenta.)
llena de la mehalla de Melilla, maMelilla.—Amb freqüencia. deis
contra les quals no s'havia concrete
Diu que aqueet hemenarge pa ha
nada pel linera Domínguez.
fina ata cap culpabilitat.
d'anee aolament en actea solemnes cosa
de les posicions avaneades
Denle se celebrara la - j'esta muel que se celebra. sanó que cal romanaEil les cartee cts qui els serlyori
Tizi Asea els soldata, tan essulmana
de
la
Pasqua
del
be.
Vivero i Gómez Hidalgo excusen
panyols rom intligenes, metegar per honorar-la usant-la exclusivallar .assistincia diuen que iorit a pemear erl tote ele acres de :a noetra vida
nieta diàlegs .anule lee guärdies
PREPARATIUS BEL.LICS
rita:listes professiouals i havent pusOrtit oap a Larraix el
enemigues, lee queje. ama.gades
arar. —
de re:acid.
n
Timos
de
tirador
viblicas . en articles i escrits tot el que
Remare/a coa, la nostra llenas:cm es
vapor "Isla de MenOrca".
en covas .
sae:ien, creuen que no tenia interès
encara mas ant >ga que lee altres
Porta capa i of'cials que van a lacargilen ele ree v iments . de les tradeclarado que pognessin prestar.
gata neol'atines; que va esser usada
perar-se als seas conos.
pee espa.nyedes.
. Ha rebut la Cornissió la memória
en cl lenguatge vulgar al segle IX a
S'anda tarnhe material de guerra.
Diee enrera, trobentese algutrameea eel general Burguete, e s
en l'escrit al seade NI; parla de.
. LA PASQUA MORA • •
lusa . forces de regulare vigilant
Alt Comissari, al Gavera del-sent
poca esplenderosa de la nostra Cultura
Telúan. — Sha celebrat avui la Peael eatri ca. b7a1 de Tiza Aassa, sen
senyor S:intima Guerra, que és malt
madievaa. citara els polígrafs Ramon
tiren velase d'un vigilant enernic . qua del: Ese amb ei ceremonial acostuextensa,
i en le. lectura de la qua/
Lull i Exlmenis; fa història despees
mas.
qua les saturiava.
invertit so la t de temps...
de la decadencia Ce la colara llengua.
Entre un I entice e'e.ntaulä . A les set del matí les trepes han co. s'ha
A proposta del senyor Besteiro
cona a consegilencia pclifca, i finalment
carrera.
diäle. g. i durant la conversa, elm bert
aha acordar invitar a declarar a teEl Jali:a anä a la. Majaia.
recorda e:3 fea del nos 're Renaixede l'Anemia, d'anexen que si no
tes les peasamalitats que han format
té.
ment
A :a plagt sha eacrificat
els bit- avene s'alanea.rien.
Part de la Junta . de Defensa NacioAcaba recomanant
La comitiva s'entorna. amb cerimäAlar van fer-ho, i un rebel,
.7
nal del Regne.
de Sant Feliu lee curin eepecialmeut
nia.
l'ep leona r. ana
cense
parar
:nimbé. ha estat invitar a declade propagar restimació a la nostra
El darlecre3 l'Alt Ceinissari, amb el
etneaet-ee„ arnagat en el terar
el
senyar
Corbells,
president de/
'lengua gloriosa, i treballin infadiga.personal del sau carteig, visitará al Jares-ny.
'Centre Hispano Marroquí, i el aeblement per tal d'aseare e loc d'honor
lila
per
felicitar-..o.
Quan era prop d'un regular
qyat,'Llobera, director de "El Teque Ii correspons cuto a mestressa de
caval:eria hau eelabrat
Eis casaos
legraina del
iine es trabe: ya 5 nprimer teme,
Sant
Jaume,
amb
r'asixo
casa .nostra, 1 ele recomana que per
la
fes:a
-Demil es reuniría la Comissió, metí
li &mil la mä estrenyent-li efu- eartraordinaei i testes en les casernas.
realitzar aguaste ta..sca no hat de n'izar
sivamente
i tarda, i esta invitat a declarar el
els mitjans: han de usar primer la perTRANQUIL.LITAT
Com l'un i Faltes' dublaren,
mastica, perla ti aquest procedrrient no
El min'atre de :a Governació ha dit general Burguete.
La CoMissi6 lis rebut iniormea
estiguereit molla estona aga- aauesta manar:da als periodiates • que no
els dóna fruits esplendcrosoe, cal
'de moltes personalitats.
fats de la -nia.
emprar alta-es prneactments que senr.gre
tenla noticies que comunicar.
Despeas'
aparegueren
dos
reconvencen un ale mis la gellt con.REVOCACIO A LA QUAL Ne
FIS PLANS DEL GOVERN
hals • ru g a.. als queda s'incorporaservadora. Teto rio prceedimenta
S'ACCEDEIX
El. (liad' "Ieformacioncs" .
Paren
la
mateixa
grup
ren a/
gua', ens han' de sernblar ackquats 73.2t
soca . ea París d'una . persona,
llii ele centres militara s'assegura
la'
a.
alliberar :a nOttra Patria.
perfeetament assa'nentacia dala qué ti fiscal del Corea Supren't de
Eis eneinics digueren arre tenien
Ea acabar feu Ilargament aplaudit.
plans del Govern sobre el Mar- Gueera i Marina, al qua/ fou lliurat
ordre d'Abd-el-Krini de ne hostilit• atasteis : del general Cavakanti de.
-rae, aquestes manifestacions:
;EN MANUEL MASSO I LLORENS zar les nostres POSicions uns 'que
.• —Poden afirmar que el Clo- manant la revocarla de l'auto del
Amics dc Sent Feliu: mait era pina cabe5sin les negociadons.
vern, contra el cine alga diu, seu processament :ha enea ja . dictrobar-me entre vosalt rea, i .sobretot
El; tres indígenee, sempre recelono petisa emprendre opera- lamen.
en aquesta avinentesa en que vine a
sos, fiaren invitats a traslladar-se amb
Alnest• s'orlenta en el sentir qizi
cions. eorn tameme ho perita
Parlar-v a s en nones de l'entilat “Nas- ele regulars a Una cisterna pròxima
lealt eornissari. ceta que a 110 procedeix accedir al sol.licitat.
tra Parla".
0:1 toreo obsequiats amb te.
Est l'informe de fiezalias'atiegeix tale
Melilla es fan alguns preparaVine a fer-ho amb l'atas de dir molAlií fraternizaren 'larga estona,
sera estiraras per la Cola de vaeances,
tina,
pera
qui
concia
la
situaa
tes vcritme, i molt claree.
l'altec
costat
a
dient eas rebels que
cid craquel i ia zona sap a quin le (mal es resoldrä abans de reprendre
En primer lloc, cal fe:- constar aue del Mont Ilrermai hi liarla caneenfi responen aqnells prepara- el tribunal les aoves tasque?.
el nacionalisme. de Sant Feliu filla •tradia una forra harlca, dotada d'aliue.
25 '3 ha estat extraordinàriament anemetralladorea, canons i meilus ma,11LES RESPONSABILITATS
Aeabat el• mes de treva que
mia. A mi em causava una gran tris- cisma.
- AlAtINISTRA'rIVES
vila
es conCerlit anib AM-el-Me/u,
tela la fredor patriòtica d:aqueeta
Confirmaren que freqüentment arriLa tandasió de respenebi:iters edrecollides les collites -pela Meque tant estimo.
lu y en a Beni-Uaringuel agents estranrenaix l'activitat dele nos- ministree,,es contirlua aitivament els
De3 e!) que ha pres constangers prr oferir als rebele armes, mucia definitiva erra agrttpació de joven niciens i queviures.
tres —lamida •europena, sobre- amara trebalis.
Ya enolt asenaat l'eatudi dc les 44tot en el confine argelino-mare
de Nostra Paien, dispasacia a treballar,
Digueren que rharita esta o cganitvaquilla on tenen les seises ba- quisiciorts da sulfat de coure fetes per
sernbla que poden/ servar esperaacts
rada militarment amb columnss de
de qua a Smit Sella s'iniaiara una tasses da proveiment. als rebele tres distinta ministres de ?atiene i
topada i de reserva.
teten aviat recalca dictamen en'aquest
ca nacionalista as:Irritablm que tanmaa
de' la 'lastra zoilo.
S'observa • que co tres indigente
tela conVé.
Amb aquesta activitat es re- assumate.
Parla e:tensar/wat de las mona bisSegons aLrmen persones intimes del
laciona Vallada de Mohamed
teliques jueldiques i moral; que tenles
Abd-el-Kritn a Liada, i pea president del Censen de ministres,
Parla
sic
Sant
Feliu
l'erditat
Nostra
rial
Sil catabas per defensir lidrrsni
abatís a Fez, i també l'arriba- aquest, el dedeo* a ropidid da vi do
naelenalitine inconditionit i stabretat dóna el sed ajut.
da d'alguna' europeus a Aydir. tratnitar-se: per 'epatar per cada trI
Penseu que al vostre pobra per das
de l'nficialitat a Catalunya de la sana Cal, &mes, astas previnguts. deis asseptes sofismas a l'examen ele
munt dele interesses materials s'han de
Ira llengua. .
Estan preparats per a aques- la «miela, donant - se cursa cada, *ePer aquestem ardes garantir ele interesaos morals. Parerei ta eventtialitet que parlo, nom- 1 tanem guate estira acabes.
de SaneFeau, havem d'amar la costra ele pebles te.nen änitra i és a l'anima broses- confidönclea.
Pot ifirmar-se que ha tinte entrallengua, i jo us prego que 'siguen in- que hi ha els sentiments neh'es.
da al ralnisteri de Foment una seltiade u-siau. - En. el front de 'rizal-Asga
Catalars de Sant
transigente en el vostre nacionalisme.
citvd
de la cornissló arestigayiorsi
skasa - fet obres realment frieacandadar-ple de volealtres us repeHetin de saltar per damunt - de la peeasia
!mes/muslim' el recobrament
midablas.
Alls,
amb
les
últimas
te'scs
el
meas
precsincerissini
de
quh
espariyeda, 1- sehretot en la qiiestia
tate &anadea' que elan ttalret
poaiaions ocufeadee, estä
aleara intrana'gents i de qué trehallea
riostra in.
hein d'accentuar
1 besa d'infiltracions enemigues . dament per adquatcgast
amb to'a Venerkia en l'obra dei a 111-1
trans'gantia.. (Aplaudiments.)
l'arribé s'ha ates Mott el seco ¡ casa Dreyfus.
ran o va r i a
En la tatca . .eue cal dur a terme a b eria. t

La Diada de la Llengua
a Sant Feliu de Llobregat
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LA

t codicie de la Bann
A LA SINDICACIO D . oerGIS
Aquesta tarda hi havia escasaa animació a les oficinas del
S7Int1cat de Banca i Borsa.
De Saragassa s'havia rebut
un telegrama donara compta de
l'arribada debe delegats de Maaria, els quals havien sortit ahir
per tal d'assistir a l'Assemblea
que comenta aquest vespre.
Del conflicte pendent no hi
limada res da nou.
El senyor Ors, que prepara
la sintdicazid.de diversos oficis,
ha •visitat al Ministre del Traban lamentant-se de les coacciona qua algunas empreses
eXerceixen sobre els seus emplaats, amenaçant-los amh acoeniadar-los si arriben a sindiesa-se. Com hi ha una {napasitió ministerial que declara
valiantaria i lliure la sindicacid,
ol sangrar Ors dernanä al ministre la intervenció contra aguaste pressió patronal, la qual fa
iaeficae el dret d'assoeiació.
senyOr Ors digné que si el
Govean no prenia mesures per
tal d'evitar aquestes eoaccions,
tarabi ells usarien d'aquests
Precediments per imposar-se.
• En les sucursals madrilenyes
d'alguna Banca, estrangers que
fin ara no havien estat afectats
pciconflicte bancari. s'ha plantejat ara en comunicar els ditors a llurs empleats que la
relativa importancia d'aquestes
tnacuraala els impossibilitava
Vaccedir a les demandes d'augaent de son.
Es de témer, donas. que ara
la Yaga tingui una nova orientarjó.
PER LA MEMORIA DEN PI
I MARGALL
El doctor Joaquim Pi i Arsuaga,
fill d'En Pi 1 Margall, ha trames

CIAP

En canvi, tots els altree preblemes nacionals, que són
molts, ni tan sols s'han local;
aiXä que alguna, cena el de
règim local, restatut d'autenomia regional i el d'ordenació
ferratearia, pedia aquest Govern haver-los portat a la "'Gaceta", perquè ja les situacions
anterior els tenein discutas i
virtualment aprovats.
El règim deis municipis ni
tan sols ha preocupat els ministres: l'autonomia regional ni
s'esmenta en aquesta collecció
de tapies . 1 frases buides que al
principi de cada parlament posa el Govern en llavis chas avis,
en el -missatge de la Colona; i
fou precie que la qüestió catalana'sofrís un agreujament parqué el president del Consell formulas, cona per la l'orca, a l'Alta Cambra, unes vagues promesas de les quals ningún s'ha
tornat a recordar.
• L'ordenada ferroviaria fou
objecte de conversa en diversos
consells de ministros i mas
d'una vegada arriba a asseurar-se que el projecte del ministre de Foment ja estava redactat, pera les referències sobre el particular eran internatents i el cert és que el pase ignora si hi ha projecte i les Entes generals de l'obra del senyor Gasset.
Els senyors Madariaga i Torre& Quevedo han presentat la
dimissió del san càrrec al Consell Superior Ferroviari.
L'actitud dsti senyor Gasset.
el qual no acudí en•consulta al
dit Consell abans d'acabar el
projecte ferroviari recentrnent
acceptat pel Govern, ha estat ja
causa de les dites dimissions.
EN CONSELL DE GUERRA
S'ha celebrat a presons militare un Consell de guerra per
veure i fallar la causa instruida al guardia de seguretat Joaap
Farnandez igIsia5. pel delicte
d'imitalt a un superior.
La sentència no es publicara
fins que l'aprovi l'aularítat
litar superior de la regló.

catalana da Madrid, e preeident diu
que la conetitucia del Casal Cataln no
cante intent de propaganda política.
liecorda la história dein conatitució
de la Societat que va comenear modestament per la iniciativa de quatre
o Sine orales i que avui compta

200 SOC1N.
Alunictà per l'octubre una altea reunió i l'organització d'un festival.
Va donar compte que a l'acta s'havia adherit.
Tarabe va parlar el marquès dOlivart, el qual va dir que calla destruir
el • recel que pogues originar la nova
agrupacib de catalana.
Ragua ranimado d'aeuestes festes
i en finalitzar signos COI1CUT-

Diu que ell el que vol as donar un pas mas per a la Ilipertat de Catalunya.
All llegir Mata com no hem
de pensar que ata que realment
vol as donar un pas cap als rebeis d'Acabe Catalana, per insuflar a la Lliga queleom de
les forces perdudes
cont no hem da lamentar
que a un afecte pollitio subaltern es sacrifiquin coses principals?

LES

CIUTATS MORTES
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Petra, la ciutat color
de rosa vermella
Una necròpolis de roca

LA . JORNADA DELS MINISTRES
El ministre de la Covernació ha estar al seu despatx durant el matf. 1
1 migdia ha. marxat a Fuenterrabia
a esmorzar.
El ministre de la Governació ha
manifeatat aquesta tarda qne a rovfnele% regnava tranquillitat absoluta.
El due d'Almodñear ha estar pre-

les descripcions que del to
da Petra havidllegia-pert asa
fesso quia la trealitat supera
molt el que jo rn'havia irriga
aedtoaenrodmet nolaemst sa m; naédsdrebatetatiri
neadt c.rietEepénseidm
pés
monocroma;
tintes; per tot (recordo ep e
tz
a
toiuciad
ntaerb

c:timalb

una baila

jaspeada arnb delicats mafia'
que donen una brillantesa
guiar a les ambres. El te da
minant de la pedra és el vea
però amb una riquesa
tintes maravellosa. En gecerg
-fa l'afecte da padres que ea
sang o d'un espadat, damunt
qual s'hagi abocat una ampaa
colosal de tinta v a rmella, u
y arrnell mas prodigiós ae de
"Tresor de Farad" la mesa"
da visió del ritual. apareixentpit

Quan, cap a les darreries del de la capital Petra, Mur influanragina Hamidaa, vaig passar cia a tot el territori, la fronuns miauts meses viatjant per tara del qual durant dos parloSiria i Palestina, l'amada a Pedes de ja saya història, arriba
tra des de Jerusalem, era una fins més enllä de Damasc.
EL SINDICAT DE COMEexpedició formidabe.
Aquesta dependència de DaDIANTS
Tant Si es triava la ruta del mase, veritable caprici histäla
pròxima
combinaciú
de
abre
Yebel Uadum—la muntanya ere ric, solament s'explica pel fet
Al teatre Rei Alfons ha ce- guntat
governadors.
sal. el nom i l'aspecte de la q ue Petra esdevingué capital
lebrat aquesta matinada assemEl ministre no ha negat que es el
qual van intimantent Iligate d'un Estat d'una manera molt
blea extraordinària el Sindicat seu propósit el fer-la, pera, dilató que
d'Actors, convocada per a ani alanos tenia necessitat de parlar amb amb Sodoma i la histüria de especial. Els nabateans l'oren
la multar da Lot— i el Wadi un poble de marxants i d'interaac; eillilaar es I rdla
s raPrie irillnrdl
leSsikp" asroart p
modificació d'algunes bases el president del Consell.
Araba, profunda depressió que mediaris. grie ventee les espager a l'arribada.
deis estatuts.
— L'ambaixador dels Estats Eras
cies
de
l'Aräbia—Fencems
i
la
Malgrat els esforeos del pre- arribara demé a Madrid amb robjecte uneix l'extrema Sud de la Mar
Una mica més a l'Est
monta amb el golf d'Acaba., mirra, aleshores usats en grane
sidant, Miguel Muñoz, no pa- de celebrar una conferencia amb el mi"Tresor de l'arate", ar d
ga—
quantitats
ara
el
culta
pa
com
si
hom
es
dirigia
a
Petra
gua assolir la diecussió viamateix de la desembocadura
nistre d'Estat sobra la mana de les
per Kerak, antiga capital del als compradors de Gaza, Tir i "Sik" a l'escavacid central
ranys normals.
negociacions comercials entre Espanya
Sidan,
els
quals
els
exportaven
aloab
i
refugi
fortificat
deis
El dele g at dci l'autoritat ha I Nordameriea.
Petra, hi ha el teatre. Els Ira
creuats, o si, després de cons- a Grecia i Roma. Geogràficahagut de comminar els reunits
mena Petra era el centre distri- ta tres renglas de ,seients ta
truit,
sautilitzava
el
ferrocarril
la
suapensia
de
l'acta
peramb
alats en la roca viva en forra
LES CARRERES D'AUTOen Amman i 14la'an, el viatge buidor de tot aquest träfec, ob- semicircular, són de color
qua es calmando els boinas.
MOBILS
d'anada i tornada a Petra, du- jectiu de les caravanas del Sud,
Un >sindicara. apuntador. ha
porpra pujat, i al proscani
centre de reunió deis rnarxants
exposat absurdes i impracticacreix una espessor extraed.
Sant Sebastià .—Amb extraor rara dues o tres setmanes i
l'Est i de l'Oest. Estrategibles teories respecte les obres, dinäria animació s'han celebrat costava una suma considerable. de
näria de ginesteras blanq
era
inexpugnable,
taeament,
entrant en el que as patrimoni
les anunciadas carreras d'auto- A les despeses que comporta- llada al cor de la roca da que exhalen un perfum tans
exclusiu i legal dele autors, ar- mòbils, assistint ininaensa gen- va el lloguer dels cavalls, uni- la qual deu el nom. Per això netrant que mareja. Al coa
ribant a demanar que es negui
lada i ademas els Reis d'Esp a- mala de bast i conductors. ca- esdevingué cona un amagatall del teatre hi ha un antic
lia afegir-hi la soldada de l'esals autora el dret da disposar nya.
ideal de les riqueses que els na- ara gaireb6 obturat, que CO5
lliurement de llurs produccions
El resultat ha Calca el se- enla ta de "zapfiechs" turras i. a bataans forera amatents d'acu- dueix al lloc més sorprenerati
laxa
imla
l'arribada
a
Petra
i qua es rebaixi la propietat.
Petra. que per a mi as la Pla.
atalanta' ;Primer, nMartin, sobre
mular molt ràpidament.
M'ah ha donat 1100 a un gre3 Renault amb 1 hora, 17 mi- posada pee pròxim poblet d'Elji.
Si prenem l'activitat Comer- ça alta admita amb unes grata
la
guara.
Palta
restä
Amb
eständol.
nuta, 34 segons.
cial dele seus habitants corra torres a 700 peus al damit
°Nadada i &araras l'aamie- una manifestada absolutament del teatre i a 3.700 sobre el niEls senyors Gonzalez i BalSegon; Dolve!, sobre Delage,
lid les turbulències de la honesta. Petra constituía un di- ved] de la mar. Agries!, venerable
buena han eantribuit a d'es- amb 1 h., 39 ni-, 5 s.
tärutol. que arm algun; moments
Tercer: Es retirà per averíes. Isst del Jorrlä nul inflare n tarar pòsit segur, perä si minera lloc de. devoció és una explana.
ha estat a punt d'acabar en una
En la tercera i (Tuerta cala- plaça inacteessible al viatger. aquesta activitat amb menys da feta al cim de la montara.'
baralla.
gota es retiraren tots els cot- Para pol mara de 1921, l'Emir benevolenaa, podrem dir que on en la més reculada antigia
una carta als diaris rebutjant Vintent
Abdallah. Cmb segon del rei del era una magnífica clava de ha- tat els ritus de la religió seEl aenvor Valentí ha entres- xes per avenes.
de concedir uua pensió a la nora i
sal la conveniancia que ras arEn la quinta categoria arriba, Haraz, 1-arrugue, a carreta sala et tires. Tant en un cas com en
mita es practicaven a l'aire
3 les nétes de l'autor de "Les Naprovean do la Tranaiordania.
l'altre, Petra era una ciutat en
tistas Irritas i el de conniMm ad primer Bulonet, sobre His¡Miura. En un rebata regular,
zionalitats".
pal
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secdel
mateix
any
s'enterraven les riqueses amb
pano. Va fer el recorregut amb
es regeixin per diverSos aetahi ha un sol amb una ara ael
No vol que es remoguin mes les
luts, forma de aaliar harmani4 la, 52 m., 52 s. a una veloei- ei4 del Ferrocarril del Hm' jaz molt de aecret i els marta amb sacrificio, i de cara a sol pocendres del seu pare.
.
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i
gran pompa. Per arar) Petra no
tal, de 91 hm per hora.
ramant les airees
L'INSTITUT DE PREVISTO
nent un altar central. en el
La jove d'En Pi i Margall esté
evitar probables aseistaiuns; peLa suy a volta mas räpida va nia, fin ad q uirida per la Palas- és sind una gran necrópolis.
qual segurament es cronista
Per tal de commemorar fauiverea bona posició. Té una finca. que
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Administration.
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Ilue
l'actetilitat del gercnt del Sinmica mas baixa de Manen hi id
l'Institut de Previsió ha eclebrat una
tes.
trena cap a Ma'an, un dais
En canvi, les grana construc- una altra plataforma, flan q ueniar. aobre Hispano, trigant, 5
d 1.21
SCS5ió solemne a I"Ajuntament de
Les filles estan casadas i han fet
quals anntlui a Petra la pri- cions tallados a la roca, temples jada per dos obeliscos tagala
11.. 25 atta 25 s.
L'assrmblea ha atabal a los
bou matrimonia.
Madrid.
El corredor Samaniego que mera experlieió organit- monumentals, san sepulcres. a la rara. que guardan aqueas
Sis sil ntlstt. quadant la discosLes (migues nétes solteras del seActea veraemblants se n'han celeea+ al mateix punt que s'havia aa tambar darrer va pardee Yilda das de l'any 1914. Cal dir Els potentats de Petra solament
entrada inferior del nublan
nyor Prancesc—diu—, atta les meves
brar. també. a Valencia, Sevilla, Alque Potra es troba dintra al feien ostentada da Ilur 'aguala carrera par havar d'anar a
que segurament quedava taceta
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un llar distara 3 quilòmetres.
amb porta o tanca per aquell
so evotaran mai el recteral del seu
blacions de Galicia, Catalunya, Arade perpetuar Ilur fastuositat
actua com virrei
EN las rtarriaras resultaren (Iiävi per demanar una almaina a l'Esgei i Canaria:.
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En el nostre preccdcnt anide po- iávern -de relku .1a lsituacie de Catalanya en- Itarganitzacieó que temen cctuahnent el5 Jocs ()limpies sota el punt
de viata internacional..
Es planteja, dones, per a =saltees,
oacionaliatea. una qtiestie essencial. Peden, dignament concerrer a París ac-.•
eeptant el marxam que els altres
donin. queda= abzi anullada per cornplet la nostra persotrahtat i ti sentiment patrienic que a tot hora un nacionalista ha de palesar?

pero. tan graos cera hom pensa genefati/lene i la certesa de que no hi ha
pas cap dubte - es que tard o d'hora caltiria plantejar-to amb teta la melera
que la realitat ens imposa.
El planiejament dels problemes enuaciats mis amunt ha d'és ger - obra de
resfore coordinat de tots els esportius
de la 1/ostra terra. Actualment el temps
cita apremi a i ja que el dcsig del nostres taktes és d'arme a Paris passant
per damunt de tocas les convicceons
nacionalistes de que fa-n gala, i sense
importar-loe gran cosa el ter de rubordinar-se_moralmect a- un Comité anemia de les nostres coses. Ma ens toca
sivó admetre-ho com un mal menor, i
procurar -per lote els mitjans possibles
que els que hi assisteixin s'abstingnin

7,01e,

—Mar Kenna, la mesura sobreix. No juguem
arnb les . paraules. Son en les vostres matas. No
he neto. vaig, dones. a dir-vos sense giragoni - . 5 tot el que bi Quan haarré liquidat tots els
roeus comptes,, em restaran nus des cents
Till dirlars. Es una brmica suma. No tino silla
l arrobjectin: desap p réixer. tocar el dos a
ir anger, embarrar-me : sobre el primer vaixell.
Si tenia la baga ns la II- i ra- aria de -seguida.
t'm sembla elan. no?
--Ctarboy, heu robot la baga _repetí el doleeliu obstinat,
- ragent eixugava amb el seu mocador 1 n s gole... ile s u -or que perlejaven el seit front.
—No!
vist PI vespre abans del rebatori el
det etliu John-Ry an, al qual acaldf Mrs. Kildair?
Garbey

—Resportgueut
—Si.
—L'ha v eu tingut al mostee servei?
--Si
—Quantes vegades?
—Unes .quantes.
—1 ¡'has-len oecomanat a Mrs. Eildair?
--Si.
-2Sableu, dones, que el cridaria?
--No, no hi pensava.
--Garboy, no heu robat la baga ,: sabent que
liyan seria cridat i que no ne escorcollaria?
--No!
•
_
.
--Saben aui l'ha Presa?

FUTBOL

A BENEFICI D'EN COCA
Organitzat per la F. C. C. r.
manga que ve es fa ré un partit al
camp vell del I , . C. Barcelona, entre
l'Aven ç i cl Martinenc.
La recaptació será a profit del jus
gador de l'Avene En Joan Coca, que
des de fa molt temps está greutuent
malalt i amb escassos recursos per
atendre les scves necessitats.
Es de creure que els nostres esportius correspondran a la demanda que
se'ls adreça, ja que la fi humanitária
be . sito inereix.

de tota man•iiestaci .5 . de provincianisLa pztita vanitat per hi participació mc carrinclú.
d'uns quanta adates ha de fer-nos tranQ.ue. pol centrar), säpiguen aprofisigir en una qüestió que afecta tunt la tar tetes les oportunitats les per tal
chanuat de Catalunya? Creiem que no. d'exterioritzar la seca catalanitat. Que
I preelsament ara que sembla hacer. ; a la bona obra csportiva sal:liguen ate- SE voltut recabar lajut de la Maneo- gir-hi una tasca netament patriótica,
mu= lat per a la preparació deis costras gestionant prop del; individua organitatletas a la vine= Olintpiada—sota cl zadors de l'01,5npiada, que eis deixin
pattonatge del Connte espanyol. natuhuir l'embiema de l'escut catala en
ra:ment—és quant ha de definir-se ben
. Hur uniforme: que gesticulo raer com
erramtnt aquest pura.
possible sigui. que la denominacie de
Ja que hem cenvingut que aques- "catará" figuri sI costat dels seas
tes Assemblees atletiques constituei- 1 itoms; dir-re Pau i Pere no "Pabloeen en el ions una competencia entre / i **Pedro": Le er sempre una obra catapollee es evldent que en bon criteri lanesca davant dels restants. equips
nacionahsta no pedem reincidir en cl mundials. significant que res hi ha de
lamentable palier a qué es prestaren els
comí, entre ella i l'eleme_nt "oficial".
nostres directors esportius en ccasiä Que no es prestin a la comparserea en
l
de e paseata Jocs que se celebraren a que _aquest procuraré fer-los cauce per
Aneara.
tetts els mitjans per tal de mostrar allä
El nom de la Mancomunitat no bau- 1:11 la "tnUdad", etc., davant Testranrin d r imeocar-se per a una obra en la
gen.
qual Catalunya no va a guanyar-hlt
Certament, res de crits ni posicions
gran cosa. A mes, cal anar en compte falses. parque les coses del Comité
er. no farda blanc de les mostees dc
Oiimpic són molt serioses, i aquells sedesconsideracIó con, succeí klavors . dels • tmors qué avui n9 Cenen ni la més pehe/rowts teletuanies tue. probablement rita =ció del
plet cataiá no voldrica
•pci: alguna zni I., i yáda, es - pa3 enemistar-se amb una ambaixada
treparen arre u les agencies telegráper res del i eón. Observant solaiiques. 1 en els quals tan mal parada
metal una actitud digna es quan la ve.
rpedava la- costra mis alta Institució. ritable posiciéi dr. Catalunya podria esL'esport ha dlesaer emineument na-, ser examinada amb simpatia_
•
clnnalista. repetim: al davant la resta
Perb-si al revés de, iota aquesta persd-1 rnen acceptem vetase protesta la pectiva, o malor dit, d'aquesta tasca a
;utela que pesa ara damunt nostre, realitzar, l'amada dels atletas catalan3
ea:a acoltiment poden tenir després els
a París hacia d'ésser sistema "Chors
nortear planys i les nentres ensies
d'en Clavé", porern per .exemple, val
mancipacie?
mes plegar i deixar-he córer tot Som
Mentre rl C 0. I. no admeti Cao no 1, 0111, 1. les mitges tintes d'Anvers
talunya amb persone-litio präpia (la ens portarien a un major descrédit,
n anal cosa és a‘tii del tot inversem- quan no al .ridícol.
blant) l'Olimpíada -no té per als =Precisament perquè cal evitar això 1
e:analistas cap interés, porqué Tobjec- cal evitar en el possible un desaire co
= dc la política exterior de l'esport qué es pagues fer catire la costra Maneatala Isa d'ésser. segons el l'ostra pen- emuunitat és pequé no hem de barre,ar. Tobtenir arreu del Inem el recejar encara la nostra Institució
neixement de la costra personalitat.
aquest afer. Lcs armes que eagrintoI
I per això no n'hi ha prou amb qué
aneada de Catalunya a l'es--xenls
la immensa majara dels nostre, car- tranger són massa poderoacs per pentees hagin adoptat el català com idio- sar que pedem competir-hl.
ma oficial, ect que ne es mes que un
Si. ron/ és dc creure, lliure parprimer pos; la llengua no és mes que ticipaciä de Catalunya no és permesa.
en atribur. Cal. dones, tumbe. qyg els nficialme.nt pel C. O. I. , l'assistència
edtres atribuir de la eacionallitat siguin a les Olimpíadas no representaran cap
proclantats, respectats donats a G.0Iligament antb el Govern de CatalunEixer arreu. Aquesta tasca encara no t'ya; será l'anada d'una atletas i res
lu esta: empresa.
mis. La transcendencia que el viatge
Sembla com si- les espines que pu- I que d'aquests pugui tenir seré després
:tul presentar l'abordar un problema de guata bona vegi fins on han complert
magnitud hagi fet recular els nos- els sima da ur en de bona nacional:Stas
:res mes caracteritzaes ilacionalistes catalana. Si ells estan animara del pur
sportius.
/esperit patriedic de que parlen, seran
Agnestes dificultats externes no sen,
els iniciadnrr del llarg cern t. que s'o-

SE. EKANTA-U...!

bre a Catalunya per fer-se conèixer
arreu del me=
La tasca és molt feieruga, i no volgueto pus realitzar en uns mesos l'obra que =in negligit durant tant anys.
Entre tant.itels diputats de Catalunya
han d'estar alerta i no deixar-se enhacinar pel brin de falsos miraikts si
rebela assegurances de coses totalment
irrealitzables, avui per aval.
y. B.

NATACIO

ELS CAMPIONATS- -DE BARCELONA
.Diumenge. dia 29, tindran ¡loe a la
piscina del Club de Natació Barcelona eis Campionats de Barcelona de
Natació. organitzats per la Federació
Catalana de Natació Amateur.
La implantaciG d'aquests Catnpionats raspen a la importáncia que cada dia • va adquirint la natació.
La inscripció dala nedadors dele
C N. Barcelona, C. de Mar, C. N.
Sabadell. C, . N. Atietic i C. N. Pop,
que durant l'estada a Barcelona del
Feranevarosi Torna Club han rebut
tan práctica entrenaments, fa preveure una emocionant
L'Ajuntarnent de Barcelona ha dotat aquest Carnpionat d'un magníFc
trofeu per ésser disputat entre els =dadora deis Clubs indicats. En tema
oportú s'indicare la prova que sal

destina.

ATLETISME

ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
Galantment ofert per la seca Junta Directiva, els Campionats de Cataluoya d'Atletisme se celebraran al
camp antic del F. C. Barcelona, el
dia 5 d'agost propvinent.
S'esté confeccionant un artístic
cartell anunciador del; Campionats,
que será repartit amb profusiii a lotes les delegacions de la Federacid.
'Tarragona ha promés enviar un
fort equip d'atletes, amb marques superiors al mínimum exigit per la Federan:6 Biscaina per als Campionats
d'Espanya, i entre els (mal; sorgiró
gairebé segur algun earnpió catalé.
Per la seva part. el Comité de Girona i LIcyda s'apressen a organitzar provee eliminatòries entre Ilurs
aletes, per veure si s'aconsegueixen

marques apreciables. El primer Comité. ea mole probable que envii atletas
llaneadors, dels quals en te un hou
equip.
CAMPIONAT DE MARXA El Campionat de Grácia organitzat

riel Centre Rafel Casanova , que ha

311I

Fulletó

de disputar•se el vittent setembre, ei
iará sota el' següent itincrari:
Passeig de Gracia, davant
carmi.
de Benavista,del
Diagonal, Munta
ncr, Craiwynquel. República Argentina, Placa Lesseps, .Salmeren. Pa s
seig d Grá'cia. Bonavista, Menéndez
Pelayo, Travessera. Verga de !T'Upar, Placa de la Revolucie. Verdi.
Travessera d 'Dalt. Escorial, Travessera, Sant Llora= de Motu, Passeig de Sant Joan. Diagonal i ratera
al lloc . de la sortida.
DE

FORA

LLORET

DE MAR

Diumenge passat ens visitó el primer equip del Junior F. C., retar et mb En Franc, de la U. E. dc
Sana.
•
.EL. Junior vence Per quatre gol, a
tres.
Ambdós equipa jugaren superiorment. dernostrant una bona técnica
Els gola foren fets. pc1 Junior. per
2.

NIARTORELL
Al eenip dei Catalunya F. C. se
eelebra un partit anib els Papitus del
C. D. Júpiter.
L'equip local arrenglerà el seu primer equip antb qUatrc reser v es, ço
que 110 fou obstacle parqué sortissin
vencedora . per -5 gola- a 1.

Folch, Franc It. Romagosa i Franc,
i cl3 ddlS Lloren per Fabrago. Pares
i Uriaelt.
L'érbitre interpreté el reglament a
la seva manera. donant II= a p rotestes dels handols.
BOXA
Al Teatre Causen tingué II= una
vetllada d'aquest esport a càrrec d e l a me n ts dcl Catalunya Boxing Club.
El primer cornbat, o quatre rounds
entre Guerrero i Csracia, pes gall,
=Al mogut. Guanyó Gracia per punta.
El segon. a vuit rounds, fou entre
Klein i Joe ,de la categoria del pes

fiill

mobilisme

i! Siit
de Pthquel

Marti

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

DINER

etc., de l'acreditada
marca BINET

a Pacte sobre autos, teixitS I altres
mercader/es. Raó, Rambla do les
Stars. Cl, primer.

A TIANA

I

Hotel. Servei a la carta. Ceberts a 7'50 pessetes.

Gran

I

Cases a Paris, MaJrid 1 Bilbao.

Carrer de la Plaça, 34.
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Dr. FALGUERAS I FALGUERAS

II

METGE DENTISTA
medicina i cirurgia de la boca.Borda Sant Pera, 15, primer.
Dentals tense paladar, etc.De 4 a 6.
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la

3 ‘Acaba de sortir el 'libre de C. A. JORDANA
si
si

sfasim.
FIGUERES
Slai celebrat un interessant partit
entre un equip Illeccionat de la Unió
Esportiva, contra el potent Wanda..
rem, del; F, C. Barcelona. Guanyá
l'equip local per quatre a dos.
L'equip foraster C/19 ha agradat
molt. sobresortint el portee.
Una altra selecció comporta per jugadors del primer i reserva, va marxar a jugar a Vich. fcnt amb el
Club Deportiu dos perfile sertint
triomfants els figuerenci per 6 a o i
•
e? a r.
Tres partits que sal tres victeries
P er a 13 Unlä Esportiva.

de LA PUBLICITAT

Mrs. Kildair...

A corre-cuita :marcial al domicili de Belchee,
-per sortir-ne amb les mans baldes i tot mal. contenta . Al club. cap noca tampoc.
.preocupats prengueren un lunch tard ä.i
PM-

propOsit: i el -Lec de Miss Si nclair1----dis
gué Gunther amb un brf- d'ironia.
---Vaig a porlar-li.—respongué Belcher.
son:alai' el seu amic de tarta d'ull.

?
per corren!

—La gratitud d'una dona heniCa es sip.p.,
!armen!, perillosa, colarc: tot per .urt,arruixat
com tú..
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VENDA
Una casa a Badalona,
botiga i dos pisos, magnific pati, prop de mar i
de l'estació. Informa u.rre.• Salva. 26, 3-2.
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La venjança del Sol
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I La venjança de la verga
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La venjança de llame serles 1 La venjança del frare
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Es ven al preu de 4 pessetes a la Llibreria
fa
:
Nacional Catalana i a les boiles 'librerías.
u
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ciPl'assumpte.
—Sigues lògin, -- va dir flunlher apassiofin la diseussic1.—G- anbot', que ha signat
la terrible confessió redactada -per Mata KCI111:1
ne vacillaria per a tornar una baga. molt més
sabent que : Mac llama no el deixarà Miura fina
que tot s'esbrini. Garboy declara que té arreeonats 200.000 dblars. Estigues segut-que
estalviat molt, mis. Esté satisfet. No terca Si-,
nó tocar el dos ..de seguida. La rad Pila de dir
que no s'aturaria per un negociet cona. elde

nant-se

Beleher sospesaea aqUests arguments

111

CONT t,

s

--.To no so n ta
n cate,gbrir... Mds aviat penco
• que haA.1it, la venial.
— Creus efectivainent que una dona hauria
I ingut, coratge d'acabar Pacte que .tua altre no,
hacia gosat sinó a encelar, després 'd'hacer
una . tala fregar la seca, conscient ,per tant que alga l'baria endavinat?
aquest cuta el derauncianti hacia clrett-,
plicar per quin motín ell mateix avant:ava la mä
vers la baga,- i Irr robadora podia esperar que
aquesta considerarla Ii lancaria
boca.
.....__Garboy ha mentit ! --insistí Belch'er—Ila.
participat en el robatori
pel cap braix, cal
pOSar que eslä -assabentat de tots els misteris-

la baga!
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BAI LOT per a automöbils de totes potencies

Motors

Per eneärreeS 1 detalle al propielarl de l'Hotel, a la "Splendida
Penslon”, earrer de Pelayo, 8.
Barcelona.

OLOT
Diumenge van ju g ar-se dos partits.
Un entre Tinfantil de l'Olot i el
de l'Agrupació Esport, guanyant eta
primers per dos gola a zero.
L'altre entre els primen de L'Escala i Olot.
Peques cegadas haviern vist emprar
per part de l'equip visitan l un joc
tant mancat de técnica i sobretot tant
dur, principalment vera el final.
Les forces, molt equilibrades, feTen que acabé; la primera part sense
conseqüencies. A la ecgona els elotins
dominaren per complete apuntant-se
dos gola per cap deis visitants.
L'érbitre just i el péblic nombras-

de benzina (dides)
marca Exhaustür
són garantits per
temps indefinit

Elevadors

Hilad

Conrort modem. Cambres de bany.
lSontbrOEes 1 eSpalosee habitacions.
bervel acuradtssun. cuma de primar ordre.

técnica consumada del ion,
Vence "El moro". per punta.

per aixíl que ha cre gut possible
poder mentir davant noslre impunement. Tal %nada l'encerteS. Ted! Dignes... si pa.s,
-sayona per casa lora... Potser hi tens carta cha

a bolas M a B són
els miltorsperausos
Rodaments industrials 1 auto-

Gran lintel d'Espanya

Ambdeta boxadors deniostrare tm

—I és

Rambla de Catalunya, 45-Tel6f. 1657-A

MENJARS A LA cATALAS.1.
ESPARTERIA. 6 - VIDRIERLÀ, Id
Telefon 1378 A.

Tots dos contrincants, en els primera rounds, ataquen amb malta terna: al comal/cama:ti dentina Joe, pcrä Klein. graves al tau cap de vista
i agtlitat. aconsegueix imposar-se a
Eacabament. Es doné match nul.
El Inés interessant fou sena dubte
el tercer combar entre "El moro" i
Marín, de la categoria per null i
ruin rounds.

aix.ü també nata xecat...
bé: Uds estéril d'acord en BID.?
Mrs.- Kildair des dels pirmers inuments ha säbut qui . 1i ha robat. la baga i quo ala abstingui
ate perseguir el 'ladre Anicament per la por
d'un eseändel...
—Aquesta por jamo exist e ix. Ningú no té res
dir a lior p s d'ara . .. puix que es tracia d'un
prona-etalge!
—Pprfertament, per això arrisco apresta h
pótesi: Garboy sabent que anava a ésser deseos
bert ha restituit la ba7d, aquest ma tí.

Eidons Industrial!

FONDA SIMON

Hangar.

_Dones

Soðetat General ÍADIIN

RIPOLL
Diumenge passet, fi teatu. del Club
Joventut Esportiva jugá per primera regado är set camp d'esports, amb
el primer del Fobia F. C., quedant
:taita favor dels locals.
El nombres públic que acudí a presenciar Tencontre sorti molt salir fit
del bel ' conjunt local.
E13"- tle la Pobla.arnb - tot i el reeiltet 'advers, d6enrotIlaren uIt bon
joc.
El niateix dia ring= 11= un altre
partit amb el primer del P. C. Tora116, quedant empaiats a un gol.

en el -,

ha una explicada plausible,— va fer al
rapdavall.--4Ias obretrvat com el anurri es preerupaca de saber Si . operaven per:eampte
Mrs. Kildrtir?
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—No.
basta,—Vä fer Mea Kenna aparenta
n'ice satisfet.
—Que aneu a fer?
____Tenir-vos sota la rneva cliatUdia fine qu- e
la baga reaparegui.
—Paró' jo vull anar-rhe'n!protestä Garboy
feblement.
—.,ra rn'ho .penso,
L'agent, clesprés d'un laten silenci, riscäulag

pregunta:

--Voldrfen respondre

—Quina

a una pregunta?

—Mrs. Kildair està al conecrt de tot
Attueu en nom seu?
.--Mrs. Eildair ignora absolutament el que
faig, —respongué Mac Kerma -anab teta esa-

-Dones, miren. estic disposat a •confewara
yes tut -el que sé.—va dir despres d'haver fet
unes quantes passes furiosos per la camine
—N'aja!
—No tino la baga.
—Ara potser no, perei vos l'heu presa?
— No,—respongué Garboy mirant de fije.
MagKenna.
—NtO coneixeu l'autor del robatori?
•
—Fins a cert punta Es una dona Qui:
pr.aO.

• M.
9artioy no , r;Spongue fat

seguir. 1.1 rostav4

TrivoLI

«MIS
ifilAGATZEMS

CASP, 17 1 19

DIJOUS

(davant del Teatro)

tota classe de trossos,
sobrants dels nostres tallers

Extraordinària

— ENGROS I DETALL

FABRICACIO PROPIA ---

DE RETALLS

venda de

Grans rebaixes a totes les seccione
Jocs de taula, Llençols, Tovalloles, Cortines fil, Cobretaules, Bänoves, Mocadors, Equips, Paneretes, Gèneres de punt per a senyora, senyor i nen,
Camiseria en general, Crespons seda, Tricot seda, Teixits, Percals, Etamins i Voilettes llisos i estampats
NOTA. — Tots

els dissabtes presents de globus als compradors que facin compres per valor de 5 pessetes.

ELS ESPECTACLES
-•TEATRES--

Gran Teatre Espanyol

*0444.94444444444.444+144

TIVOLI
Companyia de vodevil 1
I grans espectacles Santpere.
I Bergds. Primera actriu:

m544+4.44-44.44+.4+~.44.6
Teatre Barcelona
—
Telefon 514

Talaron 1242 A
Aval, dijous, 20 de JUI101, alt, a
les des: 55:11 immens de

Deu úniques funcions populars. Preus econòmics:
Butaca d'amfiteatre, una
pesseta
Avui, dijous, tarda, a dos
de
cinc. Nit, a les
quarts
deu, projecció de notables pellieules. Exit de la fa

RAYMOND
el multar illusionista del men
Programa nou amb el seu meravellón erperlment
UNA SENYORETA ASSERRAMA

Avui, dijous, tarda, butaca
2 pessetes:

Berna, divendres, escol/Ida fundió

MOSa

PEL MIG!

Vostä serà meya!
Nit, a les deu,
Baixant de la Font del Gat
o la Marieta de Pul! viu

D issabte, nit: Clavé
444+44444,44+14+0444+4+44
fe+344444444.44.5-11444444~3

pe' rel dels mieles
reis

I

segolia Jornada de la serie en tres
A LES URPES DE LA RANDA

Presentant - eximateix la sensacional pellicula marca Ambrosio,
en quatre parto, Interpretada per
Merla Roanis,
LA PAPALLONA DE LA MORT
1 altres.

El programa no pot esser mes suggestiu: csbar.lo, emuló, bailen,
projecció perfecta, 1, amb l'envelop de la sort, 25 pesantes al que
11 toqui.
Entrada única, 50 cntirns; franqueo totes-les local/tata.

4444~4444444444.44+ee
0444

4

44444.0-044-044444

TEATRE COMIC
Gran company1a lirica de sarsuela,
opereta 1 revistes, dirigida pel
primer actor Ererle Boot.
Aval, dijous, tarda, a des cuarto
de cinc, gran matinée popular aro',
les sarsueles: Toros de puntas 1
El anillo de hierro.
Batuques de primera ciasse. 2 pts.;
de segona. 150; tranques les
Mires localitais.
Nit, a les den: exit creixent 1 den/1111u de la farsa M'Ice en 3 actea
tAVE CESAR/
aula deis (medros: I. Las gemalas; 11. La Yla Patricia; ID. El oh*
co romano; IV. La orate. Iliquissim
I ventean i non. Superb ''alreszo".
Decorat de Morales i Vela I Paula
1 Amigó. Augment de chors. Nombrase comparseria. Banda de trolepetes 1 tambors per les segones 41.
pica. Presentació immiliorab/e.
Cosa mal siete al Parallel
la

444.944.94.04444-0•444-»1444

Eilt sorollós de la eminent
artista

ELDORADO

CONSOL HIDALGO
Repertori non i selecto.—
Fastuosa presentació.

COMpanyia 65r/tico-lírica

PRADO-CHICOTE
Temporada popular.

Avui, dijous, tarda, a les
cinc. Nit, a les deu, L'opereta en un acte i tres quadros
dros

jornades,

JOHANNYS

4444.0ee~eD444444.*****.e

Convectit en ei cinema més freso
de Barcelona. Cada die Penvelcp de
la sort amb !es ¿conturbadas
Aval. (Rices, sessions: tarda, a
dos nuares de cinc. I nit. a les deu,

tista

s-i>eee-9+4+14444•4444.e.+49

Prous ecionämics

VINT-1-CINC PESSETE8

canto populars lusitans.
Succés del celebrat silue-

EL. GRAN RAYMOND

I

leSO44444414+44.44.4-0

eteee+.4444«reeeekesee«.

El barbero de Sevilla

Saló Catalunya

29 i 30 representacions de
la fantasia cernico-lirica en
un pròleg, un solt, cinc
mauguracions, una pellicula i tres radiofototelegrames, en prosa i vers, original d' Emili G. del Castillo, música del mestre

El local m68 trenc de Barcelona.
Avul, dijous. grandles 1 selecto
programa. Estrena: Rogarla de Juventut, per Irene Castel; represes:
L'aligot, per Charles hay; Moda 1
cor, sarnosa comódla; Qüestió de
sastre, cómica. Dern. divendres,
modo, reestrena: Un cow-bol a Nona York, per VIlliarn S. Hart. Diumenge, nit, estrena del Programa
AjurIa: El teetimonl defensor, per
Elsie Fergnson

Alonso,

Barcelona se divierte...

prenent-hi part l'eminent
tenor Emill Vendrell, cantant l'Himno a l'Exposició

e4.444.944.44+1144444444441.

en Barcelona se divierte, i
altres carmena del seu repertori catete i selecta.

444444.9444444•104

Palace

Exit ressonant. Deu docoracions de Castell i Fernandez, Bulbena i Girbel i Morales. Pellieuia de
Studio Films. Vestuari de
Perla Germeins.—Demà, divendres, tarda i nit. El bar-

wser.e..4-04+fte»4~
ee+ea~..e.
LES PLANES
Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les cinc
del mati a mitja
Sorra' de ceben I a la carta
Coberts de 7'50 pto. endavant
per
a temporades a
liabitaciens
M'erro econdmics
Aigua del alas Guirnbau
Cami especial per a autoriebbils
Talaron 7 H
Propletarl: loan CO (de l'ande

VERSAILLES)
944444+4444

Cine

ORAN SALO DE MODA
PROGRAMES SELECTES

Avui, dijous, èxit de les pel.licules: Els deutes d'En Triquitrac;
Gat per liebre; El Pacífic furiós; Somni tràgic, i represa de
la grandiosa pel.lícula Sota dues
banderes

bero de Sevilla i Barcelona
se divierte.

•r,

Vi

111
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De SORTIR

1 Monumental - Pedró
Walkyria

a

Avui, 6 El doctor M'abuse, Els
aixerits nervis, Insomni träg lo,
El Pacifio tempestuós, Gat per
liebre.

BALNEARI DE VALLFOGONA
DE RIUCORP

estrenes:

Staniey a l'Atrios inexplorada, 9 última; Sodoma 1 Go.
morra, 2 última; El diablo
al cos, ,L'admirable erlehten, Eis deutes d'En Triquitraqui.—Diumenge, nit, estrenes, El bastard del Rei,
La venjança dun boig.

st

Gran

igual. Stanley a l'Africa Inexplorada, 9 i última jornada de
formidable èxit, per l'eminent
George Walshs fábrica, gran
film ,dramàtic d'interessant argument, per la genial artWa
Enid Blarkey; La gran nit, preciosa cinta dramätica, d'exit insuperable, per l'eminent artista

Hervert 'Rawlinson; El rei del
gimnàstic, gran cinta de varietats; A la bona de 136u, argument de gran broma.

be444•444-beebeeeees~e.
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
Avui, dijous, colossal programa:
El Pacific furiós; Gat per liebre; VI jornada de El doctor
Mabuse; Els deutes d'En Triquitrac; Somni Tràgic, i II '
última jornada de Sodoma i

ha establert un nou i magnífic servei d'authmnibus des
d'Igualada i Sant Guim a l'esmentat establiment, comptant amb 7 magnífics òmnibus Hispano-Suïssa i quatre
3 cotxes de turisme per a tota classe de serveis, a preus
econemics.
PREU DEL PASSATGE D'IGUALADA A VALLFOGONA (el mateix preferències que davanteres):
CINC PESSETES.
Preus reduïts per a tota classe d'encàrrecs i equi -

a

Cinema Princesa
via Layetana
Telefon 1371 A.
L'únic local que obté
avene en la cinematografia.
Avui, dijous, sensacional
programa. Tot estrenes sense

Demaleu-lo al voatre Vibreter

ei

el

El! El

Per a informes i despatx de bitllets dirigiu-vos a
PAdministració de Barcelona, LA NOVA IGUALADI.
NA, carrer Condal, número 10. Telefon 2376.

HOSTIL PillIAR5
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SOC1ETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonias

AUTOMOBILS

Sucursal de Barcelona

mi

Plaça de Catalunya, 20

-CAMIONS

T ota mena d'operacions da Banca 1

E

ESPORTS

HE

CA!XES

m
eu

AGENTS:

Avui, dijous, tarda, no hi ha
partit. Nit, a un quart d'onza.
Dos grandiosos partits de pilota a eistella. Primer, Germans
Vioento contra Olasooaga i Urquidi. Segon, per aplaudits pe-

"he lfillítial Espahla, S. A.
Rambla Sta. Mónica, 7,
Garat4e - R sic, 16.5.

LA DE LA

•10/7«1

VALL DE SANT DANIEL

Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
Senyora
renti les

mitges

VES URINARIES

Cebes/8 a 3 I 4 pesaetee
ESpecialltat de la Casa a 2'50 pta.
ABONAMENTS ECONOMICS
Be servato a la carta

DE LLOGUER

Es la reina de les aigties de taula

Frontó Principal Palace

Corta, 575, xamfri Montaner

Pon-Milis-Próstata-Impotencia
Nous metodes alemanys de tractament menso medicament ni dolor.
PREUS ECONOM1CS
Examen ami) Raigs x. . . 10 pts.
Saivarsan 06-214
Analtsl de sang . . . . 25 "
1 l'aclamen t s a preus Ilmi lato
POIRILIN!CA
Randa de la Universitat,

tolop del correr veme
D'it a 1 I de 4 a 0.

=la

del Dr. OIMISO, ItaMbla Pla Boqueria,
Miel. 6 t.er (entre liesplIal I Sant
Paul . venerl, Impotencia, 111015.
Erpecials lractaments per el guariment repid de les inalaitles secretes:
Miele pell tutela próstata. Consullaz . da O 5 12 l de 3 a 0 curarenuca per a empiezas l ularer.s. Plaga
del Sol, O.

seves

de seda

amb

Cheap Soap
(producte patentat)
Obtindrà ei doble de dorada 1 conserrara el seu color primitiu
Es ven a totes les drogueries, a

0 ,40 ptes.

...eme»n••n»nn

pastilla

vles urinarles. Curació ràpida I segura mitjançant aparell especial. Aribau, S. — De 12 a 2 i de 4 a 8. Festius, de 10 a 12 (econeml-i
ca. Unió, 20, de 7 a 9.

G. Alomar

11.111111~1.1111M1•1n1111.

rstrair
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narració. Es ballugava nerviós,
adés estintolant-se sobre un peu, adts sobre
Faltre. Finalment, continua.:
—Ignoro qui ha robat la baga el primer coi),
›re veus-aci el que Tia passat... Quan
dair hagué apagat els liums i comptat fine a
aeixanta-55, vaig sentir com la haga queia da-.
munt la tatúa. Volia fer-los par. No tenia pas
Vongue
la intenció de guardar la baga, us ho juro,
Vaig estendre la mà per prende-la i vaig tocar
una altra mä... la mà d'una dona
—De la dona que l'ha pric,sa?
-de seguir la

—Si.
Aguaste dona era

Mrs. Chevers o Miss Lille;
—demanà Mac Kenna amb te) urgent.
—No ho sé.
—No bo sabeu?
—Ni remotament.
—Cap sospita?
—Cap.

—Garboy, és possible que no (liguen.' mentirla,
--digné Mac K:enna., el front arrugat,—car es -4
tic lluny d'ésser convençut. En tot Cas, la ver' -i
tat illuirä abans de posta de sol. •
l'agent alsant el cap_
He oblidat e dir-vos,—afeg-f Mac Kenina,—,

que la baga ha estat empenyada, i aquest vespre ~eta el prestamista em tdirä el nom de la
;persona que la hi dugue. El temps del vostro
segeastament depén en gran part de les seves

'aelaracionla,

da Bolsa

recianimmemeemeneuresuazezenewineemenamecia

ows•n••nwe

Restaurant LES CULMINES

E Ei A N YOLES

PU E311

OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves aigües constitueixen un tipus únie a Europa. Pes
ala herpeties, escrofulosos, pretuberculosos, artrítics, catarro.
sea i avaribsies no tenen rival, essent, en aquest últim sentit,
substitutivos de les d'Arehena.

NOVA CONSTRUCCIÓ

Gomorra
11.9444444+94•9+944+0449444ro

S. A.

111 IMPA110-(0101111111,

Aquesta Companyia, veient clarament /a necessitat
de minorar les comunicacions amb què compten els senyors banyistes concurrents al renomenat

.444444444

lotaris.

tp44.444444+4444-v-xemeaft
Diana-Argentina
Excelsior

g.

doma i Gomorra, Pobres nens,
SuporsticI6 feliç, La gran nit, El
doctor Wiabuse, 6.

imetatreectle+3444.4-844-44444-e.

TROUPE PORTUGALlit

el magia dels

TEATRE NOVETATS

Avui, E/ càstig del eel o So-

Avui, dijous,

EL GRAN

Assumpció Casals

A.

COLISEU DE VARIETATS
Temporada 1923-24

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

•

3099
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—Aleshores, no cal dubtar, aquest vespre
Ilitirel—s'exclamä Garboy anda tal accent
d'assegurança que Mac Kenna tamsenti a fer

seré

e:estable/a de rendir-se..

—Quin actidil! _protesta Belcher, picat.
—.No bi fa res, deixa'm cridar un "groom"Piare Beleher no s'aving,m) a privar-se da
la satisfacen) d'amor propi que li promelia la
visite. J Demes les insinuacions que l'havien divertit, venint de Felissa Alvarez, l'indignaven

venint, de Cunther.

—Teas de mi una epinió'ben
.
vivacitat.
—Confesso...
XXII
—Per que no em prohibeixes d sortir so) —Tal vegada no fora desenraonat...
—Oh, no et capfiquis, amic meu, Soc proa
gran per manegar-me. St perfectament di4Una mitja hora m6s tard, Gunther i Belebet
treu-re'rn i det.ura y-me a ternas; entena?
—De manera que t'entossudeixes a fer aques
havent promes de tornar aquell vespre mateix,
deharen les oficinee de Mac Kenna i devanaren
La visita? —conclogué Gunther sartästio.
—Wentossudeixo.
a la eiutat. Belcher duia a la buixaca el ice del
—No em vas confessar fa poe que mai ha.
detectiu representant el compte de Miss Sin..
clair. Garboy restava l'hostatge de Mao Kenna.
vies brobal una dona que tina-tres com aquesta
—1 456: que en penseu?—demanä Guntber al
el dó de treu-re't de poltaguera?
—Ves-me a remitir a les cinc,—va; fer
seu amic.
—,I0 estic eonveneut que Garboy ha mentit.
Oler fent el dasentes 1 acomiadant-se vaga -a
—Es ciar si analitzem els mottus que podien
ment del seu'amie.
. —El cel et protegeixi! —pronuneiä gravé.
• orapenye'l a apoderar-se de la Lega, la sosptta
ment Gunther, lúgubre co ya qui preveo irre.
es fa vehiement,„Perb conaobligar-lo a acusar•parables calamitats.
se ell mateix si, aUcapdavall, no ha Ungut mal
larlicher, por la seva part, no sentla cap in,
el robf ale dita.
—per a mi, 011 ha inventat (le momear, aquetsquietud i merare que, tot eixorit, serbia del clüb
ta mantida;-.44'epett Belcher que s'enbestavai en
emptonia la marxa. Desitjós de causar una
sorpresa a l'actriu havia tdeixa,t do telefonar-la.
la seva bipótesi.—Lee deolara01031/1 Sán. falseq
si 'havia sortit
dir-ne atancant- s8
de OftA a 'wad

amb
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—Resta ben entes que el contingut d'aquest
papar no es faro, públic, ni directament ni indirectament mentre que jo viuré . fora dels Es-

tats Units?

—Resta entes.
—La vostra paraula d'honor
—La nieva paraula d'honor,
—I la vostra, senyors?

Mac Kenna?

Beicher1 Gunther assentiren.
Aleshores, Garboy signà la confessió i la remeté a Mac Kenna.
—I ara?
—Ara, no teniu sind liquidar els vostres ne
gocis com mes aviat millor.
—Vaig a telefonar als meus dependents per,
que portin els meus !libres tiquí. Els examinare. Firmar:" els xecs necessäris i arrailjare els
eomptes dels meus clients aquesta larda.
deis vostres secretaris podrit vetllar l'execileió
d'aquestes operacions. Aquest met ode us conve•
—No n'hauria trobat de mes pràctic, —aplica+
vä Mao Kenna.
—I després?
_Després recta acierte la qilesttó de la baga.
Garboy maitifeslä la seva irritad&
—Pare si jo no • la (Me, la baga I
—No m'Ir° faveu creure.
—I teniu la intenció da guardar-me sola la
vostra vigilänoia?
—Sf.
—Fin g a quan?
t—Fins quo la baga sigu) tornada;

