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Estació td. S. A.
22 dc blar; 7 de lama.
Estació del Nord
1 le blat: S
farina.

Irri prs e.3-3 16 gsrisral:
Blats.—liavem eseoliat diferents opinions respecle a la nova Sobo' si fallaria blat per al consum anyal o Mi sl
eoro Ii present any arribaria per les necessitats del país. Una veu autoritzada dios nostre primin‘ Centre ens assegurava
que si les dades fins avui conegudes sún ccrtes llj hauria manca d'aquest gra i haurem de recórrer tard o d'hora a l'e.stranger, la qual cosa ocasionarla naturalment una puja en el proa d'aquest
Coni que tots aquests cälculs_ es basen sobre l'eotartjhji' oficial, i per' desgracia tot el que fa referencia a l'oficial"
com Driu sap en aquella, terra, hom no s'aventura a lar d'apòstol, puix tambO delerM que enguany en fallarla i pol quo
- es veu encara en sobra, co que • vol dir que desconfiem en absolut de totes les xifres que sobre això es consulti i escrigui,
ja que no s'acosten ni d'un mot a la roalitat.
Tots recordem quo anys enrera hi llague un -foil comereiant,•andalús, que la seva exi .steneia declarada lío era ni la
quarta part del que realment tenia emmagatzemat. Dones . bé: com quo suposo que ningú .tampoc s'ha preocupal de les extensions de terreny cultivades de més que l'any passat, ens aventurera a „Supo.ear que indre m quasi Ml prou 1s171, i 00 haurem de recórrer a la importació.
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no hi he com la Casa Cuyes:
Portal de l'Angel, 11.
Corn a co1Itinuaci6 dr les festcs (PC
des del dia 24 celebren Cis rciss del
carrcr dol Sarderya (tros compres corre Valencia i M) llorca), cl dies 27,
CO i zio se celebraran gratis halls croequestra i una autliCió de Sarelati2s,
7/lallt ele halls ciirrec de la renoinenada banda "Casa de Familia", que
thrigeix el rsestre Maxirsi Nori.

Tapieques i Purés
FIGUERAS
sont els millors del món

1
3

1osquits

pasti-

tIce Fonquer-nie

i pcus 'do metall.
La casa millor as -

—a

APPNIPPMfflilINIMPPZIPLIMMIII1P

Els mata

bi d de les Flora, 30.

BANG DE BARCELONA
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de Bistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors
Co••••n••••S

OCULis Ir A
Ex-iduclant del Dr. topereOnne, de Parla

Tractament especial 1 räpld del tracoma
( g ranulac(ons); maleitles extornes;
correccid
tete els defectos
Ciptico-vlsUals.
De 4 a 6 I hoces convInqudee
CUGUNULLA, 2, ter.
•

El millo!' olneaai [MI a In ?UZO
és un aparen fotogräflo de la
Casa Cuyes: Portal de l'Angel,
número 11.
A 1 15 5 quarts dc <lea del mati erah:t
es trobá als jardins del Saló de Sant
:loan un cistell, dins del qual hi havia
Oil nen mort.
S'ignora qui 56n eis que l'han abandonat.

JOYES VILANOV A UN10,6

PREUS RECLAM
Noriss-os extra Sibimia, a 12 pessoles quilo. — Fole, gras extra
Siberia, a pies. O'll0 Harina 1/8.
Mortadella extra Siberia, a pessides 120 Hauna 1/8.—Llard
pur, a pessetes. 3'90 Patina
1. li.—Vicens Ferrer i C.', Playa
Catalunya, 12. Telefon 112 A.

surtida. Llorene Gmans. Ram-

1.11111da11111211oilig

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 11.

VANAS Ali1llAT3

Mantea

Casiella. de. . .
Mallorca, de.
Pral, Ce.
Säirangei es, de.

Per a cines de familia

FERMATUES

Arrea
7,0e55t1. (le .
Especial. de.
Selecte, de.
Matisar, de
Ve/I-limil 0. de

Eseatliet, ae

CEMS

. .

!MOFES

5 " 37

felina, de
Cilindre (tarinasseal. de

Granyia f..ayelana, 41, Bar. eelotia,

" 63

45 " 411

.

.COSitra

participants.

de'

.

Gin/opa

cerio aqUi.

40 a 41
1 4
¡O "
"•
1 "1a

carro aqui.)

Mocee c calza!
Moroso Plata nou, Ce
Morese Plata vell, de.
ordt LItrc-lnalUi- 1 Mamut.
Oren Plata. .
. .
(Arada Et ireniadul,, de.. . .
Citada roja, de. . . • • .

" 40
4"4

•

(Frene /11 pessetes 100 Es, ami) sac clareen/ m'id ilota.).

Mercal de gaial
Blat, de 23 a 2-1 pes:x. 1es els 53 quilos.
Ordi, de 13 a 14 els
Veces, de 24 a 25 els 57.
Guies; de 19 a 20 ele 4-1.
Patatas, de 6 a 7 els 10.
Farina primera classe, a 58 ele 159.
•
Seg ó; a 850 els 22.
181enuder, a 10720 cls PO.
Ciment, a 080 els .40.
Carb0 vegetal alzina, a 34 els 120.
Iclim de pedra. de 34 a 38 la tosa
GalibleS, de 18 a 22 el Paren.
Pollastres, de 10 a 12 Idera.
Conills, de 7 a 10 (dem.
OUS, a 250 la dotzeua.
Palla de blat, a 1250 els 150.
Ideas trapadella, a 20 els 105.
Mel, de 7 a 8 ele 40.

• 9 "' 4 O
47 " 4

.....

ROMERMEAT

Ha 661.st nomenat presideut del Caneen d'.Adatinistraci6 de la Banca Mar'
s.ans, B. A., l'ex-mlnistre i actual di- • pinar a les Corto espanyoles pe1
•tricte de Santa Colonia de rentes En
Joan Vetitosa i Calvell, el nuat ja se.
• Dia cooperant en l'estneutad 8 Laurn.
. cota a inembre del Consell
trOci6 des de llur Lundacit'L

31 " 32
..
" 4. 1r..z
39 a 43

71 8 73
65- i 7 5
166 1/2 ralo es1ranger, de.
GJ /2564 1/2 51111 vals, de
11 1 9e1 de
04 a 61'
/1102. de.
. • • • • •
da " fi3 ¡/2
47 " 43
• •
• • •
..
..

Corrent 10.,

9443 9V/5
9550 66'
93'
93'

Clvada Plata Ce
Pavo Mallorca, de
Faces Valimcla, de.
Faces Lidpregat, de. . . ..
Feces Extrrn. o Audalusia /oyes, de
t'aves esiran gereä de,
4 avons i ins ritspombles,
•
de
Encima rtns nour.
Favons Marroc,
Eavons estremece. de
nebses Segarla.
11 .• ,e8 Andals8la, coses.
He59e9 eStrangereS, de.
Llesseo re(-d,',..
6,,calcda Andalula, de
Escama inarroc, de

0175

LLOTJA

E

0

GRAN BALNEARI VICHY ATALA
CALDES DE MALAVELLA (PROVINCIA DE GIRONA)
TEMPORADA: de primer de lYi ai g a SO d'octubre
Malalties del aparell digestiu.- Artritisine en ses Múltiples
manifestaolons. - Diabetis . - Olucosúrla
Establiment de primer ordre, 'voltat de frondosos pares. Ha,
bitaeions gratis, cómodos i ventilades. Menjadors i café grandiosos. Salons esplendits i elegants, per a festes i atraccions.
Capolla mol formosa. 11.1uminació electrice. Camp per a tennis f latimos deporto. Garatge. Telefon.
A DMINISTRACIO: RAMBLA DE, LES FLORS, 18, ENTRESOL

I Fills de F. Ma4 Sarda
Banca - Canvi - Valors - Cupous
20, Rambla del Centre, 20
—0—
Teléfon, 1430
111511551111111111151291121111051111111111121211152119

A.

fthaves i Cia, S. en Cta.
BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. iä
Telefons 1230-1231
4

Guia EXPRES, 14 ( ( ttlior per l'Estiuejant

Els caíes LA PORTORRIQUE5,521 tls 111,2s iiits i aromatice.
Plaça

Bonsucces i Nuclà,

Aparells fotogràfics
garantitzats 1 °cc:nimias els
trobareu os la Casa Cuyes: Po p tal do l'Angel, 11.
Al Carrer de Vilamari, al llar conegut pel Post Ah, es trob:i el cadàver d'un horie. que tenia el cap
separat del ces, a causa d'haver-li
passat pel damunt cu,i treLs.
VI Espumos

El plaer de concluir
un Cien automòbil
el trobareu en un

1119H0
Dosprés d'una Ilarga
excursió no notareu
el menor cansamont
degut a los seves exclusivos caracteristi.
ques

Canui de uelocitats
Ilireceió
Embragat
5uspensiö
Preus
POP cerciorar-vos-en

salciteu una prova
AGENTS EXCLUSIUS

ell C.
Passeig de Cela, 20

s'A- 11"QtilE3 I

El milior ‘annpany eatlia
GUARDIOLA DE FONTRUDI

Organitzarla per l'Avetiq del Naeionalisse Reptiblicä del districtc no-

HOMIC

Djeearee, 27 de jufica de

1923 eeee

—Oss•

tom julje l'opinie brileuice ia

De 011a muera resisleixen

sentara de M jìiu : llega

Ja vega els dudan

yen Hiegria entre ein-

de ladras

¡'India
Londree, 25.—La signatura de U.
pau a Laiesana Es, amó escasses exapeions, ,acollida amb satisfacció per
la Premsa anglesa. L'opinió conservadora creu que hi ha hagut justicia i
generosi t a t a l'eriserns per als tuses,
peró alguna lliberals i en particular
el grup de Mr. Lloyd George proclamen que el Govern conservador d'Anglaterra ha ezpitulat vergonyosament,
mentre que el cap de la coalició hauesa resistit a les pretensions dels
tucs.
Cal fer notar que la signatura del
Tractat de Lausana ha causat gran
estisfacciö entre els hunden musulesas, fet important en un moment en
qual es pregunta si la decisió del
eirlisteri de les Coba:tics respecte del
:Kenya no tindre repercussions serio:es a l'India.
• El virrei de l'India, Lord Reading,
telegraa ahir al Govern de Londres
la gran satisfacció dels musulmans
per la signatura del Tractat que assegura la pau al Pròxim Orient.—Radio.
7NCARA RESTEN PER RESOL-

Freeça 1 llélgicH

escriu sobre l'assurapte:
' Diverses vegades s'ha preguntat
amb curiositat don treuen es dockers
de Londres, que aotuaiment eran ea
vaga, els recursos que els permeten de
subsistir. Els obtoaen, senzil•lamenr, e:1

forma de socereos de les caixes de benef ieencia pública. Un vaguista confessava ahir que, vedes a aquests subsidie la majos part delia cobren tant
de dines cem quasi treealleeele
"Es comprendrà fàcilment eobstinació deis vaguistes quan se sama que
oficines de beneficencia com les de
West-Ham i Poptear han promès als
vaguistes el subsidi setmaeal mäxan de
tres Hilares i guatee zonzos per familia
que es concedeix als obrera en afbr for-

es.—Radio.
NO HI HA CRISI
Londres, 26. — Es dement eategbricas/leas el rumor segons el qua l hala
presentat la dimissió el ministre de CoIónies.—Havas.
UN INCENDI

BOMBEES FERITS - DRE ALGUNES IMPORTANTS
Londres, 26.—Coinuniquen al "DaiQUESTIONS
ly Chroniele", el'Ips ysick (comtat de
París. 26.—Enearn que nagt
Suffolk), que a conseqüència d'un inestat signat el tractat da pau,
cendi, ha quedat clestruit un dipbsit
resten en euspens algunes ime
de productes al:menees. Les perportante qüestions. Apare de la
dues es calculen en alguns milete de
qüestió de Mossul, s'emprenllenes esterlinas.
dran negociacions per resoldre
Alguns bombee; han resultat iela del ferrocarril de Bagdad i rits.—Havas.
els tenedors de fotos tures
LA FLOTA &Mita BRITANICA
hauran de discutir el concordat
DE ee'ReezePült
que requereix l'actitud del GoParis, 26. — Comuniquen de
vern furo respecte de la moneda
tendres a "Le Mallo" que el
en que pagaran els cupons.
Govern angiee ha acordat tia
Per entine. els Governs atleta
eenstruccei de Sis dirigibles, .
hauran de resoldre entre ells el
true s cera-eta' tol que permiete
repartiment dele cinc milions
a cada un treesportar 200 pase
vuit centes cinquanta mil Illures
Lausatgers i onza tones d'equipaie
turques. or que la pau de
sana els concedeix a tito] de ree
ges.
-pareció dele danys de guerra.
Aquesta dirigibles tindran
quilòmese
sap,
els
Estats
Units
una
velecitat
de
136
Cem
reelamen tambe Ilur pare d'atres per hora—Havae.
questa indemnització 1 Itälia
UN GRAN RAID AERI
fet frecaeear fine ara tota tempLA HAIA-BATAVIA EN AVIO
tative de repartiment per no voler admetre que Anglaterra es
Amsterdam. 26. -- Ei diaria "Telequedi amh els sis milions de - graf" diu que s'está organiteant un
Muerte turques or pagades per ' raid airi de gran imporancia.
Turqui a Eany 1914 per a la
L'aviador Vanderhoop intentan la
eanstruccid de dos cuirassats.— travessia La Haia-latävia passant • per
Redi o.
Budapest, Censtantinoble, Alepo, Be: der, Abbas, Karach, Alahabad, RailCONFERENCIA ENTRE ELS
i gen i Batavia.—Raulo.
SENYORS PLASTIBAS
•
I ZAIMIS
UNA VAGA RESOLTA
Atenes, 26.—Es concedeix gran
Nova York, 26..—La vaga d'em..mportäncia a la conferencia que
pleats del port, que s'ilavIa declarat
han celebrat en una illa de la mar
ahir, ha quedas aval solucionada per
braver arribat a un acord obrera i
patrons.—Radio.

EL 45 PER 100 DE L'OR
DE TOT EL MON ES
ALS EE. UU.

EL PRESIDENT SERVI CAP A

PARIS
Belgrad, Avui sattle ä cap a
París el president del Consell senyor
Patxic, el sitial celebrare entrevistes

Londres, 26. — Conteetant una
Pregunta a la Cambra dels Comuns,
el ministre del Tresor ha declarat
q ue el ae per roo de l'or de tot el
reen este en poder dels Estats Units.
—Radio.

hall arriba! a un Icor!' pf

coulosiar

Loedres, 26. — En alguns cecles
anglesos es voldria Ser creure que la
crisi de l'atur del dockers a Anglatcre
ra es causada per les exisencie de
Eranea envers Alemanya. Tots, pera.
no opinen pes abrí. El M'omite Post

Egea els senyors Plastiras i
mes—Radio.

D'ITALIA

ELS BALCA Nß

—O—

•n•n•nnn•«.....M.

—O—

n'animes de

LS REPARACIONS

ANGLATERRA

D'ORIENT

errib els senyors Mielcrand i Poincare.
El president del Consell resoldre en
aquest viatge els detalls de a visita
loficia que el rci Alexandre fan e al
president dc la República francesa ia

próxima tardan—Radio.
CAP A UNA CRISI PARCIAL
MILIONS DE DOBELGA
Paris, 26.—Comuniquen de Brus- LARS PER A L'AERONAUTICA
NORDAMERICANA
¡elles a "L,e Journal" que el minis- •
Londres, z6.—Telegrafien de Was Ire de la Defensa pronunciara un dishington al "Morning Post", que el
curs el dia primer del próxim agost
servei nordamerice d'Aeronautica eolarnb motiu de la donació de la Creu
licitar'á del Congres un crèdit de virilde guerra italiana a les poblacions de
.
milions de alars, quinte deis
Lieja i Dixmude.
Acte seguit presentare oficialment 1 quals esteran destinats a la construc-•
ció de nou material.—Havas.
la dimissió.—Havas.

La regostaserä er smerel pore idealice
vielge del ministre

h

Paría, 261e Gorieree ira:lees i
belga 11 -in arribat a un acord sobre els
punts essencials de ta contesta a la nota britimica.
El test d'aquesla eentestaei6 sere
radactat dintre pocs dies.
Es probable que les contesteeious de
París i Brusselles no siguin idèntiques,
sind paraRelee.—Havas.
París, 20.—Segons una informaciO
de "Le Petit Parisien", els Governs
francès i belga contestaran per separat, encara que en sentir méntic, a la
nota britaniea.
Muges rcepostes estacan redactades en tal forma que factittm la continuació de les actuals negociación/el-lavas.
Parre, 20.—Despr45 de lliurn la TMpoeta a la nota angleaa sobre les danreses pronos:ideas d'Alenaanya, els presidents Poineara i Theunis celebraran
una' conferncia.—Havas.

de k soluidel de' Franca

la guerra IrdileiS a les regia ocupados.

La dedada del EN

gnu hi hm el GRO!

la conveniencia que té el Reichs
bank d'entrar en poder de lee
divises procedents de l'exportecle—Huyere

ELS MARCS PAPER OBTENEN UN EXIT BOIG
LES IMPREMTES NO
DONEN L'ABAST
Berlin, 26.—Es nota en aquesta

ca-

una gran escassesa de paper moneda, la qual cosa contribueix que el
marc sofreixi una baixa encarj mes
pronunciada, a l'enserns que augmenta el preu de les niercadenes.
En nombrases impremtes d'aquesta
capital es treballa dia i nit en la fabricació de bitUcts de Bane. El Reichs
hank no pot donar l'abast a les nombroses demandes de bitllets, fins
Pool que milers de particulars i d'enpital

3 trenica sot deis minis-

del seu parent, però les seves
eartes no foren tramases pel
fiecal'ealhue una carta contenta
atacs contra l'esmentat
trat fou tornada—Radio.
LES MANIOBRES NAVALS DE
L'ESQUADRA FRANCESA A
LA MANEGA
Cherburg, 26.—Han comerse
cat les maniobres navals a la
elänega. Les esquadretes de
torpediners de Dunquerc elia-.
• yee i Gherburg s'han fet a la
j Manxa. Les esquadrillee de ter! mar al eorneielamen s de l'almie
rail Berthes.
La !oree nave/ sentida • te
Prest está, formada del cuirasset "Dieterot" i de deu contratorpediners i sabmarins. El bien
. temps afavoreia les operacions
-Radio.
t ,tINTENT DE SABOTATGE
UNA CATASTROFE FERROVIARIA EVITADA
Beziere, a6.—Anit paseada sisa comes un intent de sabotatge a la 11nia ferria del Migdia, de Beziers a
Narbona. prop del pont de Serignan.
El maltee« immobilitza el disc

Mussolini i la Conlederacie

leris lidgars des de

neral del Tribal' preparo

t!auy 1911

la formació d'Ha parid

illlllitorra
Los garullos

•

—o—

que s'enumere

Soda, diari beilgar "El

Radical" publica l'estadística dels
ministres búlg ar* des del reir, per
la qual es ves les peripecies i la
desastrosa fi de molts dele que han
estas ministres a Bulgäria:
Gabinet Guechef-Danoff: ministres; dos d'ells monta dos en !lis
berree dos emigrats i deu a la presa,
Gebinet Radoslavoff: 15 ministres;
un d'ells mort, dos en 'libertas, dos
emigrats 1 den a la mese.
Gabinet Starabulisky: 'S ministres;

'tetina'
París. 26 — (omuniquezi 4e eterna
abs pereedics d'aquesta capital que lee
conferencies celebrades aquesta dies
entre el president Museolini i Os elementa dirigents a la Confederació General del Treball cembea que d'un rae ment a labre donaran per resultat
creció d'un parta denominas necionel.—Havas.
LI TORNADA DE LA CARRER.

dös de monta, dos emigrats i

dos d'empresonate—Radio.
DE PORTUGAL
MILLORES DE SOU ALS FUNCIONARIS DE L'ESTAT
Lisboa, 26.—Ha estas ja posada
en vigaricia la. fiel que concedeix
millones de sou als funcionario de
l'Estat.
Ano> tot, peró, encara resten alguno extrems per esclarir, la qua l

CICLISTA "VOLTA A FRANCA 26. — Han arribat els
.

corredors Moliste, de la "Velta
a Freno." Bottechia, Alavoine.
Allencourt i Beelanger.
Han estat rebuts amb mole
d'entusiasme per una enorme
multitud.
S'ha organitzat una carrera
de deu quilbmetres per equipe,
• que ha este guanyada pele. italiaras Girardengo Bottechia
leestelli, derrotant ala francesos Alavoine, Alencourt, Bellettger.
Els germans Pellissier sea
esperat avui, preparant-sele
una gran rebuda.--Radio.

cosa es farà pel maje de reglaments
i ordenances.—Havas.
CONFLICTE ENTRE ELS PESCADORS PORTUGUESOS
Lisboa, 26.—Entre eis pese
cadors portuguesos de Setabal
pleats bancaria formen llargues CLICS
regna (lee de fa un quant -tenme
EL "DÁLLY EXPRESS" I LES / a la porta del Reichsbank esperant
corta agitar-id, P er ha eiteleció
DELIBERACIONS DELS ALIATS i papen moneda. Els periòdics anuncien
en que es traben collocats a
Londres, 24. — El "Dalia' Exprtas' noves emissions de bitllets don, ciñe
LA PREMSA ITALIANA I EL
conseqüència dele perjudicis
i deu milions de marca.
preveu un llarg retard en les deliberaGOVERN
que els esta ocasionant les bar
S'adverteix aixi mateix gran escaseions actuals entre els aliats. Tothotu
El Censen meted de
Romaao.e.
—
ques
pesqueres
mogudes
per
espeanide
atinas:deis,
en
els
sesa
que bagi ilegit 41s darrers discursos de
mäquines de vapor o motora la Federació nacional de la prensa itaM. Poineare— diu—ha de donar-se cialmcnt en petate, llet i mantesa.
liana ha adoptat lela ordre del dia rede gasolina.
A conseqüencia crac/tiesta escassedat
compte que Fmnca està irrevocableAfirmen els esmentats pese coneixent l'oportunitat de la reforme
amb l'objecte de provocar una cas'han registrat manifestacious i inriment decidida a seguir cert métode per
de la inetittici6 del Gereet responsable.
dents en els mecate de barre— Ha vas. testrofe. Per fortuna es descobrí a cadors que, mancant ale usos
obtenfr les reparacions. El fet ene la
costums establerte tradicioe pelee afegint que les lkie actualment
temes el criminal intent i no es proGran Bretanya Pepsi . que aquest me(luí altra cosa que el retràs d'una ho- nadment, les susdites barquee en viga- reprimeixin els everttuals alisEL DARRER EMPRESTIT
to* és dolent no desviara Franca de
ra
en alguna trena. El jutjat i la po- han envalt per complet la zo-: aos que pugui cometre la prensa i que
ALEMANY
ha
adoptat,
i
la Ifnia de conducto que
na reservada a per a les traí-' . per tant no és necessària raplicació de
liria efectum recerques.—Radio.
Berlín,
26.—Sembla
que
l'emprestit
no
desitja
la
g
Iota 'regada que ning
rimes de rem, impedint ai:c1 a les mesures preconitzades pel Govern.
actualment promulgat s'eleva a cent
ruptura amb la acetre aliada, la Gran
Aquest ordre del dia es senrealitzar
aquestes
El pral pel trätec flor
Bretanya no pot 5in5 deisar que Tras- cine milions de mares or i produeix
Hure treballs i ocasionara, per siblement anäleg al que havia
ea prodigui ele seas designis partiera- un cinc per cent dentera:.
i9
ACUSATS
DAVANT
tant la ruina dele patrona pes- estat presentat a l'Assemblea
Les subscripcions en mares papes
laco, salsa tostar de donar-li consells
eaclors i portant la miseria a de l'Associació de la premsa
DEL TRIBUNAL
comengaran el pròxim mes d'agost.—
ni ele renyir-h1.—Teadio.
pel Coneell presidia pel senyor
Marsella, 26.—Han començat davant
moltes Illare.—Havas•
Barzilai i que havent estat
M. POINCARE CONFERENCIA.
Berlín. Govern del 1/ele:U , l'Audiencia els debate del proces per
EL
PRESIDENT
.eLMEIDA.
1
substituida per una altra de tunde
LLAD.GAMENT AMB ELS AMBAItrisfec en or. Els acusats sen 29, fiha trames insirurcions 81s seus repte.
HOLT
MILLOR
DE
SALUT,
ES
enérgica, motivä la dimissió
XADORS DE BELGICA I ITALIA.
gurant entre elle •rellotgers„ex-regipresentante (Unió:lúdica a Parfs
PREPARA PER TORNAR. A
del damunt dit Consell.
i ex-alcaldes de Municipis ruParís, 26. — El sensor Poineare La
Brnaselles per tal que protesta' enéL rglLISBOA
Segons els peribdies, el presicelebrat aquest metí una lloran confe- I csment contra la deeisid de l'Alta Co- rai
Lisboa. 26.—Comuniquen de dent del Consell senyor MusTole compraven monedes d'or de
rencia amb els arnbsisadors de Bélgica
missi5 interallada als paises ocupan
Xeree que el President senyor solini ha declarat a la Delegavint frenes a tzio preu que ami:Uva
castigan; anah severas penes aquella que
Almeida en vista de. la gran ció encarregaela de lliurar-li
de 30 a eo frenes. Un dels acusats
dlscuteisin l'autoritat de les dispealn'anoria que ha 'Ti) irimentat 1 l'Ordre del dia aprovat per la
LES GARANTIES DE LA SE- cisne promulgodes per l'esraentada alta declare segons l'acusació d'aaver traen
l'estat de salut, pensa de Federaría. que no podia accepGURETAT DE FRANCA
ficat en monedes d'os per valor d'alCorelssio. El Gorern alemany protesta
tornar
a Lisboa a earrers de tar-lo integrament, perd que
Londres, 26.—El Rei .Torde
guns milions de francs.—Radio.
Contra aqUe3t fe per tal cien soné que
setmana 3 a prtneteie de le ene esperava. d'acord crab els delerebe ahir el primer ministre Poeupació de la Rular esté en pugna
EL CONGRES D'HIGIENE D'ES
gats, que per la seca conducta
trant.—Havns.
senyor Stanley Baldatn.
ami) els traeres 1 es contraria al dret
TRASSURG
la premsa italiana fes inútil l'aAls urdes diplomàtica s'asCUIRASSATS NORD-AMERIde gents.—Zadio.
Estrasburg, 26.—Sota la pre
plicacie de les mesures prejecsegura que el Govern anules
C ANS A LISBOA
eidkicia del ministre d'Higiene
tades.—Havas.
continua disposat a discutir la
senyor Strauss ha començat les
DIMISSIO DEL: DELEGAT
Lisboa, 26.—Ahir arribaren
(Metió de d a seguretat terriBELGA A LA COMISSIO
seves tasques el Congres per a Lisboa els cuirassats nord-:
tonal de Franca en el moment
DE REPARACIONS
a la Iluita contra les malalties
americana "Arkansas" i "Flo- ELS ESTATS UNITSee70 VOLEN
que aquesta ho consideri oporRECONEIXER EL GOVERN
EL SUBSTITUT
t verterles, el eran° i la lepra. rida". canviant amb aquesta
tii.—Havas.
plasia les salves d'ordenanea.—
DEL SOVIETS
París, 25.— E1 diari "L'Intransi- I Prenen part en aquest Congrés
200 delegats, regnant gran en•e Ilevae:
geant" anuncia que el senyor dc
EL VIATGE DE M. MAGINOT
Washington, 26.—EI sacre.
Bemelmans, delegas belga de la ColuSinume.—Havas•
Dueseldorf, 26.—El ministre
tari d'Estat. Mr. Hughes
miseló de reparacions, ha dimita.
de la Guerra franees visita alor
adreçat ah senyor Samuel Gompel
Es
creu
que
secó
substituit
ELS SOVIETS REORGA- LES NEGOCIACIONS
a la tarda el port de Ruhrort i
pene.
president de da Federache
senyor Gutt, cap de la Secretaria
alguna estal3liments d'Essen,
NITZEN A TOTA PRES- RUSSO - JAPONESES
americana del trebale una cardel
president
del
Consell
de
minisquedan molt satisfet de les diSA LLUR FLOTA AERIA EL GOVERN DE MOS- ia en la qua!. entre altres cotres de Bélgica, senyor Theunis.—
tes visiLes. — avae.
COU ORDENA A JOFFE ses, diu la següent:
Parit, 26.—"Le Petit PanHayas.
no hi hagués motiu per posar
UNA ACTORITZACIO QUE NO
sien" saíne detalle sobre la maQUE • FACI EL MAXI- enSidoble
l'estabilitat del Govern dele
com els Soviets reorganit- MUM DE CONCESSIONS
ES FARA REPETIR
LA RESPONSABILITAT nera
Soviets, el consentiment voluntari i la
eta a iota presea elur flota alt-:
Berlín, 2,6.—El ministre d'Evista
de
Helsinfors,
26.—En
DE LA FUGIDA
submissió del poble rus a aquest
ria.
conomia eenvor Banker ha aules difieültats que han eergil,
D ERAARDT
El projecte aprovat pel Con- en !les negociacions rueso-japo- iim, el sol fet que MO$CDU comente
toriteat els exportadors, impone
,Berlin, 26.—En un comunicat que
sed] de comissaris del poble necee el Govern de eloseou ha repudiant les sesee obligacions intertadors i venedors en general
nacionals. seria suficient per impedir
perquè acceptin divises estrene acaba de publicar el Reich declara compren la crear-id da quatre tramee un telegrama a Joffe
com a responsable de l'evasió del
eeries de deu regimente d'avia- ordenant-li que arribi al mä- als Esteta Units el reconeisernent dcl
genes per a llurs transaccions.
Govern deis Sovicts.—Hayas,
capita. Ehrardt l'Administració Pecid.
—Hayas.
xim de les concessions possinitenciaria de Sasoma.—Hayas.
Cada regiment esteró formal bles.—Radio.
L'ESPECULAGIO DEL GO-:
Berlín, 26.—El Gavera publi- per una esquadrilla de reconeie
COMUNIeTES ALLISBRATS
Helsingfors, 26.-151 Govern
VERN ALEMANY AMB EL
ca un ilarg comunicat per jus- xement, una de combat i una
deis
Soviets
de
eIoseou
ha
deBrusseNee
26.—Ele eninze ceranuisMAR C
tificar l'aeusaci6 que se li ha altea cha bombeig.
re processats pes nellser-selt d'haya'
Berlín, 26.— El Reichsbank dirigit per l'oficina de la Presa- j Sembla que s'ha provat amb clarat que les negociacions amb
el Jame sobre la ella Sakhalin almete contra la seguretat ele l'Estat
ha autoritzat els Banes que te- sa saxona per haver concedit
èxit un nou tipos d'aparell de
seran solament possibles si el han estas absolts pei tribunal de Beiloen perrnis per a trafirar en al capità Ebrardt un regira
quatre motors.
Japó se compromet a reconeibarato. Els esmentats comunistes han
divises porque cometen a ter- favor.
La priraavera del 1024 estat
/
"Un cosí d'Ehrardt Ii havia j ran constituïts els deu regle xer el Govern deis Soviets.— estat mata immediatatnent en lliberme divises a canvi de mares.
tat.--eadio.
Radio. •
Aquesta autorització obeeix a escrit, diu el Canceller, a favor ments.—Radio.
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SEIXANTA:U.-eete

Posta i ee dirigí vers el seu eecreter. De ,eobte,
55 gire.
—Pelee el xec es de Mac Kenria! ,
—Es un detall...
—Del vostre arnic Mac Kenna, el detectiul
Això Significa que l'heu obtingut per força de
Garbey?
—No ha costat gaire.
Pensativa, ella seguf examinant el xec, ende;
v inar.t poc a pon en quines condicione hacia
estat signat. Atansant-se a ele li allarge. ha mä
—Sao una ingrata! Perque us heu Ocupat de
desprds de les meves maleses?., AixfS
dones Garboy es un estafador?
—No us pue dir res mes.
Un pensament travessà la imaginació de hl
noia: •
—Aquest diner suposo, almenys, que no veie
de vos?
—No.
,—Paraula d'honor.
re-Par aul a 1
—Tin nun ileute ben gren /tenle v6i, va dir ella
eole mnement, i us estic infinitament a.graida.
—No en parlera rnés, us ho prego, — respone
gue ell en to evasiu.—Es ben natural. Haurie
fet el mateix per quaiseeedia
S'eslaven drets, vera els vidres, dominant leel •
lieetedes grises de la ciutat que començaven
befumar-se en da penombra del cap-vespre.
gra que la yoßea Malee a eferienlerta-5

•

'presente a Beinher i a Gunther per ala guate
ya tenir algunes paraules amables.
—Encantat de coneixer-vos Mr. Gunther. He
trague el plaer d'entrar en relació amb el vose
ere pare. El pais té envere ell un gros deute
4e gratitud per la seva intervenció en el pänic.,
ee les vostres ordres...
Tragué una petaca d'or i oferí cigarretes.
—Estimat Mapleson, ene noten. donar uni
;quanta informes ütils.
_
i. —Maneo.
d'una
baga
que
112
ts, • —Us recordeu sagurament
esfat venuda alguna meses, per la costra casa,
Jhon G. Slade? Era un simple robí valuat en
esos trenta mil dòlars.
Mapleson no abaixà els ulls sota la mirada
'del detectiu pene la sa y a feeomia agafà una exe
preasi6 raéis reservada. Aspire un glop de fume
inclinà el cap i respongue:
—Sf, conec el reif Bogotä: Me'n veteado peeeie
ifeetam en t.
—Si no estic mal informal, aquesta baga hise
eeetat tornada a/ vostre desmate fa uns deu dios.
empenyorada per una suma considerable. •
e —De debe ?—va fer Mapleson.
.
_
Llaneä la cigarreta mig consumidal.enlriee
una altra, curosament.
—I be; que mes voleu sabed
—El nom da la perscmar.—tome ktediMiii

glaPenya;a4a,

31.4
l'escriptori ala finestra i de la finestra a l'ese
eriptori. Adhue semblava oblidar-se de la prae
seneia dala dos joves. Les seves reflexione ace
eentuaven el plec del front entre celles. El seu
cegar s'havia apaga e sen se que se n'adonés.
. Mr. Belcher,—va dir de sobte, aturant-se eri
Ise t.'—Tino l'oree por d"haver-me embrolle
d'una manera ridícula... Coses queepassenl Tee
niu ei sobre que us he confiat?
—Sí, es a la nieva butxacae—va fer Belcher
duent-hi la mä.
—Aquesta endevinalla era un jets de nene., I
Mac Kenna va fer gest de tornar a agafar el eoe
bre però saturà i afegf:
e —Tot el que us demano es de no abrir-lo
'Vds a nova ordre.
/ En acabat, seguí nerviosament el seu pase
teeg, tot rondinant:
—Endeviea.r.., quina folia! Els que s'arris'e
jtquen en •aquestajoc inereixerien que els pene
e
elessin I
j El telefon sine 1, gaire the de seguida, amb
.ran sorpresa dala dos amies, Maplesen, de la
'enea Sontag i Co., entre somrient i atrafegate
—Com estem Mac Kenna?—va dir, amb
"enä oordialment oberta.—Em eap greu d'hae
ver-vos fet esperar. En que servir-vos?
Era un gran minyó brit de quaranta doe o
Iquaranta tres anys, nsolt simpätie, de veueagrae
Fiable i de manares diSting idees El desteten a;
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va fer ella, melangioßa—ealdre que 141 en aleen,
110?
--Desitgeu que romangui?
e--Digueu-me per que heu vingub
Jeesie l'havia agafat per les solapes del seu
vestit am bun gest falaguer que semblava una
carfcia. Se li acostava tan tele, tan radiant da
eetrobar-ler després d'haver temut tan el perdrei, que Beleher no pegue resoldre la pre -c
gusta dele asees ulls.
,—Perque m' agradeu,—erespongue,
—A pesar de les meves e6lerest

- hlauursfadu '8flel t,"elr que han fea.. per tin truene
sevol?
Ell atreva a respondr-e.' quan /a fosca els ene
bolcallä tot d'una:
—Com s'ha enfosquiti—exclamä ella, una mi
ca eeglaiada, agafant el bree d'ell.
—El corrent elèctric sehaur intarromput; elers
aser aixb...
—Vaig K eneendre un llum.
—No, s'este tan bel No duirarte eta tin nuee
en Pornbra 1, mirant enfora, el Re«
Rnets-.
IrnE.Restaren
raivellaven de la grandesa del panorama, tane
mateix ben familiar, de la eiutat en repbs despres del treball d'una jornada.
, —Veniu,—va dir ella, deixant abans que ell
la contemplació de Venlocionant especea010
prenent-le p 1 eraele—e,seeneuee

,
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1. sin:Te-Ufo ÁTnioneiticA GENERAL A LES
7 DEL MAT1. — (Otatereaciong d'Europa, Nord 4' erige 1.
i PAildntia, rabudaa re• telegrafia nene,: fila):
Les balees pressionä d'Eacandinitvia marren lentament
cap a Orient I produeixen algunes pingea al mar del Nord
i al noroest tre'FrInca. El ragim anticielanIc es troba a
l'Atläntic entre les Acosas i Portugal, produint un estar
de bon ternas general a la Per/Maula Ibérica.

ALLiBERAMENTS I DETENCIONS AMB MOTIU
DE L'ATEMPTAT DE DISSABTE -:- EL GOVERN
DIVIL HA DONAT UNA NOTA SOBRE AQUEST
ASSUMPTE
PROCESSAMENTS
d'afiliat a 'Porga'hittació a caConfirmant la novreque avane dascun dele obrera ocupats en
eävem ahir e forenposata en lli- la descàrrega de carbó produí
bertat, per .no resultar eärrecs una corta .efervescència; amb
contra ells, els,vuit detinguts tal motiu les autoritats havien
segaents:
pres monas precaucions; no es
Miguel Castany Anglada, Liad registraren incidents d'imporSimón Sanz, Jaume, Fort San- täncia, pele!) ansh • tot, foren deta Miquel . Plariells Casas, Pe- tinguts Josep Borräs Tallo, de
re Riaño Baliescà, Llorenç Mar35 anys, carbonar, i Miguel Fitínez Egea, Marc Rubio Per
gués Arenas, de 36 anys, carroras i Josep Martí Juncosa, els gador de carbó, acusats d'estere
quals ho havien estat per oren- eir coaccions als altres trebarels complicats en l'atemptat lladors.
de dissabte darrer.
Ingressaren a la Model a . disEn canvi, fou dictat aute de posició del Jutjat de la Barpioeessament. I ,presó contra celoneta.
Anselm Roig Barca, empleat del
*e*
Sindical, d'Emplets de Banca i
Per tractar de les diferencies
Borsa! Josep Navarro Martínez,
Enseba Simón Sanz i Josep Blas que sembla slan presentat diMarín Pérez, per la Ilibertat versos vegades en la descàrrega
provisional dels quals no s'ba deis vaixells de Garba, es diu
assenyalat en l'informe cap que una Comissió d'obrers desfiança.
carregadors s'entrevists.'eä avui
Hem sentit dir, i solament a amb els patrona i segurament
tito' de rumor ho recollim, que s'arribarà a un acord per al nou
la Unió de Sindicats Lliures va regim de treball que aquells dea presentar una querella contra manen.
'el jutge instructor d'aquesta
VAGA
causa, per retenció indeguda
S'han
declarat
en vaga 400
d'alguns dels seus afiliats.
de galetes
El lletrat senyor Seseras con-t• obrers de la fàbrica
Solsona,
per no
tinua millorant; en les seves dels senyors
noves declaracions al jutge ha mostrar-se d'acord amb les noves
conelicions
de
treball
que
ratificat la seva creença que
l'agressió era deguda a la de- volia imposar la Gerencia.
Es confia er una prompta
fensa que havia fet davant del
jurat d'alguns elements del Sin- solu cid.
dicat Unte...
El senyor Carreras Bermúdez, i LA INSPECCIO
DE TRIBUNALS
jutge especial :està molt satis- I
El magistrat del Suprem se fet del curs del sumari.
Segons manifestacions seres, arar Abellon ha acabat les seles altres que s'instrueixen per ves tasques d'inspecció deis
qüestions socials, que són 72, jutjats de primera instància de
van seguint el seu cura- normal. les Drassanes i de l'Audiénda.
'CNA NOTA OFICIOSA
Ha rebut nombrases visites
Al Govern Civil es remete d'advocats, metges i procura-.
abir la següent nota:
•
dors.
"Encara que és ben notori
que les detencions practicades
UN LITERAT ARMAT
la nit del 21 del corrent ho to A la Sagrera, un agent de poren amb motiu de l'assassinat
licia deturà un automòbil en el
frustrat de Padvocat senyor Se- qual anava l'escriptor madriseres, l'Assemblea de Sindicats leny Artemi Precioso Gacela en
Lliures de Saragossa ha dirigit companyia d'una artista de teaun telegrama al governador tre, i havent escorcollat el priprotestant d'aquelles detencions mer,
li recollí una pistola autoque considera injustos, i atri- màtica,
de la qua l el portador
buint -.les a una intervenció del
assegura
que posseia
Govern per influir en la solu- i gula, però
que se les havia
ció del conflicto de Banca i deixades a Madrid.
Borsa.
El governador ha reiterat que
DETENCIONS
ni aquestes detencions tenen
A l'Hospitalet movien escame
caràcter governatiu, ni aaBarcelona hi ha cap conflict que del pel carrer Josep Zanon Sanell sàpiga. de Banca i Borsa, es- tana, de 23 anys; rajoler, i Jautant, per tant, mancada de fo- me Mateas Estrades, de 24, menament la protesta d'aquella cante.
Un del Sometent hi va interAssemblea.
Els dotze detinguts ho foren, venir per posar ordre , i els
com ja la premsa M'a públic, va preguntar si duien armes,
per considerar-se'•Is autors de contestant ells que reo, perä
l'atemptat contra el senyor Se- que a casa sí que en tenien.
1, en afecte, anaren als resseres. Aquesta participació en
els delictes neix, no sois de Pe- per:efes : domicilis i comparexecució material encomanada gueren de,sprée, l'un amb un regeneralment a infelieos a sou, vòlver carregat amb 5 càpsules
sinó sobretot dels que dirigint
Peltre amb un ídem descarneinspirant aquests crin-1s, són gafe que posaren en mans del
autors per induceió.
del Sometent.
Al jutjat especial correspon
— Reclamat pel jutjat de la Barara esbrinar, per les actuacions celonera ha estat detingut, havent
sumarials, si hi ha o no motiu g ressat a la Presea Antoni Marcus . de
per sostenir aquellas aprecia- Silva (a) "El Portugals", al qual
cions de la policia."
3 'acusa cahavee pies part en la rnort
: d e Bernat Amengual. considarat cona
AL METROPOLITA
ex-confident de la policia i indiSegons dades oficials trebaIda de la banda d'En Koenig.
liaren ahir a aquestes obres 748
Al
passeig de Colomb va ésser debornes, no ocorrent incidents.
inz,ut Miguel Latorre per haver dost oc cop de bastó a. un individu del
LA DESCARREGA DE GARBO
ometent que l'interrogava.
DIJES DETENCIONS
La noticia publicada ahir
EN LLIBERTAT
que una Comissió del Sindicat
El sindicalista Juli Remen, que haUnid anava a exigir el carnet y la estat posat a disposició de lauto-

DE

3.

Altitud, matra,:
''fislooltat ea

rieres per atenlarl

'PALAU DE LA

CULTURA

2. ESTAT DEL TEMPS A CATArteirgrerris 8

DEL MATI. — (Obeervacione de la Xarza meteoro/dejen

L'ESCOLA D'ISTIU
eaalian«. cara/miradas per tel2fen):
El eel es eompletament sera a tot Catalunya, ele venta
Mavent assistit ei professor senyor
fluixos 1 lee temperatures altos.
Emili Mira
Corlares de Psicologia
Hl ha calitges a B arce loaa 1 a la Plana de Vieh i ro. , d'Axford, el cura que tenia anunciat
andes a la Cerdanae.'
a l'Estola d'Istiu no començarà fins
Caudal del Seere a Camarada, 43 metres catites per se- • el dia quedant oberta la matrícula
i
gen.
excepcionalment i ner aquest cura fina
aquest dia.
Sara publicat el (libre corresponent
a l'Escola d'Istiu, el qual conté dues
«efe/andes i ilicona practiques que
es van celebrar l'any passat, nombrosos
treballs d'alumnes i moltes fotografies
de visites i excursions.

EXPOSICIO DE REPRODUC,
CIONS DE VILADOMAT A
MATAR O
L El servei de Catalogada de
Monuments dels ben'emerit Ins. titut d'Estudis Catalans, atent
sempre a Penaltiment de les
persones i coses que formen
part integrant del patrimoni artístic de Catalunya, d'acord amb
l'obra del Repertori Iconogräfie
de l'Exposició de Barcelona, ha
encomanat a l'Arxiu "Mas" la
tasca de fotografiar les pintures
d'Ere Viladomat existents a la
Capella dels Dolors de la parroquial ele Santa Maria de Ma-

VENTS SUPERIORs A BARCELONA. — (goa &lees de ratmlidero ;liare a tes 7 del Metí)ï
Direeekó:
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L'obra d'aquest mostee, aixf
com , la de molts altres artistes
nostres dels segles XVII i XVIII,
OMSERvATOril mr-rr.on-eteerri riE LA uNivEnsrAcr
la vàlua dels quals és indubita•
Bocee d'obaerrarihr 7, 13 i 18 horca
ble, és avui en gran part descoBaròmetre a Seco i al nivell de la mar: 7634, 763'2, 7621. — Termansetre sec: 2 7 4, 27, 25. — Tenmansetre
neguda i poc estudiada.
e hundt: 22'3, 2 3 . 8, 232. — humitat (centaasimes de satura ci6): 63, 75, 73. — Direceid
Per això el servei de Catetodel vent: SW., S. SE. —
Velocitat del veut en metres per segon: 1, 5, 5. — Estat del cel: sera, quasi eera, nurolas.
:
gació
ha cregut donar un gran
Classe de núvols: camele; cúmulo, fracto-eamuls.
pas envers la reivindicació dels
Temperatura/ erirernea a ¿'ombra
mestres de la XVIII centúria doM'exima: 292. — Minima: 225. — Mínima e rran de terna: 206. --a Oscilancta t
nant a coneixer l'obra d'En Via
67. —
ermamatriea:
rotura mitja: 258. — Precipitada aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a lea 7 llores del die de /a data:
ladomat a Mataró, que junt amb
00
millmetres. — Recorregut del vent en igual temas: 104 q uilemetres.
l'existent al Museu d'Art i Ar-,
queologia i a la Capella de la
Casa de Convalescència de Bare
elona Llana idea 1 ' d d
ritaa governativa, ha recobrar la lliha contribuit amb subvencions la välua d'aquest mestre, al
bertat par ho y ar satisfet les 210 pesdel ceo
a qué fos una realitat el bell' qual sense escrúpol pot nomee.
seres de multa que Ii fou imposada
proj e cte.
nar-se'l el Ve.läsquez catala.
per tinença indeguda d'armes.
Acaba recomanant al pobleade
de
Granoelers que estiguin orguUN INCIDENT
Abans d'ahir tingué 'loe a llosos de l'Hospital.
Sortint del miting, del 'narre Nota
Granollers
la
inaugurad()
ofiTot seguit Litigue lloc la be- Sumare de alter social
uns agents de policia van acostar-se
cial del nou Hospital-Asil d'a- nedicció, que féu el vicari geal * sindicalista Joan Peyró, que havia
DE L'ATEMPTAT AL SENYOR
qusala ploblacid.
neral doctor Pares.
discursejat, i se'L van endur.
Preeidien la fasta inaugural
SESERAS
Després les auteritats i reDespeas van deixar-lo
presentants de la Premsa foren
El jutjat espacial in dictat erute de
Segons versió oficial, no era detcn- l'alcalde de Granollers, el senyor Jaume de Riba, que por- obsequiats .amb un "lunch".
cid, sind una mesiira de precaució per
processament i presa sense fiança contase la representació del presiBrindä en nom de tots el se- tra els detinguts Anselm Roig Barca,
sospitar que la seguretat personal de
dent de la Mancomunitat; el
nyor Jaume de Riba.
Josep Navarro Martínez, Eusebi Simon
Peyró corria pe,rill.
senyor Plaja, representant l'alSana i Josep Blas Marin Pérez. PoSINDICAT LLIURE DE PROcalde de Barcelona; el doctor
, mant en llibertat, per no resultar cap
Parés, delegat pel bisbe; el diDUCTES QUIMICS
cärree contra ells a Miguel Castany
putat de la Mancomunitat se- Del
Anglada, Lleó Sima Sanz, Jaume Fort
Aquesta entitat convoca reunió exnyor
Filaquer,
la
Junta
del
Pa, Santa, Miguel Planella Casas. Pere
traordinaria als seus associats i als
tronat de l'Hospital i delegaVISITES
Riano Ballescia Llorenc Martinez
no socas, per al diumenge, dia 29, a
cions
d'altres
autoritats
i
entiAcompanyada
del cliputat de Egea, Marc Rubio Perras i Josep Marles deu del mata al seu estatge sotats
barcelonines.
la
Mancomunitat
senyor
Gratí Juncosa, president del Sindicat lliucial. Guardia, 14. per tal de tractar
Obrí Pacte el secretari de la nye ahir visite. al senyor alcal- re del reme de vaquers.
d'afers d'interas per a la classe.
Junta de l'Hospital llegintate- de Pna comissió de veins de la
Davant del jutge senyor Carrera va
le,grames del cardenal Reig, de barriada del Port, invitant-lo a ampliar la declaraeia el lletrat senyor
a
MULTES
N'Eduard Maristany, del presi- les festes que se celebraran diu- Sesera!, que continua insistint en les
Per ofenses a la moralitat han estat
dent de la Mancomunitat de menge que ve a l'Ateneu Obrer anteeiors manifestacions i repetiut que
imposades diverses penyores als proCatalunya, del marques de Ca- de Can Tunis per recaptar di- creu que l'az,ressia va Coser deguda a
pietaris de rafas-concerts.
rulla i del capità general.- en ners amb destinada a les esco- hacer fet la defensa d'alguna precesTambé han estat multats als que
tes que sestee
m.ats afiliats al Sindicat anta com En 1
se'ls han trcaat armes sense posseir els quals s'adherien a l'acte i
felicitaven la Junta i tots els LES CEDULES
a I
el permis i la guia corresponent.
PERSONALS I Pestaaa, Maraall i Tejedor.
que han aportat un esferc per
LES ESCOLES MUNICIPALS
PER COACCIONS
upa obra tant humenitäria.
Estant per acabar-se el perle
Continua, Ilegint una eaiensa
Fla estat dictat aute de procesanMemòria del proles que ha anat de voluntari d'expendida de cl'. ment i presa contra Manuel Cots Vidulce personals, la Secretaria de
seguint la construcció.
Ocian, suposat autor de coaccione
Parla després el senyor Puig I la Comissió Municipal de Cultu- amenaces de aran al tornee Josep Mar-i
L'ABARATIMENT
i Alfonso el qual dedioh liargs ra adverteix que l'esmentat do- el, babitant al carrer d'Argenters, ne- i
DE LA CAEN
parägrafs d'elogi als que han cument 65 indispensable per a mero 15.
contribuit a la construcció de tots els caps de familia que sol, :
Avui celebrarà la seva última relicitin l'ingrès dels seus Mis a
DETINGTJTS
unió la ponancia nomenada per busqualsevulla
escola
municipal,
La crisi que passen els Hoscar una solució per a l'abaratiment
Va ingressar en la tarda d'ahir als
pitals de Barcelona. afirma, se abrí cm per romandre-hi.
de la carn.
calabossos del Pelan de Justicia Josep
solucionarla
si
cada
poble
es
Amb referència a aixa, anit panPROVEIMENT DE PATENTS
B017 9 Tallo, de 35 acre. carboner, i
fes un Hospital capacitat per
nada tingueren un canvi d'impresL'Alcaldia fa públie que des Miguel Fletas Arenas, de 36 anys, dessions al Govern civil els de la Junatendre les necessitats del Do- del
dia 13 d'agost cal que es carregador de caria% aquest altiva ocble.
ta "provincial' de subsistències;
de patents tots els tualment reclamat pel jutjat ele lee
sembla que tant per part de l'Ajun- i
Seguidament una nena ofe- proveeixin
qui reparteixen vins de cullita Drassanes per un dehne de dispar.
tament com de la Junta de Proveireix, dintre un cistellet de flors pròpia
Els detinguts san acusats de qué en
clients del ternse mumenta, cadascuna dins la seva esfei cintes , la clau del nou Hos- nicipalals
el malla; d'abans da ta r nit organitzat
de
Barcelona
i
tols
els
ra d'acció, hi ha el propósit d'apli- pital a l'alcalde.
qui es dediquen a la venda am- pei Sindicat anic dels Transports al
car amb rigor les mesures que sa - j
Parla després En Jaume
teatre Nou van proferir conceptes
buLent de vi.
cordin per tal d'obtenir l'abaeatiRiba, el qual diu que va a la
atemptatoris a la Ilibertat del treball,
Les patents es donen al grup
tiene de la vida a Barcelona, altesta d'inauguració en nom del guasa del Negociat «Ingresos
excitant a la coaceia. Van quedar a 1
menys en. els articles de més ne ces
president de la Mancomunitat. (Bellafila, 3), de deu a dotze tdisposició del jutja oi e la Barcelo-sita.
Esmenta com la Mancomunitat del matf.
neta.
ti,

11,

14,
•

14,

•nn•••nn••n

leauguracio
lionial
Asil Graollers

Municipi

De subsistències
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LABORATORI DE PSICOLOGIA
El Laboratori de Psicología
de la Mancomunitat de Catalue
ny prendra part al Congrés de
Psi ',elogia que se celebra ae,
tualment Oxford per mitjà del
seu director DI. Georges bwels-'
hauvers, el qual exposarä la se,
va descoberta sobre el registrement objectiu de la irnatge
mental, ahí com els experie
ments fets Lambe sobre la imatge mental amb els alumnes
d'Estudis Normals.

Secció Marítima
Moviment marítim
Vairells entrate
holandas "Leonora", de V.
lamia, en llast. Amarrat moll de Po.
le ast Est. Consignatari, Societat
panyola de Comerç Exterior.
Vapor espanyol "Ramón", de linea
va, air'ib carrega general i 64 passatgern. Amarrat moll d'Espanya
Consignatari, Ramos.
Bergand goleta espanyola "Ang.
la", d'Almeria, amb sal.
Pailebot espanyol "Carlitos", de PaVapor

lamas, amb arrega general.
Vapor espanyo/ "Rey Jaime

I", de
Palma, amb càrrega general i 1 37
passatgers. Amarrat moll de les Dras.
sanes. Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor italia transatlántic "Vena-

zuda", de Génova, Marsella i esca.
les, arnb càrrega general i trànsit,
5 passatgers. Amarrat moll de Barcelona Est. Consignatari, Italia i Ami.
rica.
Vapor espanyal "Tito", de la mare.

amb peix. Amarrat moll de Llevant.
Consignatari, S. A. de Navegació i

Pesca.
a Vapor espanyo/ "León XIII", de
Cadiz, arda càrrega general i 131 passatgers. Amarrat mon de Barcelona;
Est, Consignatari, A. Ripol.
Vapor espany-ol "Canalcjas",
Valaneia, amb càrrega general i 18j,

passatgers. Amarrat moll d'Espanya
Nordest. Consignatari, Companyla
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Tintaré", de Melilla i escales, amb càrrega general i
passatge. Amarrat moll d'Espanya
Nordest. Consignatari, ,Companyia
Transmediterrania.

Vaixells despatxats
Velen italià "Luigi Padre" en llast,
cap a Siniscola.
Pailebot espanyol "José Alberto',
amb carrega general, cap a València.

.>

Vaixells sortia
Vapor italii "Ansaldo San Giergio I", amb,carrega general i trata
sit. cap a Génova.
Vapor alemany "Ermland", amb
carrega general i trànsit, cap a Ham-

burg, via de Vallada.
Vapor noruec "Gaupen", en llast,
cap a Trapani.
Vapor espanyol "Tirso", amb cara
ego general, cap a Cartagena i escrales.
.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
a rnb carrega general, cap a Molió.
italia "Venezuela", amb cit.rega general i tränsit, cap a Colón i

Val iparaiso •
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ORDRE D'INCORPORACIO IMMEDIATA
Per les autoritats militara s'ha ordenat que s'incorporan arras. tota ocgancia a llurs respectives unitats al
territori de Melilla, tots els caps, ofidials i tropa que, ptrtanyents a costos
expedicionaris, estiguin gaudint de
permas a Catalunya.
Queden exceptuara els que tenme permfs a causa de rnalalties greus ea
individus de 11 família,

degudament
co
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observä, Jessie tremolava. Tots dos, en
aquella fosca que semblava separar-los dei
nom deis vivents, un sentiment de solitud, in-.
finitament trasbalsador... Del rostre della, Bel-.
cher no distingia sine) els ulls... I de sobte,
obeint a la mateixa impulsió, es trastearen l'un
en els braeos de Peltre, els Havis junts, cer' capt. a acostar-se mis encara per protegir-se
inútuansent contra Pinconegut de la tia.
L'estada s'illuminä de nou. Varen sentir un
trepig a la cambra vaina: Com dos infants
presos en falta, es separaren vermells. Era
Mrs. Hilburg. Per diecresió s'estava en el Ihn-:
dar de la porta i anunciava tinsidament:
--Jessie, Mr. Hargrave es abaix. Vol parlera'
'vos l manuscrit.
—„No e,stic per ningú.
•
Tanmateix liatirfei de
alguna Casa
Els paseos a'allunyaren.... Belcher mirant er
ancitge. Ilansä una exclamació .
Aneb el seu pas gil, Jessie torna al coetatl
agatant-lo per la mb:
—Escolten. Teddy, no us ersten compromäe
pal que acaba de passar. Sorn una parella de:
boig! Passeil uns dies cense veure-'m; dos dies
almenys... reflexionem... En acabat, noma
prendreu un determini... Ara, aneu-voz-en!
Recordaut de sobte que aquel! dissortat Har-:
gave havia estat la causa innoscent de nur
reilyina, prense de sobre la taula el manus:a
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era i, arnb un desig ben femení d'assegurar la
.revenja del que estimava:
—Emporteu-vos-el, — digné — donen-li veis
mateix a Bargrave. Dignen -li que en'és impossible de veure'l.
—Un veuré demà?
—No... no... però telefoneu-me aquest vespre. _
. Para local-la vers )'avant -cambra com un intaut, escoltä un segon i, segura de na ésser sorpresa, es Ileneä als braços de Teddy per ree.
bra una (terrera besada.

'A des qüatts de sis, Beilehe itenyg , esbufei.7
gent. l'oficina de Mac Kenna. Per un feliç etk.ar, Gunther i el detectiu estaven sola.
—El nostre arate és una mies tardä—va fer
Mae lamia Ilancant un cop d'ull al rellotge.
--On es Garboy?
—Es mossega els punys a la cambra del coa-,
tat. Estit de molt mal humor, us bo asseguro. Per cagona vegada Mac Kenna consultà
ya. Belcher es sorprengué d'aquest neguit. El
Pu!icia tela imuacientinent,
llamadora de
•

8EIXANT4.

I
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Mapleson tastete brüsearnent la seva petaca
es plagte de braços.
—Podriau donar-me algunos claricies 9—demente després d'una pausa.
. —No; no pur, respongué Mac Kenna.
• L'esguard del joier fins aleshores s'havia
fixat en el detectiu, s'adreeä a Belcher. El
Jove s'enrojolà a desgrat seu. Horn hauria dit
'que aquell comereiant aoullidor, gionfident de
les intrigues femenines, cercava a esbrinar el
naper que jugava en aquest ates'.
• -Poden,' alesbores dir-me en nene de qui
, Mr. Belcher
dernanä.
.ac Kerma s'avaneä a la respectar --Ene reos, però no padern.
---Teniu un manament que us permeti
vestigar?—prossegui Mapleson.—En &Urea termes, es tracta d'una conversa amical o d'un
procediment judicial?
—No tenirn encara manament. Acruest de un
motiu per quä velen si és possible, evitar de
recórrer a la justicia oficial.
—Esa colloqueu en un aspre compromfs,—
confessit Mapleson. —No sé verament que fer...
Naturalment. Mac, per esguard de les bones relacione que teniu arnb la nostra casa. m'aradarla molt de poder-vos servir. Pedí en aquest
efe': no es possible. La baga no ha estat empenyorada a casa Contag i Co., sind que in'ha es
;te& remesa a mi personalment. Es -una cosa abeolutament privada i de los delicados.
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a la casa...—Li il e.j :,:aró un T ! `(0.. , Tuatre rete
lles explicativa arte el xec eoin si es tractés
d'un si..ple uegoei.
;Ale e tm , rullt p ert Siles Sinela i - era a nitsut.
—Tenia por de no reveure'res després del
meu ridfcol estirabot de l'altra dia,—va dir ella
tot donant-li el bon dia.
—He vingut per negoci.
rostre de la noia s'ensombri.
--Ah, si?
Ell tragué el.xec de la cartera:
—Mr. Garboy s'en va arel) errta
ca P a Europ a,—explica ell reg• trant el paper
entre els dits, —hi ha deGidit de tancar la seva
casa. M'ha pregat de remetre-us aquest xec en
liquidada del compte.
Amb els braços darrera l'esquena, els una
brillants, la nota es redreçava.
—Si no heu vingut sind ver ne g oci, Podett
desar el . vostre xec I
—Però,..

—Es que lambe aneu per negoci a casa lee
altres dones?
Silenciós, Belcher allargava el ice:
—Si no responeu el faig a migues!
Aquesta invitació golosa alegrà tot d'una el
cor de Belcher.
—Estic aquí per qua tina necessitat de veure-us:.—va dir ell m'ab un csguard tendre.—
1 la resta no id cap-:importància,..
Eteka prefigUé el .iree calmada per aquesta res-'

de jUltOl (18.1923 se

lecto r
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DELS IOCS FLORALS CONCERT PER L'OREE() SCHO, LA CANTORUM
it
L'Orfeó Schola Cantoruna de Gris•to el cas que l'entitat
L a tea-, encara soalicit a da,' dirigir pel seu meetre
persoltaíitatu espanyoles pre
donara el concert que havia
Florals que organitza • anunciat, demä, dia 28.
em
que
encara
hora
tro
:tc
En aquest programa hi figuren unes
s'avenen a fer de ju
primeres audicions deis mestres More'ioa
s qa er en /ira festa en la qua 1 ea, Pérez Moya, Pecanins, Molas, Lava▪ &nansa de premie que , bert, i una cançó popa är txeco-sinvacodicia despanyces, són ad
ca, hannonitz.ada pel mestre Norks.
tres reevindicacions nakaa°'
CONCERT PER LA BANDA
roposariem que cap escnpror
alt ni mediocre—no "tires'
MUNICIPAL
Fiarais alai organitzats. CalLa Banda Municipal donara un cand ee, regada i per sempre cert al base Miralles, de Valvidrera,
aes barreg cs gue rninven Ce- denla, a les deu de la nit, executant
la nostra Festa de la Poe- el següent programa:
e me/cien la nostra mesquiPrimera part. o- "Leonore", obermasa subjecció.
tura núm. 3, Beethoven; "Moment
S. Roca-Roca
Schubert; -Pastora enamorada", sardana. Garrete; "Encisos de diLA
PORNOGRAFIA
jR,4
remires Sant", Wagner "Mestres
cantaires", obertura, Wagner.
Segona part. — "Quinta sinfonia",
amb rolt de goig com el
Farretes donava un cric en quatre parts (del "Won Món), Dvo' pa e repugnant invasió de rak.
dae panl ografigues tot
No s'executarà cap obra lora de
campanya decisiva que programa.
4,,eota plaga.
/eme) de notificar al senyor
adividualment ja fa
e a començar aquesta carn- issociacid Protectora d3 ffills3llyalleas ençà no he comprat
P Calalalla
e cap L'os on veles exposades
ablicaásr.s , objecte de la LLISTA DELS SENYORS DOrepulsió dels ciutadans.
NANTS PER A LES COLONIES
a be talerat que cap amic
ESCOLARS DE L'ANY
mi,
protegas
aquests
t atab
Comité Provincial de Clubs de Futque areb Mur egoitne poagna a llar establiment guasa bol ha pagat les despeses de deu infants; Excm. Ajuntament de Barceloaublicacions pomografiart aje, de moment, le me- na, /es despeses de set infanta; han
66 ya a resultarme una mica pagat les despeses de tres infants ele
serryors Rafel Morató 1 Senesteva
però la satisfac4a) que secLluis Plandiura, a nom dels seus fills
nit pe.- sobre de tota incoFrancisca. Calme i Ansoni; han pagat
Deemafal el senyor Farreres
t . earapetent"; quan ara les despeses de dos infants el F. C.
Barcelona, _loaquirna Carné de Pilan-t es is que den tenir un irrii aconsella de sole- nat, Josep Suaol i Jaurne Carnes-, Arnat
Carreras,. a nom dels seus fills
a saakida pestilencia. Esta
o mateixoe el remei daca- Amar i Josep Maria; han costejat
les ¿espeses d'un infant els senyors
i, i d'una manera particuesseat jures, treballem Miguel Regale, ' Manuel Massó i Llorens, Jamne Rifa, Lluis Guarro i Caentusiasme per l'esplendor
Que cadascú porti el seu sas, Manuel Fraguara i Duran, Miguel
ex co arribar eLs dies de Izard, Josep Déu i Pausas, Reman
actt siguin tuneé per Ca- Punc.ernau, Josep Deu i Majó, Uno,
persona anónima, Sanfeliu. Oread, Arheraera hanradesa.
nau i Cugat, G. Sensat i Fills, senyoJoan Riba i Cervelló
ra Francisca Prats (viclue de Barbey),
Ricard Ramos i Cordero, senyora afaQUE FA L'ENE311C
sia Parellada de Ferrer-Vidal. Macla
director:
Dos Santos, Enric Pérez i Capdevila,
parras tingué flor a FiEmili Badiella, Emili Soler, Enríe Peericen de desgreujament
nadas, Liras Jover, Francesc Fàbreanor Empordanesa.
gas, Eduard Puig i Carcereny, doctor
tes cumples: al final de la
Ferrando, senyora F. V., Francese
caes dele Segadors • esclatä
Bosch i Costa, Baby i Ceo .Hebrard,
delirara,
marques de Balanzó.- Miguel Arteman,
e.ene,..elors que plorant
Joan Mote, a nona dei scu fill jean,
ensiasmats.
Jaume Fonolleda, a nora del seuaiebot
PMe de donzelles orfeoRicard Chacon i Fonolleda, Francesa
ele darreres eleccions roUriach, Pere Manen, Ramon Senesteadra..
va, Artur Plana, Gustau Camps.
.els a p orrea eneades la seva
S'hau rebut tiaras donatius dele s ese es tradueiar, dins Catanyors Francesa Talens i Puig, 173i:sil
asultats ben positius i efiMari. Albert Bastardas. J. Grau i Sabes, Tornas Muerte i Aragonés, E. S.
i B., Miguel Izard, M. R/ i T., Ja -aUn estudiant
me Sans; Josep M. Torrents i Costa,
COLYC1DENCIES
Anión Sans i Ross-seia Josep Grant
Sala, Lluís G. Fabrega, de Lima (Pesur:
rú), Josep Botev, Artur Bua)ena, (dade leo p 000ideo edicions aparla Bullas-ca de Salas, Anna Scrlye d'Aystes rutile..., del senyor Sanma, Grua Feminal dUsaisir Catalanista,
estar enes problemätiques
Reman Forn. Francesa Pla i Daniel,
'fe entre l'angläs i el caraba.
si n gular li semblava era la Josep Pons i Asola_ Enric Casassas,
de Sabadell; Joan Budirnon, Josep Ros
ettre e/ eistema monenri ani Cnel.% Tornas Prat, Joaquim Olmos,
sati aament a Catalunya
Martí Estany. Lluís Torras. DeponSaaroma, ingénuamear. alas
dones de la Casa Suaol Indústrics
e un maniaca que ens baoAgricoles."'
britänini!
Darreramén
t s'ha i-ebut de la Comisen dos indrets apartase
prelació born trole una fra. sió Delegada de Buenos Aages la qua/sisar
de
aaeg
pessetes, próducte d'una
li nda, el prudent no ls Pus
festa celebrada en aquella ciutat amb
un cas deriva (le l'alce,
dessinació a les nostres Colònies eslides serien d'urri fort colgar es el p ostre Case el cotare.
etui a nales (ciase ha "tier- COLONIA ESCOLAR -DE SANT
na-ares I latines), con)
ANDREU DE LLAVANERES
l'aa
carolidgi, del se.-aridel
'(Nois)
,A a tata Europa oceidemDirector: Uds Piqué , Auxiliar:
ätf fins a la Revolució,
Joan Patera,
Waterra, que encara hi
Joan Nogués, Josep Nogués, Jama
Gralla s 'usa igualment que
Tanguea. Alfred Garcia, Albert Adrian,
lO nar alterat pel sistema
Alfons Farxés, Segimon Castells e Josep Leen. Joan Fresques, Joan Costa,
'! 2Per en el desenrotIlaFrancesa March, Francesa Camp es, Jomonetari europeo Es,
n nts bumil del que se sep Puchal. Domenech Puchal, Je-an
Bartóli, Jaume Paaayre, Miguel Caler atIles alludides.
veras, Pere Marfany, Arnadeu MarE. Serra fany, Ferran Villar, Vicens Satelice
Emili Maymó, Dionis Maymó, Fretles esics BOTIFLERS ric Prat.
•
So

mée miänime el clan

de la Patria salga contra
dieut-se nacionalistes pari a la llar, els que escriuen

Ibas per dir al masover que

!oren de capeas, els qui
esta bliments en la llenPoden la majoria dele
fi ns ara, res no olla dit
centra
els organitzadors
aalistes que contracten,
Co
an llurs
dinero fan viure
41i1lers q ue exploten les
altres mani
festacions d'ata
reitet tot fentme mofa i
Catal ualulli fino a actuar
amb In IL M. N., com
uta tenaps cerera molt CAeznpordanega.
Mi a que ja es hora
tale
i1 Na er aieu que eleh°m
paMe na seguir cometent
Ca de lesa Pätria iaue és
ure i ajut als traidora de

tres, atajes d'Associacions
eganitzadora de festivals
allaualuee, que basen
Isa vos
de
altres que teniu la
losen %red>

COLONIA ESCOLAR DE
VILARET (Nois)
Director: Antoni Verriet.
Amadeu Saboya.
Joan Martí Josep Ribas Enric
sanovas, Josep M. Miguel, Moisés Bustamante, Raid Mestres, Joan Bailester, Joaquín Bartola Ras-non Carnicer,
Pera Reaneu, Jame Quin- p a Pasqual
Balls, Vilcents Portolés, Rafel Prados,
Sadund Latorre, Josep Bigas, Joan
Martí, Vicenta Fos, Ramon Arquea Salvador Emite, Manuel Miguel, Antoni
Rovira, Ramon Fontelles, Enric Miró
i Joan Font.

COLONIA ESCOLAR DE 'PINEDA
(Nenes)
Directora:- senyoreta - C7raiin 'a Blanca
Auxiliar: senypreta Antònia Turon. .
Francisca Aparicio, Dolors Grau,
Pietat Beb, Carme Parr, Mar ia Bru
Alegría Ortiz, Concepció Gra--guera,
cia, Socors Desojo, Josepa Malandra,
Merca Peralta, Montserrat Grau. Josepa Llorens, Merla Matas, Encarnada)
Brunet, Sa-resta Turunell, Enriqueta
Feliu, Concépció Desojo, Merca Ortiz, Josepa Caralt, Maria Foasas, Laura Turuneta Assumpta Nicho, Carrne
Gräcia, Eulälia -Costa, Teresa Witf111.

Catalunya

De

ST. JOAN DE LES ABADESSES
Desgrácia -:- Teatro -:- Visita
Dijous de la setmana paasad a . fou atropellat per un áutömnibu,s dels- que - fan la 'carrera d'aquest a . vila a Olot, En
Ramon Urch. Les lesions causades. si be son «importancia,
no revesteixen la gravetat que
semblava tenir als primers moments. Tenim entes que es va
accentuant la minora iniciada.
— Al (catre San-tjoanf s'inaugurà dissabte passat la temporada de comedia que tots els
iliras s'acostuma. Ens plan celebrar que tot, el que te relació
amb la propietat del teatre esta
escrit en la nostra parla i ens
dol que no es pugui veure que
les obres que es representen siguin catalanes. La temporada
passacla algunos ho foren. enguany. que estem només al comeneament, ens atrevim a aseenyalar a qui correspongui el desig de veure obres del nostre
teatre nacional, Cal constatar
que a les representacions hi
assisteix tota la poblaciO.
— El dia 23 visità el nostre
històric monestir un grup excursionista de distingides farnilies barcelonines, en nombre
d'una trentena i sota la direcció de Mossèn Joan Sirvent.
.Amb tot i el-poro temps que disposaven, pogueren formar-se
una impressió de la riquesa arquitectónica i arqueológica del
vell cenobh
La confiança de poder tornar a
veure al lloc que per volantes popular . els correspon als regidors de
la majoria de l'Ajuntarnent suspesos, cada dia va prenent mas peu.
El públic va convencent- se que va
ésser portan per una lamentable obcecada, car si be no es pot negar
que no totes les encertis l'Ajuntament vell, estan, en canvi. en el
seu llevar millores tan importante
cotas l'adoquinas del pone arranjament de les tonto dele- "Vermells",
de la font Pudosa, d'una :canea de
cloaques que és una meravella, urbanització de carrers i places; etc.,
que han transfonnat el !marre noble en una vila ben escaient.
Un Ajuntament que en un perfode relativament curt ha dernostrat
una tan gran activitat pel progrés
del fosare noble fa esperar que (luan
es dugui a terne la reposició deis
altres Ajuntaments tocara també el
torn al nostre. La gent sensata abrí
ho espera.

Catalä, es mota escara i ofrena als eiutadans unes nits hen agradases de muelan, en dics festiue. Ditunenge passat
presentara el tener sabadellenc Francese Rovira, acompanyar al piano pel
director -de l'Escala -Municipal de Musical senydl Josep MasIldret; i flemas
la - gentil senyoreta Montserrat Cafilla de l'actual preeident del Centre Catalä. I abans d'ahir, diodo. de
Saat Jaime, desgranara un enfilan de
caneons l'Orfed de Sabadell en el pati
d'aquella entitat.
Del senyor Rovira no caldria dir-ne
sine que entusiasmä e l püblic, que no
es cansa d'aplaudir-lo t l'obliga a cantar obres lora de programa. Si erinanua cultirant-se la bella veo que té es
molt possible que escolti sovint aleandimeuts coas elo.de diumenge .i ben
nombrosos pablics.
La senyoreta Casals demostré tenir
un gran seny ea la confecció del progresara, les obres del qual eran escellentment triades i ¡yagua fäcilment reeixir-ne 'amb un gran domiui
ami.; un gust doleament exquisit, especialment traelluit a la primera piare, All
la qual ens oferf moments de fruIment
veritable. Ens dolgad que eu el programa no hl figures quelcom Inéo de
Granadoe. per exemple, o d'Albania,
porque erro feas l'efecte <me erro hauria
dotiat excel4ents interpretacions,
també ens cloigue que la senyoreta C a salo no ens pogues oferir tot un recital
de piano, acuse res mas que ene distragnes l'aterida, contribuint a un ambient de nies intimitat i dins el qual
bauriem pogur apreciar majorment les
qualitats evidents que p o s se e ix l a Saya
artista. per a la qual foren totes le6,
felicitacions de l'auditor', ereixent nosaltres que ban crestendre'e al eeti mestre, el seayor Cebriä Calienta per al
gual Fax-ir de la senyoreta Casals representa un triar/1f indiscutible.
L'Orfeó de Sabadell continué, amb
el concert de dimerres, la sera sjrie
de reecnts vietnries, interpretant uu
programa moit ple i atub l'entusiasme
peculiar de tots els canturreo. Contribuí a fer agradas el caneen la bella
idea de fer-lo a l'aire lauro, al patt
del Centre Catala, no oberant la casal
coed ni) es perdt, cap ven i es pogue
luir del colmen alliberats de lengüeta
i lo xafogor que es aquests tercas fa
a tots ele llos cancelo. i que, especialMent en musita. fan passar retes
les ganes de sentirl bi. li! mes/re Planas i els suud orfeonistes foren adamnts renctidainent. &Teme:al eentusitts•
me en cantar-se et "Segadors - , des,
pres dcls godo fou precls d'interpretar
"La ala:selles:l e amb ta riie gran
anirnaciú de Pauditori.
;
Ens feliciten, coralment que l'Orfeó
slar,i decida a intensificar la sera acojo Mas la nostra Cister. duela !es se Sos eani;:ons to rs els indrets de Sabadeli. puis ad.5 esdevindrà profit de
Ira 1012alüa de- la (altura sabadellanea
da t'eso/nació ver:, laarrea, Es aie i „ea
ba do comribnir raricti en el mori-

'ment sabadellene, aixl i encara amb
additament que ens pe . rmeterem dir al
rnestre Planas amb tot l'afecte: -tepe*
tint sovint ça que fati en el.dirrerepla,
.cert donat a l'Academia Católica;
aquell concert en el programa bi figurase una caneó del reverend Josep
set. Dones volem dir alx5.: que en•els
programes ale l'Orferl hi sovintegin
Obres d'artistes sabadellencs, menas
de mestres nostres, incorporar a l'Orfea -el treball dele nostres antele!, que
be voleas creure que en tenias i qua no
harem , pas d'enumerar, peiiqua tots saben be pepa qui eón i quanta san. Faniá . 0n:t'aoje que a la major part dels,
progeasnes del nostre Orfea; hl
alguna_ obra d'autora sabadellencs 1 I
sabent Com alarb ds possible, no (Sra
adient que l'Orfe6 fes . aquesta betaa
obra de patriotismo? Altrament, sena
pot dir que d'obree, de (encone de mi-relee eataadellenes en trobartem poma"
Es veritat, serien pasmes, pera ara encara en tenina-menys a rebasa 1 era
atinen cas, no podria 'intentar-se per
agiallon a' r els mUsies sabadellencs fer
un- Concurs anual o uu cn un sol con
tan solo per premiar la millor caneó o
les . millors cismas cle mstoies Ilustres
i aleslïores incorporar-les als programes de l'Orfea?
El meetre Planas. mes que nosaltres
a/ad r a dir en tibia alanna rosa i segu•
rament•que podrä donar alguna efichcia pràctica a aqueiaes suggestiona,
plenes de bona voluntat.

5, VALENCIA
La vaga dels transports
El governador civil ha conferenciat
amb els patrono i obrers transportistas
per arribar a una solució.
La principal diferencia estä en la
cláusula I/, per la antal els obrero sindicato es negasen a treballar amb els
no sinclikats.

Noves relii
csoses
- Quaranta alerte: Esglisia parroquia(
de Sant Pasa flores d'exposic:ó:
dos guares de set del asad a dos quarts
de vuit del vespre. •
—Cort de Maria: Aves: es fa la visita a 'la Verga de afontscrrat a Sant
Just.
—Comanió reparadora: Farreares:a de
Sant Jan de .Gräcia.
—Vetlles cn sulragi de les änimes.
clet Purgatori: Ton/ del Viacrucis a
h seva capeliaa (Escorial, núm. lea,
Gracia).
—La missa d'avui: Sant Cunea märSir, color vermell.
•

D'ESPANYA
$ 'HA CELEBRAT UNA REUNIO DE DIIILEGAte
DEL SINDICAT LI;IURE D'EMPLEATS DE BAN4
I BORSA

EL GENERAL BURGUETE HA INFORMAT DAVANT DE LA COMISSIO PARLAMENTARIA DE
LES RESPONSABILITATS
AL MÁRROC ' HA ESTAT ATACADA LA Posidiö
'DE BENITEZ
El codicie de la Banca

UNA CONFERENCIA

Aquest matí lia. :. conferenciat' anib

LA REUNID DELS 'DELEGATS , pe lo msaibni isittraets.deselnayoGr iestag
raesetIl ...,O,:esid
:;e:nt
. DE SINDICATS
laile la Comissió parlamentäria de' rasSaragossa. — A les lleu del
vespre ea reuniren els delegats
EL MOTIU DUNA yigrm-,

del Sindieat Lliure d'Empleats
de Banca i Borsa per tractar del
conflicte que tenen pendent i
marcar l'orientació a seguir.
L'acte es va realitzar amb
-soluta reserva, fins a l'extrem
'que. al Centre social -no es va
per/mire l'entrada a cap per- ,
sona estranya.
havien concorregut .22 cte.legats, i ami) l'objecte que, a
tenor de la Llei d'Associacions,
no hi pogués intervenir l'autoritat, el president de la Corporació de Sindicats Lliures ha fet
que dos cielegats ele Barcelona
se'n tornessin.
. .
La reunid ha continuat fins
a Ultimes horca de la matinada.
Semblal que cada un deis delegats ha exposat l'actitud de
Ilurs'•companys i llur -opinió de
si secundarien un 'moviment, general si los precís,
• Saragossa.—La reunió dels
delegats del Sindicat Lliure
d'En n pleats de Banca i Borsa ha
acabat de.sprés de les cine de. la
tarda.

Preguntat el ministre di/ la :Guara sobre el motiu de la visita 'mili

ha fet el senyor Sagasta, ha ditme
aquest li hacia repetit el • desig de
coneixer, com a president -dala 1 Comissió de responsabilitats, 'els . 'doeficilio dels generals G-órniz'ajbedaria,
Burguete i Picasso.
' 'H a r 1 "
EN 'PICASSO,. MALAT
Fa llit el general de diviela 'Joan
Picasso, conseller togat del Cansen

Suprem de Guerra i Marina.
.
.,.
-.
. UNA CONFERENCIA
.,
. , ......,
El general Gil-Yuste, que fina fa
pile ocupava la eaeinandincia'de' Larraix, ha conversat aguest matki,amb
el ministre de la Guerra.
"Eneara que la visita setribiai,a1ea-011ftesia, no nunca qui assegura que els

dos generals han parlat d'interessanisr'
hüestions relacionades amb les. - reid
ponsabilitats administratives a clediiir

en el territori de Larraix.
•:
"LA EPOCA" r LA COMIgSIO
. .

Diu "La Epoca" que engenyen el
país i s'enganyen ells mateixos aquella
que pensen que de la famosa Coto/asid
d'endegament ilaneada a eaminargi.
Patatar tota Feeder d'Eepanya al Mai.
roc revestida -de fricultats d'investigaciú sobre persones i ararius pot aortfr
altra casa que un embull revolucionari
cercat expressament per une, tolerat
p ieur yao llatreuu
p‘
s i t grAiseirlederiexar
gu eät. a 1:P.aima :ea-

-Ili han assistit • 18 delegats,
entre ele quals figuraven un
belga i un Italia.
S'hit tractat de la conducta a
seguir i si convé que ingressin
al Sindicat els esquirols que ho
han sollicitalt, perque se'ls .permeti treballar amb els assomats.
Després afegeix:
Tanibe elia aeordat socórrer
"Pera el más geen és aquesta depoailes famílies dels vaguistes i les
eid
de testimonia militars. ex-altsi Code Dominguez i Cel'Vera, • anib
un dia de sou els Banca de pro- mis-sexis. cape de secció del' ministeri,
generale.
eéps i o. ficials. A aquesta
vincie.s i ami) dos dies els L'anos
sels convida esperant que obrim ]'Unde litdritt.
ta do la sera paella, tot el noble ' l bu!S'iota Ihegit nombroses Udhcrail. .gire es vulgui, pera passi6 a la: fi.
sions.
LA LLIGA ESPIRITUAL DE
Durant Pacte . s'ha rebut un L'Alt Comissari que tingueediferanies
N. D. DE MONTSERRAT
telegrama donant coMpte de la amb un Gavera i fou rellevat del sei
Demaa les dotze, se celebrara a
siluució del conflicte pendent ... cärree: el cap que té un ap/ssinna- ..
ment contra el general e el ministra;
glasia de Sant Just, una musca a l'altar amb el Banc du Roma,- acorSABADELL
del Purissim Cor de Maria, amb els tlant aixecar el boicoLtoto troben ara el rensel que la cota,
Dos concerts al Centre Català
exercicis, abasto i &Tras dc la rnissa.
Aquest metí s'Ira celebrat una porta de la disciplina s'aixequi i rai .
En mig d'aquests dies de 'calor.- en
A la tarda, la Lliga- Espiritual de altra -reunió per posar en net
ella puguin sortir els rancors eennetiOs guate sembla aturar-se el pas de la
N. De de Montserrat tara la VisiM sa- les eonelusions, amb l'objecte- lo ts. I per si nixd fos poc es .11e44.1.9,
ciutat. -ei eemblee adormir-se tosas ley
batina a /a seva Patrona amb el res
que les portin els delegats en idea que concoman a la inform4eD
energies tustivcdsaal i raajec t ivea,
veels individuo d'ara i d'abans ' que intedel Sant Rosari. visita espiritual i cant net als seus respectius purns.
terana entitat catalabista, el Centre
de la Salve i Virola; i besarnans.
Acittette. Larda tornarais a les
gren la Junta Je Defenstiziaci4nal.
seves respectives provinieres els Aquesta Junta, tina trOba la .seva. ,s4delegatiI que assistiren a la reramita en el seeret de ladel/bita:46
. , ., .. , .i
EMIRRRIIRCIREIRMINRE151119311111i5M1316GUEIMINZERFili331•352EIREEZIREEIRRICRIIRSIUMBENUR unió.
Canon). Aquesta Junta .3tie ' presideix
Ni per al goyeenador- ni per
rel.
• als periocliste.s - s'han fet públics
ei E compre/1'er que -es .v4
Ald
els acorde de la sessió. Per eant?
•
-' - •
El
aquesta causa no els va poder
El
Que no s'adormid els .cp4e .enFI comuniear el governaclor al Micara ncr senten.el raVbIndioriisE
El
nistre de la Governaeió.
me dintre seu. .Ço qüe-.. es ceros
E
N
..é.s senzillament - aixó: la.creaeid
SI
E
d'un'sentiment revoluciertari, 14
LI
Re8ponsa/111'413
E
difusió d'un ambient revoliteld7
SI
EN BURGUETE DAVANT LA
nari; i pez ai gb .es pren. eopa
SI. COMISSIO PARLAMENTARIA
avantsala la , difamació deT 'Ai
SI
gim, dels seus bornes i d fy . l'el.,
El
al
Cort,
Mati i tarda s'ha reunit avui
gèreit, afalagant alternatiita.
El
de
responsabilitats.
ment les passipns d'una i"alfe4
El gres la Comissió
SI
Estan ultimant-se els detalls de l'expedició patriòtica anunciada, ateLa sessió del =ti ha comenfiat a
El
u
. f er 7 ne. desprds, trossos .de
au •

ACC10 CATALANA
Excursie patriótica
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a leS elles torres de Lieyda

nent-se al següent itinerari: .
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SI
SI
SI
SI
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FI

•
A TARREGA, a les deu del
vespre

SI

CONFERÜNCIA A AGER (A g uliO), a les onza del matí.
MITING A TREMP, a les set del vespre.
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a

FI
FI

Dia 12

FI
FI

APLEC COMARCAL A ESTERRI IYÁNEU,
a les deu del matí
MITING A SORT, a les sis de la tarda.
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SI

1111-ITING A POBLETA DE BELLVEHI, a les sis de la tarda.
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A POBLA DE SEGUR, a les sis de la tarda.
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LI
LI

FI
SI
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SI
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MITING A ISONA, a les onze del matí,
MITING A ARTESA DE SEGRE, a les sis de la tarda.
MI ING A AGRAMUNT, a les nota del vespre.

LI
Cal

LLU1S NIC OLAU D'OLWER,
MARTI ESTEVE,
EDUARD SAGARRA,
E. DURAN REINALS,
MAG! P. SANDIUMENGE, .
LLUIS JOVER,
ALEXANDRE PLANA,
FRANCESC MASFERRER,

U
E
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Prenclran part en aquests actes representants de les organitzacions
lleyclatänes i, per Acció Catalana de Barcelona, els Se nyors:
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Acció Catalana demana als patriotes d'aquelles contradei'llifie
boració entusiasta.
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ornammaammammummunmaimmumammicontiMommumiteammumpail

dos guante d'onze i ha acabar prop de
les dues de la tarda.
Davant seu ha informat en primer
flor el general Burg-uete.
Aquest sha mostrat despees molt reservat. Amb tot, semb'a que el seu informe s'ha limitat a glossar la memaria que va elevar al Gabnet Sartchez
Guerra,' afegint que en el temas que va
ocupar l'Alta Comissaria no li va per:mire cap observació relacionada antb
fets desenrotaats arnb anterioritat al
seu període da comandament.
Sembla que el senyor Sartchez
menea ha preguntat al general Burguete si mala que d'haver rebut el general Silvestre els reforços dernanats
aleada evitat el desastre.
—Horne! — sembla que ha contestat
eh general informara—, jo crea que si.
Segons els mernbres de la Comissió,
el coronel Lamida Ira començat a fer
concret, molt raonat
un inferrne
i molt interesaste perquè ha aportat
dades que serviran per orientar molt
Iré la•Comissió.
Aquesta tarda el scnyor Latida continuara el seu informe i, denles, estan chato per informar el general Picasso, el gerreral Alfau i el coronel
Riquelne.
Aquesta tarda, a les cinc, sla reunit novament la Comissió de responsabilitats, continuant el seu informe el coronel López Lamela, el
qual, a judici de la Comissió, és interessant per les manifestacions que
ha fet aquest mata
El general Burguete ha informat
aquest naati glossant les seves mao
nifestacions de la memória que en
l'etapa del seu cOmandament d'Alt
Comissari donta al llavors cap del
Govern, senyor Sanchez Guerra.

A . ..ludid del general Burguete,
amb- els actuals contingents que hi
ha ' a rAfrica podria realitzar-se amb
èxit una operació sobre Alhucernas.
A l'entrada de la reunió d'aquesta
tarda els : vocals cíe la Comissió, se-

nyors Ruano. í Rodríguez de Viguri, els dos conservadora, han declarat qe ells no abandonaran Madrid
mentre la Comissió creed necessàries les reunions:

tot,"

LES DECLARACIONS D'AVI.Ir.
A 7a. sessió draquesta tarda de la Comissió de Responsabariats ha informas
extensment el corkel Larrela.
Ha corneançat la seva declarada, a deiit
quede de sis i ha acabat a dos (marta
de nou, després d'haver elemansit . un
descans. S'ha passat tota la tarda-amb, .
el sets informe. •
L'informant ha respost a precs deis
senyors Rodríguez de Viguri, Talvacla,
Besteiro, Garaje Guijarro i Prieto,'
La Comissiö ha acordat distribuir'éi
seus
trehalls en ordre a les declara.
cions, en la següent forra: 1
Dia 27, a dos qUartS de 'set'de7.1si
, rs
tarda, declarasen els perindistes stnyo
Gorrochano i Llorente.
Dia 20, a dos quarts d'orne, el gene - .
rail Gómez Jordana ;e a dos quarts de

set de la tarda, els periodisteS senyora
Llobera i Leopold BejaranoDia 3 0, 'a dos quarts de sis de la
tarda, cl general Berenguer.'
La C.ornissi6 ha acordat 'dirigir-se
parqué informin per escrie él': general
Sanjurjó i els membres de ti junta de
Defensa del Regne.

La *die del Merme
EL CONSELL DE MINISTRES
EL NOU PLA'D'OPERACIONS
El nirvi del Consell de ridniStres
dissabte vinent el constituid
blema del Marroc.
ministre d'Estat donarirebmpie
de la darrera Memòria ele vi :Ve
metre
Comissari i que st,
substaneialment tot allb que, eres, %sur
s'ha de posar en practica; t'ir ap
l'aspecte civil com en el militar.
Per la delicadesa i la magnitud de
la qüestió, els minisres celebraran diversos Consells abans d'aprovar el :tau
pla d'operacions.

,

No tindrà, no obstant un carácter
d'ofensiva, sinó que es limitará. a
mantenir les nostres linies avançada
i a la mobilització de 'orces per descongestionar les' ontientracions pne-i
migues.
-

•

-

r. " bEt;

COMUNICAT

A la pottleió de Benftea• en
fer-Se la detcoberta perles .forces.rnuntades de regulars, foren
-matad«. pf r- l'enemic, causant
lnatt a
soldat indígena.
.442tOrs 311A AUSPES LA
J.VNTA DE DEFENSA DEL
raen
31 enarques d'Alhucernas exPlica laisupensió de la „reunió

de /a /tinta de Defensa Nacional qüe presideix el Rei, perquè
• hi assistirien En -Maura,
fanal»: Guerra i comte de Romamones, absents, i el cap de
l'Estat Mejor 'Central, perquä no
n'hi ha, ja que el càrrec està
vacua.
A Inda a M65 hi han ältres
reotiue Per a la Suspens16.
En vigílies d'esdeveniments
• Marrec ha Cregut discret el
cap del Gavera no reunir la
Junta,- Perquä això contribuiria
la Ser forma l'errònia creenea
q uš la Junta s'ocupa dels as•tsumptes relatius a la zona de
PrOtabtOrat espanyol.
a'be ocupas la Junta do tals
. siena taalgrat les protestes d'En Maui coleto de.Romanones aele emita
'de la plen aineumbencla del dit org anista* le preparada i desenrotllament
• de is politica espanyola a l'Aldea.

UNA VISITA
'Ave ha ccerfereaciat extensainent
liebb d'Alba el coronel Riquelme.
ONADA DE CALOR
Aumenta la valor. Avui
Ys'han regletrat al sol 45 graus

dbeimes.

NOMENAMENT
Ea estat nomenat secretan i
jaztjat municipal de Vendrell ea Josep Gómez Roidri-

mes.
MOVIMENT BURSATIL
L'inbatregne de cinc dies en
les operacions de Barca fa que
la clientela hagi denme yordre
etenhpra i que el Deute
pugi, especialment Pinterier 4 per 100, que en partida
ertianya 60 cèntims al tancar a

Entre els altres valore, so ressurt el Bario d'Espanya, que

lantaira 4 enters.
• La moneda estrangera
Zls Trance a 47'70i les 'tifus.
res esterlinas a 52'16 amb
Svantatge de 35 i 6 cèntims.

ESTIUEIG DE POLITICS
Avui abandonaran Madrid els
das presidents de les Cambree.
El combe de Romanortes surt
aquesta nit cap a Hendaya i la
.seva anunciada excursi6 per
l'estranger.
En Malquiades Alvarez ha
marxat a Oviedo í la setmana
vinent es traslladarä a Mondäriz per a prendre les aigües.
L'han despedit alguna amics
polf tics.
En el mateix tren correu ha
marxat a Astúries l'oficial mejor del Congres, N'Antoni Ga-

moneda.

SrONATURA DE RR. DD.
Finances.—Al ministeri de
Finances han facilitat els se-,
gdients decrets que el president
del Consell ha sotmes a la sig-

natura regia:

Nomenant segon cap de la
Duarte de Huelva a don Guillem

Ramos Navarro.
,/dem administrador do la
Duana de Tarragona a don MaZitzel Marcot Cordero.
Idem inspector deis molla de
Duana de Barcelona a don
Jticard Riera Lópoz.
Idem inspector regional de la
ruana de Barcelona a don Gabriel Candes Martínez.
Adnietent la dimissió del cärreo dé vocal del Consell d'Administració de les mines (l'Almadén i Arayanes a don Eugeni
López de Sah i Atoclia.
Nomenant per substituir-la
'en aquest cärree a don Leandre
Reviriega:
Ascendint a caps de segona
lasse del cos d'advocats
.11Stat a don Vicens Casanova
!Alonso i a don Miguel Marchet

Rodríguez.

Modificant els preceptes del
- teglament vigerit de l'impost
itValcóhols.
EL QUE DIUEN
ELS MINISTRES
El eap del Govern. després d'haver estat a l'estació csperant el red,
ha marxat a la. Presidencia. on ha
rebut, entre altres visites, la del ministre de la Governació i la del se
nyor Melquiades Alvarez.
A migdia el mar q ues d'Alhucemas
Isa rebut els periodistes i els ha manifestat que la visita del president
del Congrés havia tingin per objee,te acomiadar-se, puix a q uesta maulera tarda sutt cap a Gijón. Des d'allí
anea a Mondäriz i una vegada presea aquelles aigües tornan a Gijón. Pel setembre marxarà a restranger.
Ha anunciat el president que
rel l'havia invitas a esmorzar i que
-`després despatxaria amb el sobirà i

posarla a la signatura decreta de

&Wats departaments.
Par a la tarda—ha afegit el preaident—m'ha anunciat la seva visita el president del Senat, conste de

Xemationes, amb l'objecte d'acomiadata se, pula aquesta nit surt cap a
•liendays.
• Na aneneiat el president que el

dissabte se celebran Ciansell de mi- Hura respectius preaiderils, sea
rtisteiss, a dos queda de sis de la nyors comte de Romanones i
tarda.
Alvarez (don Melquiadee), per
-aja veig—ha afegit—que alguns sdtmetre a la sanció rägla les
periodistas recullen tota classe de lleis últimament votados.
ruinosa i faeasies a propósit d'aHa -actuat de notan all minisquest Consell. I no pasea res, No tre de Gräcia i Justicia.
tenim perquè ocupar-nos d'aquestes
•Les -Mena de les Cambres
toses que es llencen per ad.
sisan dirigit al palau formant
—Ni del Marrot?
les acostumades comitives .
--Del Marroc és natural que en
Les lleis sancionades són les
parken, peró es molt possible que següente:
no poguem fer-be amb tota atenLes sotmeses a la sanció Per
ció, perquè él' ministre d'Estat enla Mesa del Senat:
carreiga a VA« Cornissari una meAutorització aranzelària.
mória i no sabem si arribara a temps
crean al . ministre . d'Estat
per al Consell de dissabte.
destinat
—Avui ha arribat, procedent de grants. -a la repatriació d'AmiSant Sebastià, l'ambaixador dels
Exempeid de ¿rete al marEstats Units, conferenciant a mig- quesat
de Gonzälez Tablas.
dia extensament amb el ministre
Pensió per a la vídua de l'exd'Eetat sobre les negociacions cogoverandor senyor Gonzalez
merciale.
—Aquest matí han arribar de Pa- Reguera'.
Credits extraordinaris per a
rís el duc de Vista-Hermosa i altres
delegats-perits que han assistit a la diversos depattaments. .
Regles de prellació per a la
conferencia de Londres sobre Tänconstrucció de carreteres.
ger.
Aplicant als territoris del
Han donat compte al ministre
d'Essat del desehrotIlament de les Sahara l'autorització concedida
per l'article 15 de la Hei de
negociacions.
pressupos tos.
—El ministre de Foment ha dit
Prescripció (de valors espa-,
que balda llegit en els diaris una
nyols tinguts per estrangers.
noticia llançada amb mala intenció.
Beneficis als pares de funDi-.ien que el senyor Torres Quecionario pobres dele coses de
vedo i Madariaga han dimitit els
nerees que exerceixen al Consell vigilància i seguretat.
La Mesa del Congrés ha poSuperior Ferroviari perquè no s'ha
lliurat a aquest organisme el pro- sat a ea sanció regia, com única hiel, la relativa a la lamina
jeme 1erroviari. No tenia pesque e raU-legítima d'armes cures.
mescal al Consell Ferroviari; el vaig
portar al de Ministres i el portara
al Earlament el mis aviat possible.
"MODUS VIVENDI" AMB
Es eert que fa dos mesos ern viELS ESTATS UNITS
el senyor Torres Quevedo per
S'ha dit que en la conferencia ceanunciar-me que per les atece mullebrada aquest metí pel ministre
tes ocupacions no poda seguir al
d'Estat amb l'ambaixador dels Esclavases del carece que en el Consell
tats Units no s'arrib l a adoptar reSuperior Ferroviari tenia, i per
aquell tripa cm digné el senyor Ma- soluci ó definitiva en el que afecta a
dariaga que deixava el carrcc per les relacions comercials d'ambdós
ser-li imolt pesat, atesa la seva avan- paisos.
No seria estrany, per aixó, que es
çada edat.
Abei es tot el que hi ha d'aquest concretes un "modus vivendi" per
negociar
més tárt me tractat.
assumpte.
Mr. Moore tornara de seguida a
—Una comissió del Sindicat Católic Ferroviari de Valladolid ha vi- Sant Sebastiä.
sitat el senyor Gasset per demanarL'EXPOSICIO DE BARCELONA
li obligui a la Companyia del ferEl president del Consell ha facilirocarril de sVitória a Vergara a que
aboni als seus empleats la paga ex- tat el següent telegrama:
"Barcelona. — A president Consell
traordinària que els hi deu des de
ministres. — Aeordat per Junta direcfa quatre anys.
tiva sollicitar del Govern fixi any
50 e6 data celebració gran Exposició
CONGRES DE FERROVIARIS
-En la tercera sessió del Congres que Barcelona prepara i que desitja.
portar
a cap aprofitant moment de
ferroviari que secta celebrant a la Casa del Pot, s'ha expreasat la satis- pau mundial i confiada que ella será
faced, dels assembleistes per la tasca nexe d'amor entre regions espanyoles
parlamentària a favor deis seleccionare i poderes propulsor treball nacional,
amb l'objecte que doni estas oficial
feta per la minoria socialista.
S'acceptà la data del dia 3 0 de l'ac- a tal acord i tractar d'organitzar rotual eerque vinguin a Made.e.id els re- lanne festa amb motel col-Imanó pripresentants des sindicats det Andalu- mera pedra Palau Nacional, obra cimal del certamen, de conformitat imsos i del Sud d'Espanya. .
Es posa a discussió un dictamen en pressiona canviades ansh S. M. any
el eentit que el Congrés es pronuncir passat qui significä retal complaença
en sentit favorable d'aconseguir la que dit acte revestís excepcional transimmediata reposició dels ferroviaria cendencia, ema proposo sortir demä
vespre cap a Madrid pregant-li em
seleccionats per qüestions socials, em
tlegrafii si podrä rebre'm dijous per
el Comise Nacional tots els mit--prant
donar-li compte de tot atad. euro trejans que cstiguin al seu abast.
Qdedä aprovat dl dictamen, amb 1%d- balls i altres assumptes interés Barce/ona.—Pich, comissari."
d:ció de tenir com a suprema aspiració
— El comissari de l'Exposició
de l'aesemblea la reposició.
Barcelona, senyor Pide, ha visitas el
Foral llegides les proposicions se- president del Consell per fer-li
ara-'
güents :
mesa del trasllat de record pres en
AplIcació de la jornada de vuit l'iiltima sessió per la Junta directiva
hores a tots ele ferroviaris que no la
gaudeixin, i abonament de les hoces vismizoommo
extraordinär íes que denen les corneanyies des d'octebre de l'any 19 21 . (Seccioms de Vigo, Madrid i Valencia.)
Que els militars no puguin de cap
manera Posar-se al servei particular de
les cm/paredes i menys en temps uormal per ocupar les vacants deas agents
evite. (Secció de Vigo.)
Intervenció del Sindicat Nacional en
el Consell Suprem Ferroviari. (De la
Secció de Vigo.)
S'aprovà el d'etamen de la ponencia
que euglobava totes tres proposicions.
Una proponen de Lleves provoca
debas en el qual intervingueren Calzada. Ossurio. Ripoll, Muñoz i Triton
Gómez, quedant l'afrimació que mesesta proposició significava una lleugera
conquesta cii relació amb el control,
acceptat avui per les orgauitzacions de
les rités oposades tendenmes d'ideobsejes i (me avui l'aspiració al control
es tan unánime com ho fou la de la
jornada dc veis llores.
Quedà aprovada una proposició perque s'activi la propaganda per incorporar a l'organitzazió tots els ferroviario que estiguin separats.
UN INDULT PER DELICTES
• Dial PREMTA
Le Libertad diu que, ¡anudes les
Corts. el Gavera, per respondre a
la sota sigmficació !liberal, esta en
deure de concedir per 'Reial decret
un indult general que correspongut als
delictes comesos mitjançant la impremta, gravas. etc., etc.
Recorda que lúitim indult concedit
ho iou pels conservadors en I2 de se.
temiere de 1919.
Alerte/ que en el decret s'ha d'Indoure un article donant per acabale
is sumaris en que apareguin indicis
d'haver comes delietes d'aquesta especie i arxivant les altres causes que estas ja a les Audiències o en el perídde
de plenari en ' la juredieció militar,- reuneixin els mateixes requisits que en
aquests casos poden comprovar-se per
les CondluSicen provisionals dels fiscals.

del Certamen relatiu a. qué es fixi

l'any te26 la data de la celebració de
la gran exhibició internacional que,
Barcelona prepara.
Al mateix temps tractä amb el cap
del Govern d'altres distinta particulars de gran interés per a l'Exposició, havent quedat el president en rebre demà novament En Pich, després
de parlar amb el Rei i del canvi d'impressions.
El comissari queda content de l'actitud de decidit ajut en flue es troba.
el marees ¿'Alhucemas s'espute a

una empresa tal important per a
Barcelona i Esp ariVaEn Pich visitarà ¿eme el ministre
d'Estat per tractar d'assumptes d'interès relacionats amb la grossa partipicació de_ França a l'Exposició del
Moble que (s'inauguran per setembre.
tetnbre.
REUNIO AJORNADA
La reunió de la Junta de Defensa
Nacional que ha de celebrar-se dema
sota la presidencia del Rei, ha estat
suspesa fins a non assenyalament, per
manca d'interès dels assumptes assenyalats en l'ordre del dia.

ASSEMBLEA ESPANYOLA 1;lE
MESTRES
Demä a les deu. se celebrara
al Saló erectas de l'Escota Normal de Mestres de Madrid la
sessidi d'obertura de l'Assembita espanyola de Mestres. Presidirà En Josep Rogeli Sänohez,
conseller d'Iastruccie) pública,
catedràtic do l'Escola Superior
del Magisteri, el qual farà un
discurs dc divulgació pedagógica.
UN QUE NO SIGNA
Waseeenra que no Nimia/di les batees
del Sindicat libre de Banca i Bersa
la soeletat / financiera "Weinminster
aud Foreing Bank" i que aquesta entitat haneäria es prenota tascar la sucursal de Madrid.

EL DLS. POLITIG
Avul ha retar d i e. de malteo conferencies 1 coneiliabuls.
El rei be conversat amb el president
del Censen 1- arub ele senyere afelquiades. Álvarez i comte ile Botnanenes.
Aquests senyere. tambe. han parlat
extensament amb el cap del Govern.
No falta qui aeegura que el motiu
de taita aquestes converses es el Mar-

ros-.
Es din t)1 1 n les rteolueione ene s'axil/ven a prendre respecte a la aituarie
enpanyela al pum-morar ha sefert sin
• aiiornateeut. Es per dir mines- que bi
ha un coseos d'espera i q ue els Conselle eme oelebraran la setrnena que ve
e'espaiarau foren.

ELS PROJECTES D'EN PICI1
En Pich tia celebrat aqucst mati
una Ilarga conferenciat ansb el avesident del Consell per donar-li comete de iota els trcballe fets a l'Exilosició d'indústries i deis projectats,
alguna deis qeals coneixia ja el rei,
hacerse promes cooperar al reeiximent de ta iniciativa.
De bell antnvi l'Exposició se celebrarä raro, 1926.
La tarden próxima. amb ocasió de
posar la primera pedra al ''Ealau

de la Nacionalitat", fa inauguració

sera un esdegeniment.
El .senyor García Prieto, que esmenea amb el rei, l'assabentä del
parlat amb En Pich, repetint el sobirä. el )desig que el gran Certamen
revesteixi el mis gran esplendor,
assistint a l'acte una representació
del Govern.

EN PORTELA SE'N VA?
• S'ba sabut a Madrid, per un
Latan del governador que acaba
de venir de Barcelona, que en
Portela està malament de salut.
Les energies esmereades durant el temps que fa de governador—sols descansa tres hieres—han danyat seriosament el
seu organisme, aguditzant-se-li
una afecció a l'estómac que fa
un any sofria.
-Segons els metges es fa inexcusable -sotmetre en Portela
a una delicada operació quirúrgica.
UN ARTICLE DE "EL LIBERAL"
El Liberal, agafant per base la. deearació del senyor Ferrer i Vidal al
Sonat en discutir-se el projecte d'autoritzations aranzelàries, quan digné:
"La Ega de moro no serä mai la riquesa del país; notada es pot produir
la dita riquesa a les fäbriques i teIlers". publica im article anaditzant la
pugna entre els industrials i agricultora Diu que es compréa la. desconfiáisea que els Mdestrials testen per Tes que
el Gevern faci d'aquesta autoritzadó.
Acaba dient que cal la unitat moral i
espiritual per salvar ele interessos del
país.
UN PRESENT D'EN MARTINEZ
ANIDO
Melilla.—Per a la. celebració de la
Pesque mora, En Martínez Anido ha
regalat a la "naba" del grup de regulars de Melilla, eent remetes.
Entre l'element moro de Zeluan i
Tafersit s'ha celebrat la Pesque atrib
gran esplendor.
COLUMNES DE RECONEIXEMENT
Mella..—Durant achimes dics, les
columnes que fan reconeixements en
el territori per assegurar la tranquillitat realitzen els seus p asados serle
novetat.

sedueix e la suavitat. la blancor i la

ecoMpanyat del duc de Miranda, e/ senyor Careaga I l'ambai'cador d'Espanya a Parfs,,senyor
Quiflones de León.
Les Ille.ses d'amhdues Cambres han estat a dos quarts
d'una ar palau, presididos per

DE MADRID
AL MARROC
E l prciisió

al g c deis moros

isfelilla.—Per aquí circula el rumor
que els rebela es proposaven hostilitzar les posicions de la dreta de Dar

Quebdani.
Una d'aquestes posicions estala detentada per soldats indigente, manats
per un oficial moro.
En previsió que l'atac fos fort, es
reforçà la posició d'Afrau amb forces indígenes manades per un tinent
europeu.
Ahir des de les posicions de la
cabila de Beni-Said es- veieren /nonre's grups rebels que anaven amb direcció a Afrau.
Les bates-íes van rompre el l ea Con
rebelo, fent-los fugir.
-traels
Els harquens s'amagaren pele barrans per posar-se fora del loe dels
canons.

DE BARCELONA

LA CONFERENCIA D'EN VENTURA GASSOL A -LA FALÇ"
La segona conferenci a organitzada
per aquesta entitat donada ahir, assolí un Axit mes gran encara, si cap,

fragäncia exquisees que el Sabó Heno
de Pravia comunica a les mans que l'usen.
es el predilecte de tote les persones de

bon gust,

que la inaugural.
:Les metes simpaties amb qui
compta el conferenciant i l'interès que
despertà el títol de -El preu de la
sang", fe'u que el públic acudís nombren a "La Falç", omplint totalment
la sala d'actes i altres dependencies.
Ocupava la presidencia el president
de l'entitat, En Pere Badosa, i el se-

cretari, Arcadi Armengol.
Amb paraula tibrant i gest fogós,
cene ea' costum en ell, va deseabdellar el tema anuncias, que per la seva extensió i amb motiu d'haver-se
acabat la conferencia massa tard, publicarem extensament en l'edició oc

diumenge.

EL FES.
DEL CLUB. NATAge
Diumenge passat,
Jaume, s'efectue a
festival de natació.
El C. N. Matara e
quast festival, és une
que es fundaren a la
un des que amb me ho
ha treballat en pro ds
la natació a la nostra
ens plau de velare me
que anualment Orgaaitz,
vegada mis concorreta4
blic..com de nedadose
Remítase:

400 metres, está' be
llo (C. N. B.), 8 e e
ras (C. U. B.), 8 is
(C. N. Se, 8 m.
5. Lorca; 6. Quadraa
mer letal; 7. Crasa>, i
N. Me.

too metres, esta fea
2. Boada, 5 m. 41 a e
Boter.
250 metres, relleus
Equip del C. N. Bar
Peredejordi. Puig, laa
en3m.365.:2.C5.
Natació Sabadell; ele
so netres. local (tuéditi
4 0 s.: 2. daba: 3. T
5. Juliä; 6. Alberti 7
birä.
250 metres reEetts,
Equip del C. N. Bar
Pinillo II. Berdemie,
millo 1): 2. Equip del Ce
3. Equip del C. (e-. A
Water-pa'a. — El C:

compost per Vinyes, Da
Casarramona, Garcia, ir
guanya' al C. N. Matara
F. Majó, Coll,
bot. Tunyi. l'a Majó, per
després d'un parta molt
el qual els de Mataró s
primer gol, obra de ?da
a'utors dele de Sabadell
Renotn.
Bon arbitratge del sus
A BENEFICI D'EN
La Comissie orlaran
tit que ha de ferse ¿eta
camp ven de) F. C. Be
el primer d'aquest cercle
nene. cstä rebent de tot
•
puix és general
amb que es veo el hendid
el notable jugador de !I.

avui es troba allunyat dele
port a causa ¿'rata gres
Apee geste de desint
dors i de tot Delante
molt en favor dea
taris que ha inspirar ale
i no cal dubtar que el
correspondre dignament
ear el carap ven del BA
ADVERTIMENT ALS
Le Federació Cambas
(Comité provincial), d'
Consissió organitzadora d
profit d'en Coca, l'exveng. associant-se a tan fe
prescindk de l'autoritsatió
Barcelona 'per celebrar els
d'atletisme del camp velI
les proveo al canes del C.,
el que es posa en conde
lenes í altres entusiastes ä

XC
Diumenge vincnEtl
cursionista Júpiter real
cursie, de banys a les pic'
Sortida de l'es.taci.O .M. S
dia 27. 2 }el
vetna, el Grup Extern
rathon cekbrarä, al seu
la Junta general regleta
.
cis, a la qual a.ssetn
tate pregats erassistitai

'Esport Ciclista Ceall

per diumenge, una sortida
ca del Penedis on seran
legat del S. C. C. enea:
lsreici.clistes d'aquella eit
teoi
visitada detingudament
torn
per SPeanr tYaarurnf
s ina.
n ada
An
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tat, a les quatre del elan:
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LLEIS SANCIONADES

A les onze del mati ha aria bat, • en el sud-exprés, el rel,

Darrera hora

LA CONFERENCIA D'EN CRISTOFOR DE DOMENEC A LA
COOPERATIVA "LA DIGNILA CURSA D'AUTOCICLES DE
TAT"
SANT SEE.ASTIA
Anit passada En Cristbfor ale
'S'han celebrat, al Camp de Domenec de la Unió Socialista
Lasarte, la cursa d'autocicles de Catalunya, donä la seva
de Sant Sebastiä, disputant-se anunciada conferencia sobre el
una copa de S. al. la Reina ¿'Es- tema "Cooperativisme i Sociapanya i premie de 10,000, 4,000, lisme", a la Cooperativa `La
2,0 tles i 1,0 0 0 pessetes.
Dignitat".
Obria el eicicuit, el princep
Foil presentan, per En Illeard
Raniero. Al cap hi anaven els Caballeria, presiclent de la Cofranceses Bueno, Bencia i Oes- missió de Cultura de l'entitat.
vere. Tot,just. darrera, un autoEl conferenciant exelich que
mabil del Cortito de. Sen. Els casa és el treball, e/ cooperanitres van abandonant la car- tivisme i el socialisme. Acaba la
rera successivament.
conferencia amb aquestes paA l'octava volta el del Com- raules:
te de Sert, Part la direcció i fa
Heu's aquí porque els bornes
la volta de campana. El ccaxe que constitteim la nova Unió Sosofrt grans avenes. Els seus cialista de Catalunya tenim la
ocupants resultaren ferits,
voluntat indeturable. intorearesulte d'ésser despedits.
ble, implacable. de contribuir
comle
Sed fou traslladal, al amb totes les nostres forces a
noble d'Oral; la lesió és inter- tres coses essencials: la Indena, car te una hemorragia pendencia °l'Hural da tothom,
la Independemia económica de
l'obrer i la Independencia de
Catalunya.
Totes tres coses sein una per
a nosaltres—ato sabrtem separar-les--i volem conjuntament
implantar-les i establir-les,
perquit sortee aquestes tres fases simultänies dc llibertat,
nosaltres, company.? que m'es. coltett, ene creiem indignes de,
l'home. 4 la terna i de la veritable civililzació.
En Cristòfor de Domener. que
fou escoltat amb inolt diterés, en acabar la seva conferencia fou Hargament aplaudit.

¿Que ens diuen
les ratlles de
la rnä?

En altre ternos es preterna l/egir en
elles el pervertir. Avui, molt mis que
aqueixes ratlles, co que ens interessa i

abundant. mecànic, després
de la primera cura, volgué anar
a peu a la tribuna, pera aleans
d'arribar-hi migué sense sena
tits.•
El circuit era de 454 quilbmetres. ',,
La classificació dele cotxes
fou la següent:
Bueno, amb un cotxe "Salmson", que hi inverteix 5 hores,
9 minuts i 14 segons, amb una
velocitat de 82 quiltunetres i
mig. Guanyà la Copa de la Reina i el premi de 10,000 pessetes.
Desveve amb un cotxe de la
mateixa Marca, invertint-hi 5
hores i 39 minuts. Guanyä el
prerni de 4,000 pessetes i la
copa d'argent..

als

e, un silbó pur, sanee .barreges ni adut- observarä, en consumir la tercera.
teracions de cap mena. El seu incon- que amb el temps ha mineral en duresa
fundible perfum es menté tan hilen al 1 fragäncla. El veredicte del públic es
final cm al principi de la pastilla. 81 untinlm en recontlxer mentes bones
voste compra una capea de tres pestillo. qualltata.
1'50 pies. pastilla
Dernani-a. o, lea Perfumarles 1 dro g uerles..Vertunterie Gal..1faddil. •

la sg
segona
eadoonra, p r1?tiaicric:
d ixj•u
tee
segon gol välidi
noticia 1.1
rui au
(11 e l ineol ferié: ae tugi rga
l'equip vencedor:
Palazi Mallar é, 31,
Cascares, Feliu,
Bransuela, BartolL

evaedres, 27_ ele juliel de 1923
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ELS ESPECTACLES
,

.TEATRES.-iraeadte4e,,
ELDORADO
—
;44~44444s
CoMpanyia ddnicn-liriCa
t

Tr 1 V O

- PRADO-CHICOTE
Temporada populaa.
P eus caen ám ics

L 1 -.±? 1

gornparivia da vodevil 1
grans espectacles Santperegergés . Primera actriu:
Assumpció Casals

cliveridre, to rda a les

ei Nit. a les deu. La jo-

g,uina
Con toda felicidad
31 i 32 representacions de
la fantasia'cbmicn-lirica
un . pròleg, un solt, cine
inauguracions, - una pel licula i tres radicifoloielegrames, en prosa i yacs, original d'Emili G. del Cas
11110, 1111151dB del mestre
Alonso,
Barcelona se divierte...
estrenant--se el quadro
El martirio de
San Sebastián
anal) vestits i decorat nou.
Concert per l'eminent tenor
Emili Vendrell, que cantarà
el mes bonic del seu . repertori selecto. Exil reSSonant.
Deu decoracions de Castell
i Fernändez, Dulbena i Girbal i Morales. peflicula
Studio Films. Vestuari de
Peris Germans.—Demit, disJable, tarda i n'A, Con toda
felicidad i Barcelona se divierte.

tarda, a preus populars:
gaixant de la Font del Gat
o la Marieta de l'ull viu
Nit:
Vostè serà meya!
Dissabte, tarda,
LA POMA

wel4444~eseeeo-pe
TEATRE NOVETATS
eanvertit en el cinema mes fresa
do Barcelona. Cada dia l'envelop de
la zort amb les acostumades
VINT-Nctric PESSETES
ts al, dlvendres, tarda, a dos quarts
de cinc. i ni% a les den, III 1 tilmea jornada de la serie alemanya

RESTAURANTS

FONDA SIMON
MENABS A LA
ESPAKTERIA,
Telefon i t 378

DO-RE-LA

e
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44-0-54<-0-2+10-664-9-66-1446666e

NIM12..{11.n311.1

Ssui;

t.
j n 11;o1. ‚St.

esdaient l'uncid pe/ eci deis
: e/ magia c/els reis,

RAYMOND
20 el seu Incomprensible expert-

mera del

BASE:. DE 3101135 MISTERIOS

Tierna, dissabte, larda, a les cinc,
celossal .vermut popular.
Estrada i butaca una pesseta.
Mi a les den, escollida vetllada

compren censo .visltar aquesta casa
Monttalcon Botero 4 (Mal Portaferr/Ssa).

l-S-1~0.04.0
71,
J.

Vestistetdees.bany amb cintued, vicunya, «caliente i orlginals

-

brodats,

per a

en tie r«,»

e

.

Peak"

Vestit bany amb cinturó estam, excellents 1 originals brodats, per a senyera, 241 pesibeet.la
Vestit bany alpaca, excellents I orIgInals brodats, per 'a senyora, 33 pessetes.
•
112 Gran asSOKIt en mocadors bany, dImensió gran, dibulxos novetat, 3'25 pessetes.
ro

NONELL GEHMANS

1

1 CANVl : VALORS : CUPONS

BARNUSSOS I

Rambla del Centre, 16
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ACABA De 5ORTIR

CAPES

BANY DE, TOTES CLASSES 1 PREUS

a

OMOREPLE$ CRETONA JAPONESES
GRAN NOVLTAT EN JOGUINES PER A PLA
BARRETS DE PALLA, GRAN NI013A, DES DE 1'90 PrEs.i

Ml
' Vi

Encara sostenim els preus anunciats .en bateria de mina i cristal'.

GRAN "REBAIXA EN LA SECCIO DE MOBLES • (dormitori)
,descompte de 20 a 30 por 100

a

blosejalters forma ombreIla, a 13%0 Pessetes

ESPORTS
Ni

Frontó Principal Palace
divendres, tarda, no hi
ha partit. Nit, a un mi:art. d'on.20_ Grandiös partit de pilota
cistella.. Guruceaga i Salsamendi contra Argoitia Ichazo.
Despeas es jue,rara- un s000n
partit per aplaudits pelotaris.

INGLJ

MES'

BARATI
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neammaarromeminmemseeem
A TA NIA
Oran Hotel. Sr r% ei a la carla. Coberts a 7'50 pessetes,

Carrer de la Playa; 31..
: ,,u11~1.1t11912"KeettailtariaMil

Vles urinàries, pell, Ralas X,
D R. E3OAD A Diatérmia. Rambla de Gatahinya , 31, Len, 9 ,a De 2 a 3 i de 7 a 8,— Clínica; Sant Pau,

número 44. De 7 a 10 de la nit.

Demalca-10 al va3tre iiibroter

Sani 1 ad' per

4 14.14.04-14~.0

‘e,e>

Saló Catalunya , e
t
e
El
local
mes trece da Barcelona.
e,
Avui, divendres, :MODA, raes/vena: 4,

i

'
1

L'aligot, per Charles Ray: Moda i
cor, comedta: Qüestid do sastre,
rinnica, 1 la gran estrena del Pro- ,
g rama Ajuria Bogeria de joventut,
er Irene Castel. DP1llä , represa:
Un cow-bol a Nora York, per WiMata S. 1:art. Diurnenge, nit, estreAM del Programa Ajuria: El testimoni defensor, per Elslo Ferguson.

Liet

condensada

EL

M'AH

RAYMOND

Ensenyança perfecta i ràpida de
Teneduria de Lila
bres, Calculs, Lic.
tra comercial,Mecanografia,
grafia, Ortografia,
Francès, Angles
Alemany. Títol de

GRAN SALO DE MODA

riós; Somni trägie, i represa dc

Gran rompanyia lírica sarsuela. cso
[Pauta t resistes. diri g ida Del er
primer actor Enric Ecut.

e

Aval, divendres. Mida, do.5 quarts V"t
Cc eine, gran n'alinee popular amb
eS sarsueles un acre La alegrfa
te la huerta; La boda de Luis
Alonso 1 Los descamisados.
Estaques de primera Clame, 2 915.;
de segona, l'So: franqucs les
altres loralltats.
Sil, a les del]: eXit creitent 1 deEnidu de la farsa tinca en se:es
IAVE CESAR!
Titule deis (madres: 1. Les gerne...›
i tt; II. La Vis Patricia; III. El cirto romano; IV. La orola. Pdqufssim
resluart non. Super!) “atrezzo".
'teorat de Morales I Vela i Botito
Augment de chors. Nonamsa comparseria. Banda de treta:es I tambors per les segarles ti.
wen. Presentacid ImmillOrable.
Cosa mai visto al Parallol

e

°I'›.4.5<e•Sii,~4444441.5.*O4444.P.
..,

Telüfon 31-1 A.
COLISEO DE VAR1ETATS
Temporada 1923-24

4 Ni' lininues funeions no•1 Pula rs. Preus emontisuics; 4b
b utaca d'amfiteatre, una 1.
: pesseta
M'uf, divendres, tarda, a dos e
' q uarts de cinc. Nit, a les
da u . projecció de notao bles nellfeules. Exil de la fa
glosa
5

TROUPE PORTUGALIA

t ants populars lusitana.
S uco4s del celebrat siluelista
JOHANNYS
Ele serollós dc la eminent
artista

ONSOL

C
HIDALGO
Repelcri 11011' i selecta-Fas tuosa Presentació.

'44•444444.0444:4aeseo444.4

Comptable
SENYORETES:
pis princIpal
SENYORS:

la grandiosa peldicula Sota dues

pis primer

banderas

JOVES

;rritee4sX4e4)4e=»44-f.,7-bre.+44

pis segon

Diana-Argentina

Excélsior

ARCS 9 14

Avui , 6, El doctor M'abuse, Els
pícaros nervis, Insomni tràgic,
El Pacífic tempestuós, Gat per

Servei a la "Fu! Picar mati 1 tarda
Dimarts i Dissabtes, servei

Lo

VENDA

Arbúcies

Una Gasa a Badalona,
botiga i dos pisos, magnific pati, prop de mar i
de restació. Informa carrer Salva, 26, 3-2,
•-

_

•

•

•

amb combinació amb els autos de Sant Hilari

g.

......
.

1 115rsus Nix

;i0ä1111111 1
# AGENT DE CARVI 1 BORSA O
I PASSEIG DE . GRACIA, 17 0
i
Complimentació d'ordres !
i de Borsa en valors al cona- Y
. I tat i en monedas 2sirange- Y
i res. Iratervenció de contrae- I
1 tes comercials i préstecs ¡I
y sobre mercaderías o va1 lors; subscripcions a em- y
, 1 prés.lits, e.te., etc.
I
i

Direcció telegráfica
"MANCENTE"

I Telèfons: ,..

Viladrau Vich

j.
3

A. i 499 A. e

A

DESPATX DE BITLLETS:
localitats, Placa de Catalunya, núm. 9, Barcelona;
Ferren i (Barreter), Princesa, 7; Cotellaire. Placa Sta. Anna, 4
c entre de

:aehe.
OIRIMMMMIWYMIAMMLIal
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tindran TRIPLE durach.; posant-hi les
NI
:
" elle de gema—
queClasses 2/
muges
Vi
quena asoles
preusi limitadissims.
superiors. Mitges soles de goma des de 3'50 pesseles parell collocades. — Talons de .goma
NI des d'una pe::se.Ta el parell col-locatis. — ADOBS da to t e elassns a preus
gg DESA 1 ECONOMIA. — RAMBLA DEL. CENTRE, 35 - VA BE. — DOLÇA, ID- MORTAL — TOR- •
2 DEBA; 25-Gelf.CIA.

Les vostres sabates

(1114NDIN4BRIDEDICEBIEBE11292132nDIDISEDINBIIEMENSIBEIFEBBI1111111111111311111111111111101111311412i
•
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(Places Santa
Anna i Nova)

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Telefon 5041 A
Aquesta Academia.
Palau es la mes important d'Espanya.

Avui. El cästig del cel o Sodoma i Gornorra. 2, Al tanto
arnb la promesa, La gran nit,
El doctor Mabuse,

"a*ee-xeeeee-tee-g--,-.
r-e-~0+e-e+++.~4-044~...!
/ Teatre Barcelona 3'z
Monumental - Pedró

EMPRESA SOLER

Vrele.9192.11.1

PROGB ISIES SELECTES

TEATRE COMIC

Hostairich
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Avtti, divendres, gran programa:
t El Pacific furiós; Gat per llebre: VI jornada de El doctor
Niabuse; Els deutes d'En Tri- <°.
quitrac; Somni Tràgic, i II i
última jornada dc Sodoma
Gomorra
L-'ress-z-er~so.1.44~441-14.04;
444 44+1-3..".A.-44+~ 4411.4.

4+54-944e-44.21-A44,34.9.94~.4

1

ea

El

--C1NEMES--

Avui, divendres, les pcl.licules: Eis deutes d'En Triquitrac;
Gat per liebre; El Pacífic fu-

1

Ml

MIREU ELS NOSTRES ESC APARA1ES

444-04.0.4.4.4+14.0444.14.0+0o1

Palace Cine_

14+444.->OeX-4-e41->Oceee-.2.44-

n23

GRAN EXPOSICIO

LES PLANES

,...eeeee+.444444-04eeeeee+4„,
kee.eeeoe4-0,4~~~44
e
Gran Teatre Comtal i
2
Gran Cinema Bohèmia
44'
4

\EL GRAN-

EL. GRAN

BAN Y, PLATJA CAMP 1 ESPORT 5

El

•

•

7AFii15509 pintats. La casa Ille3 Impar
lant d'Espanya. Especlal/tal en tapili
sos reli g iosos ExposirM perintinent
q uadros a l'oll gravats oleogearles , etc
'
rabricarló de mares
I melifluas, —

444->eee4-9~e-e.eeeeeeeeee.

Telefon 12 5 2

EN

MwM:zen•n1

liares pctlfeules endilgues.
4
El programa no pot esser ills Stig- e
;Tstiu: esbar.lo. enmeló, l'atiesa,
projerrló perfecta, 1. arda l'enveD p de la son, 25 pessetcs al quo
li toqui.
Entrada única, no eentints; Eran- "I
i ques lotes les localitats.

Teatre Espanyol

MAGATZEMS

DINER

•

projeCtant-se també la grandlo-a
pellicilla en cinc parts
e

+Gran

dRANS

a ruta sobre tItIt05, leiX113 I altres
me/calarles. flan: Rambla do les
Flors, 24, primer,

4.64.444+4.4=4~4444444444
Hotel Restaurant Versailles
Obei't des de les cinc
dii mati a n'UU.,: nl:
Servei de ceben 1 a la carta
*Marte de 7 150 pta. endavant
Ilabilaclons per a temporadas a
preus eco:Inri:tes
Algas del Mas Gulmbau
Garal especial per a automebilis
Tclefon 7 14 •
Propietarl: Joan C.el (de t'anua
VERSAILLES)

AMIANSi

ANA

1,4.44444e4+044+644.14+9444.•

A LES URPES DE LA BANDA

Dissable 1 diurnenge sessions a clon
quarts de vine de la larda 1 a les
ateu de la nit.

Walah; La gran nit, preciosa
cinta dramática d'Axil, enorme,
pol tan conegut artista Barben
RawlimSen: El rei del gimnàstic, preciós iinn en varietats;
A la bona do Déu, argureent
de gran broma. — Diumenge,
nit, gran estrena de la preciosa cinta Pels furs de l'amor, pel
gran artista .John Barrirnore,
del- Real Programa Ajuria.

7

n•••••"=1/3153--"*"'"-*

Tr2S E(3 r,23

1

illreelgonts

1

1ESEL

s'il.ljB1"431e2LVZ"

Walkyria
Avui, divendres Stanley a
l'Afrioa inexplorada, 9 últilea: Sodoma i Gomorra,
última; Ei diabla al cos,
L'admirable Crichton, Els
deutes d'En Triquitrac.
Diumenge, nit, El bastard
del rei, La venjanca d'un
A be/g.
444464-3440.044.{40e1+1444.0e

Cinema Princesa
Gran via Layetana.
TelAfon 1371 A.
rúniti local que obté l'últim
avene-en... la Mnematografia.
Avui, divendres, • programa
variat i de gran èxit, La fabrica,
gran film iirarnätic i de gran argument, per la gran artista Enid
Markey,'-d'Axit, colossal; Stanley
l'AfrIca Inexplorada., 9 i última jornada -ele la, qual ha
;ad més Axit'en la super-Aria,
oct. reminent artista Geore

Es _més_leguN, senzills 1 de millar rendiment des de 8 a 200 HP
EL A.UTOMÓVIL UNIVERSAL,

Infinitat d Motors funcionant a Espanya

AGENCIA OFICIAL

Je ül Alonso, s. enC,
ARAGO, 158

!cantonada

Muntaner)

Especialitat
en Carrosseries, Camions, Omnibus, etc.

1OCIETAT OTTO HAFERKAMP EN COMANDITA
MADR.ID

BARCELONA

Passeig del Prado, 4. apartat, 768

Ronda Sant Pero. 87, en«.
...manes
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General
Societat
'Aplicacions Industrials
111111111111111111111110111113111!

113111111111131111111HIR1V1
1111
1111111111111110111111111111111%1111

(1

12111111161111111111111111111111

11

11111111113111111111111111111111111

111111111111111111111111111•In

11111111111111.1111M11111.11111

111111111131111111.11111111111

,.
al t.
•
ei
WI
•

-

•
•

,i
' 1,

in • 1
IN

Rambla de Cataluny a, 45-Telef. 1657 A

a

13
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a

Rodaments

a bolas M a B són els millors
per a usos industrials i au-.

, tomobilisme

.• I.
•
•

a

ti.

E,

•

marca
Exhaustor són garantits per
de

Elevad • rs

benzina (dides)

Motors

•
•
••
•

temps indefinit

a

•

•»AILOT per a. automòbils
de totes potencies

Pistons, vàlvules, segnients; engras,
sadors etc., de racreclitacia
marca BINET

•

31
113
31

IH

NI

Cases a Paris. Madrid i
111
•
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