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PERSONALITAT 3003

JOVENTUT NACIONALISTA DE LA BISBAL
.Aquesta Associació, que tant
contribrat a la propagació del Nacionalistre a la vila empordanesa, té Projectats diversos actcs d'afirmada' repitblicana nacionalista als Pobles comarcals.
El primer acte tindrà !tac avai a
Sara Sadurni, i consistirá en un grandar miting en cl qual parlaran N'Alfred Puntis i • Fila, En Narria Carreces i Guitcres, En F. de Vach
M. P Off i Sabater s En
Puig, Els
Pece Llover-es i Vida!.
Abarts de començar el mfring es repartirá la fulla volee d'Acció Catalana titulada "El tcrroristne anticatald".
.ELS PATRIOTES BASCOS
ACCIO CATALANA
El president accidental d'Accio' Catalana, senyor Nicokin d'Olwer, he
rebut el següent telefortema dels patriotes de Vitòria:
"Acciä Catalana.—Nova entitat separatista Eusko Etxea Gazteiz, saluda patriotes catalana desitjant promptu aliança.—Ei president."

La posició essencial d'un patriota català davant d'Espanya,
no és M l'amor ni l'odi, sinó l'afirmació de la personalitat nacional distinta. L'estimar o l'odiar una altra nació, en aquest cas,
és secundari. Quan un poble té la consciencia de la propia pers'onalitat, la manifestació dels seus sentiments externs, dels
Sons afectes o desafectes als altres pobles, és una qüestió marginal. Nosaltres voldriem dir als catalans: "Sentiu-vos ben bé
filie de Catalunya, tingueu el sehtirnent que és aquesta Púnica
pätrie vostra. Que les nitres nacions us si g uin simpätiques o
antipàti q ues, té només una importància relativa".
Aquests afectes o desafectes son purament circumstancials. Provenen, en molts casos, de fets transitoris, que canvien
en el transcurs del temps. Si un poble oprès odia el seu opressor, aquest odi pot esvair-se en desaparèixer la seva causa. No
bi ha cap decret providencial que faci eterns els lligams de
submiesió i els sentiments que aquesta crea.
Cal dir que l'odi a l'opressor no és sempre una garantia
de pur i complet patriotisme. Un horn pot odiar una nació, i
ésser de fet tributari de la sa a cultura, súbdit seu espiritual.
I, al Contrari, tot estant absolutament emancipat d'aquest jou
cultural, es pot prescindir de les etapa passionals de la protesta
i la maledicció.
Ens guardarem prou de condemnar el desafecto envere
els Estats i els pobles dorninadors, parqué es aquest un sentiment natural i espontani de la natura humana. No es pot demanar als hornee ni als pobles l'evangèlica generositat de tornar
II per mal i d'oferir la galta esquerra al qui ens bufeteja la
dreta. Un esperit superior, que pugui situar-se per damunt de
!a barreja i que abasti amb la mirada la vastitud del món i les
llunyanies de la histeria, podr à eludir la rancúnia contra els
qui vexen i trepitgen la seva pàtria. Però les multituds no poden sostreure's a la renació contra la mà que fereix Ilurs sentiments. Ni convindria tampoc que se'n sostreguessin. En efecte: el sentiment primari de desafecte als qui cometen contra
nosaltres un tort o un greuge, es la forma popular i general dels
sentiments de justicia i de dignitat.
Tanmateix, no s'ha de confondre aquest sentiment primari
amb la consciencia de la nacionalitat. Aquells pagesos catalans
que l'any 1640 s'alaren contra els soldats del rol d'Espanya
estaven moguts per la indignació i la ira davant les malifetes
comeses. Per?) no tenien la clara idea dels drets nacionals de
Catalunya. Al contrari, és possible que existeixi aquesta idea i
que, per circumstàncies especials, no s'arribi a l'exteriorització
violenta.
El catalä més patriota no és aquell que sent més apassionadament l'oposició a un altre poble, sinó aquell que sent més
profundame nt la personalitat distinta de la nostra nació. Respecte als altres pobles, podem sentir-nos amics o enemics, parents o estranys. Tot això és incidental, passatger, variable.
Allò que dóna la indestructible consciència de la nació i que valora el patrioeisrne, A el sentir-se distint dele altres pobles, tant
dels que estimem, com dels que odie,m, corn dels que ens eón indiferents.
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PREC ALS METGES NA- CIONALISTES
La Comissió Médica d'Acció Catalana prega als companys que pensin
remetre comunicacions al Congrés de
Pediatria, que ha de celebrar-se a
Sara Sebastià el prözint setembre, que,
en signar-les, posin cl nom de l'autor
en català, advertint que sera» (gimeses cont ho han estat les d'un bote
company ?lastre, argolla consta en el
"Avance Programa" publicas sacra
per la Comissió organitzadora.
fletes creí un sistema d'intervenir
en els Congressos estrangers salvan!
la dignitat de catalans.
En la prbxhau "Pàgina de Cihteies Midiques", que apareixerà el dia
3 d'agost, ca tornarem a parlar.
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LLEGENDA DAURADA"
El misticistne de Mossén Jacint Ver"daguer, desproveit del menor intellectualisme, havia de trabar per força en
el "poverello" d'Assis un alt i fratern
mestratge. Si ele reflecteisea Icsperanea o l'èxtasi de la ID:vi:Cut que pren el cor del poeta, els
poemes l lea canecns que Carles Riba
recull sota el nom de "La Ile.genda
&dada" són la crónica admirativa
d'un misticisme semblant, però ornat,
de tan gran com era, amb les flors del
tairacie. I-Iem clit en una nota anterior
("Carnet" del 26) que.el nostre poeta
"atavía gairebé en Ile.genda els miraeles". El seu catolicisme, de tan priInari, arriba a ésser perillós. Com ha
comentat, amb gran encert, J. M. Capdevila en un article recent, Verdaguer
"s'abandon t a l'ensonmi, a les imatges;
t isqué sempre de fantasies". Tant As
aixl, que un T'almete, sota els ulls
Verdaguer, s'entela amb una boira de
liegenda. Aquella llegenda que el poble
la ereat, en set segles, a l'entorn
Sant Francesc, Verdaguer hauria estat
capaç de crear-la de cop en els seus
versos. "La llegenda daurada" li estalviava posar al eostat dels miracles i
les liegendes miraculoses del Sant•un
trémol comentari de pcesia. La vida
del "poverello" d'Assís semblava feta
posta per a la lírica verdagueriana.
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"Les tórtores", 'Los tres hiris", "Lo

trucifix i el calze", sobretot el primer
d'aquest perneo, que sembla hurnit d'una celestial rosada, proveo amb quina
devoció Verdaguer tractava el mirado.
El bastó de Sant Francesc, esdevingut
alerta per fer de rtiu a les tórtores;
Iliris brotant després de les paraules de fra Egkli, en tcs6moni de la
puresa de la Verge; el calze del sacerdot que dubta, arrabassat pe! Sant
Cri de l'altar; tot aixó posa una esgarrifanea de creient primitiu en la
Poesía de Mossen Jacint Verdaguer.
arnales simple As la Ilegenda o el mitecle, més bon eco troba en els versos
4t1 nostre gran Urja. I aixi, de totes
cotnposielons que Caries Riba ha
arreelegat sota e/ tito l evocador de "La
lleg enda daurada" potser preferiríem
altsella maravelloea aventura del "Vio1.1 de Sant Francesa", cern 9lada
Z een tittat 1 delicadesa. Aquella amb
miidolea que el Samt faja Sortir d'un
etrot
I 1 d'una bracea de freixa,
!La perita:1f 1 tau daror
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VII. Quan un verb, en les s-i-ves diferents formes, posseeix, al costat del
radical pur, un radical terminat en una
consonant velar (c, gis o gu), les -formes que presenten aquest radical són,
amb comptades excepcions: en l'indicatiu, la primera persona del singular del
present (preste) i totes les del perfct
(prengui, prengueres, etc.); en el subjuntiu, notes les formes, aix í les del
prescnt (prengui, prenouis, etc.) com
MS de l'imperfet (pren,Ms, prcaguessis, etc.); en l'imperatiu, les persones
3, 4 i 6 (pren, prengui, prenguent, preneu, prenguitt) i, en alguno verba totes
cine (di9,19, dig:4i, diguem, dignes, digeist). Presenta tarnbe aquest radical
el participi passat guau termina en ut
(begut).
Fixem-nos be: ni l'infinitiu ni el gerundi no figuren entre les formes verbalo que presentan o poden presentar
un radical altre que el pur (o sin, sense
c, gis o qu). Això, dones, vol dir que
tota forma d'infinititz en euer sense
excepció, deu ésser rebutjada, ami
com tota forma de gerundi en gneis!
o squent.
Són dolents poguer, voiguer, valguer,
sapiguer, etc. (Les formes coreeetes
aún: poder, votes, valer, saber, etc.)
Són dolents. paguen:, volguens, creguem, dignen!, riguent, cieguen!, responguent, visquent, etc. (Les formes
correctes són: Poden!, volent, creient,
diera, ríen!, cloent, responent, ViVilti,
etcétera.)
Els nostres lectora habituals saben
prou que no combatem errades imaginäries, i que aquestes formes que ad
condemnem abunden en el català actual. En els diaria catalans és fäcil de
trobar-ne algunes tes els d'es!

P. Fabra
molt pura ce terrerol de Folgueroles,
que feia brollar també, eorn per mirade. del scu esperit elemental la fina
música de la poesia.
Ship-boy
aparegut a Badalona un recull
pñstuns de parajes de l'ore de Tcra,
editat pels seus arate:. i admiradora;
Porta un pròleg del senyor Busquets i
Prense!.
—ParanIce, de Sabadell, ha pfcblical el seo número correspartent a abril
i maig. Un artick de J. Salvat-Papasseit titu'at "Una generació sense cs.
perit" 4 particular:tu« remarcable,

CARRER DE SALMERON
Els nostres amics de l'Aieneu Nacionalista del districte vuit2 han em.
Prñs una campanya altarnent patriatico: la de la ecrtalanitzeció deis H..
tols de la barriada de Gracia, dedicare! actualment preferent atenció als
del correr de Salnrerón.
Ssabent que ja han adreçat unes cotiimicacions a tots els que tenen
tols en espanyol en el dit cueree, demanant-los que els canviin per d'altres de rcdactats cie la nostra !lengua.
Con que ja sbn mallo els establiments que cstan disposats a efectuar
el canvi i els nostres antics co valdran
de tots els mitjans que estiguin a /lar
abast, que seran molts, per fcr decidir els indecisos, csperem que enolt
aviat el carrer de Salmerón será el
primer de la nostra ciutat que es ¡reata; de sobre la marca de l'esclau.

.

A SANT VICENS DELS
HORTS
L'Ajuntament de San! Vieens dele
Horts ha acordat canseiar la relata.
ció de la "Plaza de la Constitución",
posant-hi el de "Placa de Catalunya".
Hol's tracta de donar soler:mirar a
l'acta, que tindrà ¡loe dilluns que ve.

LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CONSTANTI
Per al primer d'egos!, diada de la
'esta majar, l'ardida loventut Nacionalista de Constanti prepara un elitista d'afirmació catalanista.
Hi parlaran oradors d'Acció Catalana de Barcelona i de la Delegació
d'aquesta entitat a Tarragona.
EL CASAL GANDESA

El Casal Gandesd ha nornotat president honorari cl diputat a Corts
districte, mayar Caries Maristarry.

VISITA A EN DELCLOS
L'Atencte Nacionalista dcl districte vuOè, adherit a Acció Catalana,
invita- tots els sctss socis a la visita
que !oto do diumenges es fa al Patriota empresonat Joaquint Delch3s.
L'hora de reunir-se es a un (pare de
310U del metí, (lavant l'oetatge social,
Salmerón 56.
••
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Francisco Mcutuel de Melo
(5131. espanyol de niltjan segle xne)
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En les darreres sessions de les Corta
espanyoles s'aprová. nial projecte de ltd.
anomenat d'autorització aranzelària;
que ha d'afectar intensament les nostres indústries. La intervenció dunas
quants parlarnentaris catalans no féu
altra cosa que perliongar per uns dies
les funcions presidencials d'En Melquiades Alvarez i del comte de Romanones i exaltar la irritabilitat deis diputats i senadors, la majoria deis quals
creuen que d'indústria no n'hi ha a
Espanya i que si n'hi ha alguna fóra
mi.lor que no hi fos. La lid aprovada
no és sin6 la prórroga d'una disperaíe.i6
de l'any anterior, que faculta el Gavera per rebaixar els drets de la tarifa
mínima de l'Aranzel, acose Ihnitació
de cap mena, en els tractats de amere
a celebrar amb Bélgica, Alemanya, Holanda, Estats Units i altres nacieras. Es
a dir, deix'a a l'arbitri ministerial la
fixació definitiva de l'Aranzel, perquè
amb l'autorització que se li dóna pot
rebaixar els drets d'impertació fino allí
L'industrial, a Espanya, no SaP ara
onyuigui
quin marge de protecció tindran eis
sena productes, perquè no pot saber quines partides de l'Aranzel seran rebaixades ni en quina proporció. Fins ara,
en els convenis ult:rnats (amb SUi5Sel,
França, Anglaterra i Noruega), s'han
recluía tarifes en un so, en un 20, en
un 48 i fins en un 75 per cent. La fundó defensiva de l'arana& queda en
bona part anublada, per perdre la seva
condi&6 bàsica, que As l'estabilitat. Si,
per raó de la variació constant del preu
de les coses, s'ha adoptat en alguns
paisos, com França, cl sistema de l'aranzel elàstic, afegint coeficiente d'aug
a les tarifes duaneres, sempre és-ment
a base de conservar inalterable la columna mínima. La hei orgànica aranzeläria prohíbela a França qualsevol
rebaix per sota d'aquesta columna mínima. En canvi; a Espanya es vota
una lid perquè tot rehala s¡i possible.
S'ha retret, a dins i a fora de les
Corts, que el Govern conservador, en
fer votar la lid d'autoritzacions, ara
prorrogada, no féu més que adoptar un

.

projecte redactat pel senyor Cambó
corn a ministre de Finances en el Min i s teri Mauro. Cal dir, en primer lloc,
que el projecte del senyor C,ambó fixaba uses límit al rehala dels drets, lim i t que era el d'un no per cent, i donava garantice a la indústria espanyola.
Cap rebaja pocha concedir-se que no
tingués un avantatge equivalent en el
país a qué es donava, en tracte de reciprocitat equitativa, ni podia fer-se
sinó per un termo breu, amb exclusió
de la clàusula de "nació niés afavorida", ni sense el previ coneixement dels
organismes on el sectors industrials i
comercials hi estan representats, com
són la Junta d'Aranzels i la "Comise:6
Protectora de la Produeció Nacional".
Cal reconèixer que el senyor Cambó.
l'inter è s del grial per l'espandiment i
defensa de la indústria és ben visible,
pecä d'ingeomitat en redactar el grajeete, com si hagués désser ell o sota el
sets ull yigilant que als tractats de comer ç es forjen. Haría de preveu-re
que ese mans d'un Govern com els d'Espanya les garantice se fondrien i serien
obidades, 1 que de la mateixa manera
que ell dernanava autorització per rebaixar algunas partidos per bé que ami.)
una limitació concreta—, altres ministres vindrien a &manar una faculta!
més armo% i pelillosa, que és el que esdevingué tat segtilt.
El senyor Bergamin, successor del
senyor Cambó en el rninisteri de. Fim'alces, Ilegf a les Corte el mateix projecte atnb una variant que qualificä
d'insignificant. Allí on es dala que els
rebajaos no passaeien del 20 per cena
el senyor Bergamin hi afegí dues paruletes : "de ordinario". En un discurs pronunciat al Senat el senyor Bergantín els treezt importäncia. dient
que seria per tnitja dotzena de partides.
I, efeetivament, el senyor Fernandez
Prieta, ministre d'Estat, ajudat pel mateix senyor Bergantín, corneneé a ferne tm ús tan extens que amb elles ha
resultat que de fet no hi ha garantía

La situació a Europa

de cap mena per al productor. En el
primer conveni fiereza el de Suïssa, es
rebaixaven 55 partidas en més del no
per cene afegint-hi o altres partides
en el tractat amb França i nitres 211
en el tractat amb Anglaterra. Ajad és
com s'entenkn aquelles parauleo "de
ordinario" iatercalades en el projecte

Després do les dellberacions
franco-belgues han quedat redactados, tant por Franca com
por MbIglca, les notes do resposta a Anglatorra. Després de
confrontarles seran tramases el
dilluns que ve. Tant l'una oorn
l'altra mantenen íntegra la x/fra do les reparacions.
L'Assemblea d'Angora raotl.
floara el Tractat de Lausana el
die 4 d'agost 1 tot sogult es
prottedlra a l'evaOutio16 de Cona.
tantInoble.
'VenIzelos ha estat felicita/1
poi seu govern. ha ostat de.
ntbnclat el oonven deles !Loe
ocasiona Ceeáler.

Ara bee Mcdteo indústries han sofert
POC la imponderable galantería amb qué
ele ministres espanyols s'afanyen a concedir el que els representants estrangers els demacro, perú cap sector
de producció n'ha sofert tant com les
indústries metablúrgiques. En els aranreis anteriors la metallúrgica, s mé5
concretament, la construcció mecktica,
solía quedar aedonada, i àdhuc més
d'una ,vegada serví ele pcnyora de transacció per salvar-se a a:tres industries, com la siderúrgica o la tèxtil.
Per a poc, les indústries metallúrgi
ques anexen formant-se, i llur existencia continuava no essent reconeguda. Encara no ho és atad en dia, raían
a l'empar de la guerra; que féu
var les importacions d'una manera rapidfssima (de 280.000 torees /any zara a
76.00o l'any eqx8), encané -se especialmena a Catalunya un quadro integral

Cambee

1 orgartie d'itidústries meceniquei que
proveiren !es necessitats del mercat i
cobriren de rnolt el déficit de més de
duce centes mil tones que assenyalava
la minva de les importacions. De 197
a reza la producció metalitergica de

"LA E ARTA DE NAVEGAR"
Set vaixells fan el viatge de
Marsella a Oran. Són set vaiselle de llegenda, amb veles de
plata i les cofes perdudes dalt
Barcelona (Serme provino:al) era de
dels mästils, talment vius. El
353 a aoo utilices de pessetes. Amb una bon vent els empeny, i les gapolítica de protecció aquesta xifra vinos s'ajoquen a coberta dess'hauria mantingut i encara hauria aug- pras de la volada. Ve un dia
mentat tal vegada per l'acumulació de que es perd la carta de navemitjans de producció a una més ade- gar, i elle vaixells s'endinsen a
catada especialització en cls tallers a
l'ampla mar, sense poder obil'ensents que es forrnava una naà d'o- rar la torra desitjada. La fam
bra més experta.
rendeix els mariners. Ve el moPerò els governs d'Espanya na se ment trägIc de jugar-se la vin'han assabentat. Més d'una volt Ilesa da a Sa palla més curta; el pasentit opinions ministeriale sorprenedo- tró de la galera ha estat el dieres. Un ministre s'admirava en dir-li sortat. Qui el aalvarä? El paque a "La Maquinista", de Barcelona,
tró té tres fillles &hm tres roes construien locomotores.
c i té vaixells "sobredauUna indústria que és un element esrata", Tot ho donaria a qui li
sencial en tota economia, en lloc d'és- salvés la vida; paré s'acosta la
ser estimulada ha estat oferta com a
mort sestee esperança. La mar,
penyora de bona voluntat a França i desolada,
is mis ampla que
a Anglaterra, i és probable que ha si- mai. No hi
ha ni una gavina
gui per segellar el viatge dels reis d'Essota
el
bon
solei, i la boireta,
panya a Balgica o per justificar una

s a,

contribució dc quatre milions de pessetes déla comissionistes de cases
alemanyes, que pagaré llur nació. A
Espanya, comí al Riff, ha d'haver-hi
un Abd-el-Krim.
Si examinern els tractats remate fina
ara, veurem: que en el tractat amb
Suissa, de 59 partides rchaixades n'hi
ha 37 de metallúrgiques; que en el
traetat amb França, de 274 partides inClases en són metallúrgiques 98, i que
de les 142 partides ofertes a Anglaterra, en aún metallúrgiques la meitat.
Feta la carnparació per un altre cantó, resulta que de les So i tanteo partides en qué elan tornat aquelles cinc
o sis de qué en Bergamin parlava, i
en les quals el rebaix depassa del 20
P r cent, 35 afecten a les indústries
rneeäniques. La maquMäria per a molineria, per exemple, sofreix una min.
va C1 . 1111 40 per cent en el sea maree
de protecció. I 110 gaita menys una
indústria que tenia tant bona perspectiva com la de l'autombil. Les construccieno elèctriques són sotmeses ai matela tracte. I alai tantes altres fabri-

e

lla baix, esborra els horitzons.
"Qui serà el gallardo mosso—
que la vida em salvarä?". La
caneó no corita l'abatuda tristesa dels mariners. La caneó
!lomea diu que el grumet s'ene

Salt de l'arbre mestre. •
Qua veus, grumet? —No veig
sind sol i aigua — i les ones
de la mar". Quietud somorta
del mtgdia, sense un ala de
venta Crema aquell sol feixuc
que segueix la tempesta. Les
veles pengen, lasses, Cera hana
deres mortes, i els retos yallarguen, inútils. —Puja, puja,
grumet, que encara canta l'esperaneal Quan és al cim de
l'arbre mestre, el grumet es
posa a cantar: "Veig ells turons
ele Marsella — els senyails de
la ciutat". Quina joia! Totes
les eiutats del món són acta-.
fila

mades generosament pels ma-s
riners: "Visca To16, Nàpols i
Marsella — visco, l'estret de
Gibraltar". Els ulls del grua/ea alan travessat la boirina
llunyana, i eta turons de Marsella' resplendeixen, daurats. El
grumet, a coberta, conta al patró que ja te el cor donat a una
noia. "Guarden, guardeu vostres filies". Només voldaia un
vaixe rld, amb una vela blanca 1
la carena fina, per riure's del
perill i jugar amb les anea

raciona correcto.
No cregui ningú que les indústries
metallúrgiques tinguessin un maree de
preteeció en l'aranzel tan abundós que
una retallada no hagués d'alterar
bur situació. Ben al contera L'aranzel de 5922, amb tot i la bona voluntat
del senyor Cambó, no els donava
una protecció que arribés al 30 per cent
de les valoro de reist. En mollea partides és d'un re i d'un so per cent; lea estrelles.
.
quant els ferro s . no treballats la tenen
a
EL CAÇADOR
d'un e. ct i d'un 6o per cent, per una contradicció d'aquelles que sols la política
Aquest caçador, que camina
copan-ola pot oferir.
de bon mala pel bosc, avui copPerò sosa encara a mig camí. El sarä er somriure de la fortuna.
mal sofert no és gaíre, de comparar-lo Els ocells fugen, i la alebre és
arnb el que li pm venir a la metallúrmels esmunyedissa quo mal.
gia amb eis tractats que el senyor Alba Passen les fresques hores de
creí./ d'urgència celebrar. Perquè d'An- la primavera,'i se'n van. Però,
glaterra ens en salvava Ens a un cert hou's as,/ la dolça meravellal
límit la cliferéncia del carvi, i ele Fron..
A la vora del canyar, dorna
ea les dificultats que abans i després
la pastora. El hastiar beu l'aide l'ocupació de la Ruhr sofreix la gua de la riera, que esmola els
seva metallúrgia. No és el cas Bélgica, cbdols i fa uns apagada remota
amb una mä d'obra més económica en Caneó, coas era la pastoreia?
dos troeos que la nostra, o el cas d'AEren rasaos els seus cabells,
lernanVa, amb una potancia formidable aureolant Ig pallidesa rosada
d'expansió comercial per poder pagar de la cara? I els ulls closos pel
amb mares-paper i cobrar en pessetes són? La pastora, vora al eauna fabricació que li surt a un preu
ns- ar, devia ser una noia ben
tres VOI1CS 0515
Veurem COM el ' gentil. El caçador, coilpit do
Govern Posaré en präctica l'autoritza- la seva bellesa, va collir un
ció que II ha estat donada en aquestes
pom de violes i va Ileneals-hi
dies de xafcgor. Els nostres industrials
témen que acabi d'ésser sacrificada una al pit. Violes, sagetes d'amor!
indústria de l'existéncia de la qual en La noia va despertar-se, ferie:
tenen a Madrid una idea massa vaga, da, i el canyar, darrera seu,
tan vaga que el fa creure que, fet feia una ombreta manyaga.
i fet, potser no existeix.

LA NIT DE SANT JOAN
La ni! de Sant Joan de una
nit molt alegre. 1-lo diuen lotes
!les corrandes, amb una músie
ea nova. Es una nit molt alegre, paré Joan .s'endola de tristesa. Els ami a, que no saben
la causa de la seva tristor, voldrien que compartía las cangons, les rialles, els desmais
inefables de la nit. No saben
que a Sant Marta Iluny, han
casada l'amor de Joan. Es endabades que l'aufäbrega deixi
anar ei seu perfum mes embriagador. La Huna i les estrees tremolen d'alegria, dalt
del el. Els pollancs, tan seas,
flamegen d'amor, i dl rierol
canta paraules folies sobre les
padres. Perb la tristesa de Joan
de més forta que l'alegria de
la nit. No sent l'espete° de les
fogueres, porqué el cor plora
sense consol.
Sense caracol? Aquella Teresa que han casada, lluny, delxarä a l'ànima de Juan una ferida inguarible? "El din que es
va casar", passava davant la
casa del seu estimat. Joan era
a la finestra. Tots dos ploraven una amor que els era arrabassada. Penh Joan té un record de la so a estimada; i ajare
l'aconsola: té "l'anell d'or
t de les tres pedrea vermelles".
Pogea.
13P Ja Ya a slia1.

N MANIIIST FiMINISTA
Ati Congras del "National WOrnen's Party" qeu acaba de celabrar -se a Seneca Falle, a
l'Estat de Nova York, les delegados han adoptat per unanimitat el projecte d'una campanya amb el fi d'obtenir per a
les dones drets iguala als dels
homes en totes les branques de
l'activitat humana. Dernanen
cine una modificacia a la Constitució sigui votada, per la
quial hom atorgui a les dones
drets iguals per als contractes,
divorcia, controla de propietat
i herència, i que s'estableixin

salaria iguala per a treballa
Aquesta darrora demanda s'aplicaria sobretot en
els serveis del Govern, per tal
co mies dones declaren que
mantee les Carreres secundaries els són obertes, les altes
funcions dala ministeris els
resten aloses.

L'AVIACIO FRANCESA
París, 27.—L'ajudant aviador senyor Foiny ha batut el record francés de distancia sobre un trajecte
de L000 quilómetres, recorrent-tos
amb una velocitat de 163'95 o quitómetres Der hora—Hayas.
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ROMINCERET
sentada cambra nuvial, besar
mas d'un cop el "mocador —
brodat de seda vermella — que
té, al mig, un campanar—i, tot
voltant, una estrella". L'anell i
el mocador que, es canviaren,
són encara una promesa d'a -i
mor.
La nit de Sant Joan es una
nit molt alegre. Tota la terra
fa una sentar que arriba al cota
Les herbes guareixen ola maleo
des estrelles cremen, apassionades. Perb la tristesa de Joan
no l'ha desfeta cap barba miraculosa, sind aquell anell d'or

en resplendeix la triple espute,
ma do les pedrea vermelles.
LA MORT DE LA NIMIA
Al galant que puges la coe-n
ta solana, quina dador Vasija.,
na! Has sentit darrera les garrigues aquella veu "prime i
clara" que estimes tant? Si
baixes costa avale da teva promesa et parlará. "de les penes
que el cor passa". Quan tornis
amunt, i escoltis, a mig mame
el plor de les campanee, 1 l'a-'
mi° et digui per qui ploren, le
Leva dolor ja no tindrä remei d
No is mentida, no, el que et
conta J'ansia. Balara altre cop
la costa solana, i els taus ul/g
veuran el que el teu cor ud.
creta.
Quina caneó , tan planyívola!
Es ainärada d'una tristesa que'
no us deben anar. 1 us crema I«,
planta dels peus aquella cos-.
ta solana que sembla una tenea
brosa allegoria de la vida.
Tomas Gareag

Fui! de- diefaii

XEMPATIVA DE REEDUCACIO
Tots els barcelonins conscients enten una mica enternits ami) el servei
d'auttlennibus. En primer lloc, ens
sembla que aquests grossos vehicles
vermells, sobretot els d'imperial, comuniquen als nostres carrers un cert
aire metropolità que abans no tenien.
En segon lloc, alimentem la idea que
els transports urbans hi haz guanyat
Aquesta idea és d'ordre purament intellectiu, perquè la realitat no arriba
a donar-li gaire fonament. Puix que
hi ha mes elements de transport, cal
que hi hagi més comoditats per als
ciutadans que han d'anar duna banda a l'altra—nosaltres dieta això, que
és una cosa perfectament lògica. Paró les aglomeracions que hi ha a te.
tes les parades i la constància
qué veiem l'avis: "complet", neunbien dir tot una altea cosa.
Hi ha un altre motiu d'enterniment

envers aquests grossos vehicles amb
bé que no tothom estigui en condiciono d'adonar-se'n. Eta
referesc a l'exigüitat de les plataformes i al braó amb que les defensed
ele dignes cobradors de la Campanyia. Es la tesi del sentit coció posada en präctica: "Ningú a la pina

-imperial, per

taforrnal La plataforma es un flete
de tränsit per al públic que entra

que sur:, Qui vulgui prendre la ¡res.
ca o el sol, que pugi a dale; qui vulgui anar encofurnat, qué resti a baix."!
Aquesta tesi, que jo cornparteixo,
que per aquest sol fet em faig la H..
lusió que és la tesi del sentit coma
o del seny natural, topa amb nombroseo resistaneies. Els barcelonins, 1 ädhuc les barcelonines, avesats a lee
pressions, empentes, trepitjades i cope
de colee de les plataformes dels t r amvies, no es resignen a esperar un vea
hiele que no estigui curull. Això
deplorable( Veieu el que té
cili ar massa de pressa els vicis i aptiteds dels maltona? Després no hZ
ha manera de desfer-se'n.
Crec, tanmateix, que si els cobra.;
dors persisteixen utis quants mesas
mis, aconseguiran reeducar el públic
encomanar-li de nou el sentit de la
dignitat humana. Però cal que persis-

teiain sense desmai, andi
energia. Em sabrà greu que fado rodolar escales avall algun senyor recaleitrant o alguna contare impetuosa
i llengua-llarga... Pera', fill mete si
id ha persones que confonen la imperial d'un autómnibus amb una trinxera de guarra
Carlos Soldevila
FUNDACIO D'UNA FEDERACIO
INTERNACIONAL DE GININAS-4
TICA EDUCATIVA
Brussekles, 27.—El Congrds
Internacional de Gimnästica
sueca ha decidit la fundació d'u-1
na Federació Internacional de

Gimnàstica Educativa, que
agrupi les federacions, 'ligues 1
unions de les diversas nacionaa
litats que basen el'desenrotIlaa
ment lisio de la joventut en la
gimnässia educativa els erinde
pis científica de la qual eS-4
tat el principal U:flojel:1pr at, :PA
Ling.a-IRacjias '
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MERCAT

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA CORSA DE BARCELONA 1
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITEACIO OFICIAL

7:0 4 1 00 7 0/0 1021.
1: £711011 Prelerents.
C. E. Colonitzaclú 5 0/0
/muela 0. I C. O 9/0.
isons Liposlcid G 0/ 0 .
1. Ceialunaa 6 0/0..
r. Cremallera 6 0/0.
0. A. Güell 0 0/ 2 • •
71. Potosi& atirla 7 0/0
O. licirop. 6 0/0. .
6. 1. Leo-cetina 6 0/0.
Gotel Ititz 7 0/e. .
Aitintatuent Sevilla G 0/0
Productes Pirelli 0 0 /0.
Gallega Electriellal
0/0

Autr Crnt,
5825 9250
110:0 11575
Lt'50
, 4455 05`
(78`75 29'
13'ia
0825 0925
17425 2415
19'59
2445 9415
0520 te'
53'. 53'

RUS
.
aratebt Navarra, de.
Castella i lllansa. Cc.
Ertremadura. le
Andalusia
(('reos en pesseles tuo 167. zec_e 2 5 e
danrarn vago (rigen.)
FBES
l'otea, de
tima leca/.
.
, .
Coreen( irt , de
Blanca sana CUSte113.
„
Planea corlat Ca.zetia, de.
Balsa,
. . . •
Ilectio
pcsoetes .oric de ice ur, Ca
unan Careo agUi.i

idgesses de 1 Cumpallyia deals Fürn-

curils tierd d'Euelly3
DI primer al 10 de julio1 prewasaat acinesia Companyia La tiugut tala
balsa en la Cera recaptaela de 9)0550
tea 21,053' 44vista la mateira en les
eamentades dates de l'auy 1022.
De 1 1 de gener al 10 de juliol proppassat porta un ougment total de pea(oteo 4.58e,006 . 09 pesseles sobre la
remplaza(' en les mateixes dates ae
l'any 1922.
.

DE- L.LOTJA

Cnada Plata de

lave. 71 allo,a,
('ates 1 areneia, de. . - .
Paves Llobregat, de. . . ..
" 4u
Fave. Extra, O Andalusla telieS, de
,Faves miirangere., de. .
50-4e-41
1' 50044 alas alsponlbleS, tic
35 "
1 , avuns Ons noui:. de
Pavono 111areoc.
Pavono mstranger,
Sedse5 :Agarra, de
basses Ailan/usia, siores. .
tic
13e.ses estrangeres, de. • .
Busses sudes. .
.
ee
Esealola Andalutia. tic. . ,
Eotaiola 9131 . 1 . Ut. du
72 a ;a
501 ) 25501/5 911 11 C04. 1 . ,3111/e", 3'11_
91/11 11/1I, de
53 1/5504 1/5 Erps,
54 a 65
.
.
53 " 62 1/5 111113, de.
▪ " 43
•. • • • •
• ....

2 " 32
1/ 17
43."
30 a .01
39 ". -11.1
4 5 " 13
47"aS
"

5

"

TALLES
1415mexce 4, de
See-ones. de. .
Tereercs,
QuarteS,
(Prens en pessele0 53C CO 50 11 g . ;Manta
carre :tenla
1401151 (1) . 1141 5 ), de
sicsout
0(20, de.
(Pret./ CO ralo quartera de :0 litrel sea
ue ( tte Unnillart carro altd.)

4, a 4 1
54"0
' 21
1 • " 5i)
15 " 1

10 " U
IS "
17 " 13

11.11U4
ArMa
Lioniba, de
Especial, üe.
,/,eleete, de,
datisat, de
bell . l.locti 0, de
▪r enca(

e

'u 5 " 37
4G•''

3

OMS
Ansis primera, ole
' Airals regona, de.
4 , de
Paila 1 1 0160101
110 3 8(3
Pana curia, de
7
3
l'olla d'ole:era, de
03 " 04
Treparlella, de.
61" Gi,
" 151
(Prees en pessetes -SO 1.r. dannint carro
• " SU
aqui.)

Deconllea d'arre*
ferina, de
Ciniictro (rarinaszea), de
Lscatllat,
.
. . . . ,

EggEfiS

.

Morase calma
de
bloreuc Plata nou, (le
21 1/4031 1/2
Manen
DEorese Plata vell, de . • •
e lu 1/4 03 o 1 /2
Mesonnnnn•.Mmirmsvmmi
U • ai 1:41141/146"ula 1 alcuaa. . .
. ,
59 " 30
Casiclia de,
01411 Plata. . . . ... , .. , 2 5 " 29
Ma/torcii, de.
Civada Extremadura, de
20 " ia
Pret, de
isk'onmecio DE LA CASA
In • cca 144, Cc. . . . . .
,
Eitrimieres,
(le
J. ESPINAS

Manes arrugats ;Maniate. 45/00, de
Ufanes arrugats a/farnales 52/54, de
Blanes arrugais 512arnates 55/0 O, de
Planes arrug.ais alfar:lateo C,0/55.
Pelona, dc
. . .
. .
. . .
Llentics, de.
. .
. ...
ulula. do. . . . ,
. ..
(Preus en Dessetes 100 13. =U cae da
inunt carrc Lqu(.))
GMOT3
Xipre
dr
AeAra VIntiror nova,
5541-4 ..asteil0 mira, de
rtera MaIarcra nora, de
Aegra I rtua ',ella, de
Oc- g ra 1.1115.4 noia,
. . ..
Mallorca
.(Preu9 en vals 42 115. sensc sac damull
çarro 11451.,\

(Prelni en Desueles 100 So. anal) sec d.a.
tuunt carro agua )

7(ÚMe1 • 0•2, Ce

)1" (3,

Cisrent.,
. • • . . . . .
Manes aiTugais ni/inmutes 44/40. de
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(15 a 125
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" 1or.
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7 " 76
7 " 73
70 " 25

32 a :17.
35 a 3,1
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El de millor bouquet
Guardiolz... da Fontrobí
7 " 7 U::
01"

6 1 /5

5" 5 1 /2
" 4 1/2
"7
G
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general:

.ddybs:
Superfosfat d'os 14/20 Seid fesfa(ic
1 1/2 nitrOgen, a 15.
1111 ental ef mercat d'avui un xic
teta els
deguL a la vinguda do ezmiereiants forans. Ele preus catan sesting-uta
Superfosiat ie eak: 14/20 per 100
i l'oferta ve alyzmentada cada dia sense que per ara es ye•gi ludid de baixa.
Seid follaría soluble, a 12T.A.).
3101tESC.-11avent-se venut l'embarcament d'agost al preu intermig de 25 i 2%'5 peasetes els cent quilos C. A. ]r' al nosldcm ídem 10/14 per 100 Lela £7210.
ire post, Itero no creu- en la baixa d'aquest .gra cosa velen suposar alguna extremistes compradora, a l'arribada Cielo nous val-.
sic soluble, a 12.
:%lells
el mes • do Setembre, ja que de les arribades del mes d'agost peques son les tones que ,els ne,gociants del nestre rnexcat, te-.
ldem ídem 13/15 per 100 Seid fosa.
nen compromeSes .
• ••
•
Tic' soluble, u 950.
Conegudes per tothoin les .despeses colo adm les de '3-pessefts per fer la desearrega i pagar els drets tina arribar a tenir
Sulfat tramonfle 20/21 per 100 nisl1.155 Ve Ulla 1 . cm:ció (que 11) e 1' ara no 11h:retomo) no seran lampee beneficeses p1510 als
la
mecaderia
al
damunt
eligen, a 53.
tlels compradera les arrihades susdites.
Nitrat de cosa 15/10 per 100 nitraSegons dados cortes, Iti ha ala porto argentina per fer cinrega en el Mes tragest a mds a inds d-el (Yerren, els vaixells CAren, n 4 1750.
TALINA i •GIJADALQ1311'111 per al nostre mercal
•
•
Sulfat de potassa 90/92 per 100,
Ddiem que ni ara ni despr¿S ereiem en la puja del menso per la graii eompetZneia que li farb. l'ordi els preus del qual
equivalcut a 49/50 potassa pura, o 23.
seran el de dues pesetes o diles mitja per ceta quilos. Podrá, i in.'•esiérn convençuts donar-se el cas que els nostre pagesos preClorur de potassa 80/85' per 100,
fereixin les-farinasses de l'Ordi a les farines -del moresc 1, allavors, hauran de sucumbir sots pena tie 'veure augmentat (coro
equivalent a 50/51 potassa pura, at 31.
sera alx1 probablement) els 'mena de l'ordi fins a l'igual del blat de, moro. Les colliles comareals segons notieics cenes
Matèria orgànica tinada natural
tes prls nostrca propis.o ulls seran quaidioses pel que co refereix a l'ordi.
10/1 1 per 100 nitrAgen i 2/3 Leid feoContinua la dernanadissa de material al moll per Poder reallelre als mercals forans les vompres que tenen CtCA els rom-.
14rie, u 40.
pradors de morese.
Nitrogina " $aut jordi", 8/10 per
Se'ns dig,ue que Pussen de 4300 els vaoris que tenen demanats 1, desgraciadament, noinds Ii i ha hagut dies que, la -Compa100 nitrasen, u 25.
nyia ha posat !de material al moll una (101.20na de vagona.
Producto fosfatat "Saul Jordi". a 00.
Aquest estat no fa mds que empiljorar la sil:unció deis mer e,ats toruno per treure'n profit el que no mes tingui d'aquest
Prcas per paneles cls 100 quilos.
gra i alhora tanibé perjudica el comerciant a l' •engres per les estados i vetlles i altres despeses qua ocasiona el tenir una
g o:raes :
racreaderia
al 111011 (pian de sobres faria dies i dies que ja la I indria sortida si 111 hagués un xie d'interb per part de les comSorra "Sant Jordi" 93/100 per 100,
panyies fe •i OViariCS servint ma t-erial al /1 on en 'leer esil co.
el tac de 40 quilos, a 1250.
"-,
Sofre "Sana Jordi" "Extra fi" AGLICP3.11333272PC.M.E.13.1..e.318,222iieUGI.,,,e«-n eva•
saam.er..3.3meare.3113-2,3/383.3.333orinsuo
juny
de 1023 i analisis verificuts al
P8/100, el ale de 40. quilos, a 11.
Laboratori. — Proves
Mercet
seu laboratori.
uuca 10; pes de teles, 5; naturales,'
facfre precipitar (gris), el ea, de 40 — Acenüleionament. —
Do., <Id rcnti
rabriedrito /10
Maula: 27.4339'4 euilez. Pcutinct :
fibrer, compouer2 aa de fila, borres i
quiloa, a 7.
Salen. — Ezirl&lcies ptIMer n le
79,459'9
quilos. 13orres: 9,007. NanaSofre sublinoat (flor), cl sac de 50
teixits, 0; cleengras qufinic, 7; ídem
Juay: 15,133 bultos; 275,123 quilos.
racione, 113. Llana rentada: 102,497'S
quilos, a 17.
emnercial, 2; accidenta de fabrieació,
Eutrades duraut el :
mes: 1,751.
4,404 bultos;
Matèries
diverra
AeouSofre Lanas, .els 100 quilos,
a 27.
-1; rodalimes, 2; olis i sabons,
pelan180,907 quilos. Sumen :Filats;
. -20,237 bultos; •
diclonaments,
1,455.
100,2503
Rofre cana, els 100 usaos. a 45.
os, 2; olis raincrals, 2; treballs parti4 .56,030 quilos. Sortidea durara el mes:
se
quilos. Total: 322,0648 quilos. Tares
culera 2. Total d'operacions, 53 ,
easecimear.........isadairasesossamaus,--aasaas
8,710 bultos; 119,062 quilos. Queda
de cainre: 575.
existent en ta) de juny: 16,197 bulbos;
naves Co, S. en cla.
•
3302,40S (miles.
Trzetament especial 1 rapIcl del tracoma
2,.(.4;tdiCienOvi Ct pÚblic
BANCA, CARVI, VALC168
421imulaelon51; n'u/ante externa":
efeetuttiles i quilos de les
eorieec10 de tolo els CefeeteS
Rambla del Centre, núm. 6
öjl/lCO-VNI1U/S.
distintes matarles que han misnf 5 per
OCULIOTA
Do 4 a O 1 hora. convingudes
TeNtioffe 1230-0231 A,
l'Acoutlicionameut durant el meo
ra . oludant del Dr. Laparconne, de Parla
CUCUIIULLA, 2, ler.

-

•
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EL

de la Sardana de Barcelona a cZ)rrec
de la cobla Barcino, que estaca anunciada per avui, dissabtc, a les des de
la nit, a la plaça de l'Angel, cc celebrarà a la Placa Real.
Xampany Baqués

VAGDM MMIDATS
Estació 111. S. A.
do l'amo.
10 de 1,1G1;
ESTACto GEL 73 0013
de larina.

• a '55
104 " /05
ie I1 Sl

A

ARNO & itlARI2TAI1Y
—
L'audi&.5 de sardanes del Foment

(Preus per 400 lis. nuiti 5 51' (Iarnunta
tarro 41: 111.)

IVI rc ats

Santa d'avui: 5411125 hl-Melle ,. I i joia que bein experimentar. rAd ça
.1 jeto: I, papes.
lata que com ell preierircn soinr les
panes del captiveri abans que servir
les (orces del mal i de la destrucció
C O R ID ¡LLER
honoren la nostra :erra.
Vi blanc. 0'75 o.mp. litre

Cellers

"7 a 53
" 20
36 • 37

ifurlú de mico,
rarala .1/1117 05 ,

eta, local

Ph5E

1.015 di ;genio 42 arbltris se'ls

invita a la reunió general de la Secció que tindra !loa avui, dissabte, a
dos quarts de . eiria - de la tarda, al
local social. Comen de Cent, 2263.
Per tracturase d'assumptcs de gran
:Meras 05 prega de no 1.21.5.3r-lii.

El milla r Ami ¡lar a ¡ES vai.ms
es un apara fotogrHic do la
Cosa Cuyas: Portal> de l'Angel,
número 11.
Treballant a una ferreteria del
carrer de .Banyoles, Ramm Pijoan
Estadella, de catorze atlys, c s trenca
el braç dret.

AYES

VILA.Na si A Utii0.8

A conseqiiOncia d'haver-lo atropellat un carro al Moll d'Espanya, Joan
Navarro Gor.23122, de vint-i-quatrc
anys, té fracturada la canta Oraba

ell(ara

usail la

ye i GA N1 12

Ii
WAT

assageu-la i l'adoptareu

o
b
R tInt±a Flors 26,

l i,rsa

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

9a
Diumenge al mal)* visitara la ficaIra ciutat la llorejada Societat el>
ral "Art Bredenc". de Breda, me
rebuda a l'Estació de Franca per rae.
liga Agrupació Choral Euterpcnsc. del
Centre Cooperatiu de Pescador: de

Barcelona.
La dita Societat, que ve a torrar
Sa visita que Ii féu la segona, docarà
tia e000l1it eoneert intim al local so.
o j al de l'Agrupació, a leo onze de la

.

nit.
Et retorn dels visitants a Breda

tindra

dilluns a la tarda.

MONTANA

Vi negro, 0'75 amp.
Cellera ARNO 8 NIARISTANY

Per a cines de fami lia
hi ha Com la Casa Cuyàs:
Portal de l'Angel, 11.
no

En junta genera/ reg/amentimia celebrada pel Club d'Escacs "Ruy 1.6*
pez", Ronda de Sant Antoni, 34, bar.
hasortit elegida la Junta directiva
que ha d'actuar durant el present any,
la qual ha quedat composta del legüents senyors:
vicePresident, E. Plàcid
president, Rafel Gasch; secretari, Sal.

vado:- Pastaller; vice-seenetari,
sep Rius; tresorer„ Florenci Arnan;
comprador, Ramon Figueres;
accari, Robert _Martí ; vocala, Pere
Deza, Julia Librada; Antoni Rasset
I i Marcell Carrasqner.

Aparells fotogràfics

• garantitzats i econamles ell
trobareu a la Casa Cuy a s: Par.
tal de t'Angel, -11.

Es fa avinent al públic que a les
Jhon Jucckar furta a Pece Stefanou del mati del cha 2 d'agost. el
noviteh, serbi, que co guanya la vida
Reja!
Mont de Pietat de Nostra D012
fent bailar Ido pel mön, l'animal anda
, de l'Esparanca verificarà la n'abasta
el qual treballava.
de robes dels partits, la data dern.
L'ós bou recuperat 1 Jueeker Marpenyorament o renovació deis ati*
jolat.
5igui del mes d'agost o setembre
1922. Barcelona, :16 dc juliql dc 1921
Gula CIIP1117S, II 111111 00' per l'Estiuolsnt
, L'Administrador,
La Seeció Permanent d'Organitza- t
c:c5 i Treball del Centre Autonomista
de Depenecnts del Corntrç i de la
Indústria ha adreçat el següent telegrama al President del Casal Català
os Cl millor paper de fumar
dr. Perpinyü.
"Secció Perdiz-mera Organització i
Treball Centre Autonomista Dorendents Comer( /ndústrça us prega venguen transmetre al nostre compatriota l'Andreu Martí, en assabentar-nos
tiliONTSEItilt1111de la scya desitjada alliberació, la,

ANIS
SAPIGERIDNIAll

LA PUBLICITAT

Diallabte 28 de jUliOl de 1923
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• EL

LES FILIPINES
-oassomblea legislativa doman

LES REPARACIONS

PROXIM ORIENT

Ei dia

llo

sis d'agost coniengara

plana indenendüncia a

a 13 Hola Inglaterra

Manila- 27.-En la reunió últifearieent celebrada l'Assemblea
de Filipines ha adoptat per amaeinaitat la decisió de Orear al
resident lIatding que immediatarne nt retiri del seu arreo
1 governador general, airterieft
eenyo r Leopold Wood.
Corn es rectirdara, divergències d'ordre potaje entre el dit
mejor i el Govern filie{ i membres filipins del Comed' d'Estat
motivare n la dimissió d'aguaste.
Navas .
Nora York, 2 7.-Comuniauen
de Manila aue l'Assemblea legislati va de Filipines préngue
una resolimia en la qual es declara que rúnica solució possieie per a resoldre la crisi . governamenta/ originada pel mear Leertard Wood consialeix a
eontealar uri- filipi com a ;Oreesweo r general, i concdir al pele
uta independencia absOlula.Navas.
uN NOU CREUER FRANCES
Brest, 27.-Dimarts, dia ta
osa serà varat a raigua el creuer
de vuit infles "Duguay-Trouin".

Presidirà l'acte el ministre de Marina. M. Raiberti.-Radio.
VAC.a DEMPRESORS A PARIS
DIARIS .QUE NO SURTEN
Paris, 27. - Anit paseada els obrers
le 'es rotatives de la gran premaa
Para del cartee de Croissant es declamen en vaga per haver- se'ls denegat
faugment de salaras que havien denlarat
Aque,t mati han deixat de sortir alatlas diaria i se n'han publicat d'abres
amb mitjans improvisats.-Radio.
L'EN-PRESIDENT DEL BRASIL
Bordcus. 27. - EN el trasatläntic
"Lutatia" ha marxat avui al Brasil
lax-pre,e7dent d'aquella república N'E-

pitad. Pessma.-Radio.
LA FALSIFICACIO DE DOCUMENTS D'IDENTITAT I BITLLETS DE PASSATGE AL
PORT DE MARSELLA
Marsella, 27.-La noticia segusta practicant inveetigacions
releeionadee anea) Eassumpte de
la falsificada de documente
eadeni jtal ballets de passatge,
realitzant une
que .verti en
quilrits individus, en la sera
eiajeria italiana. i dels gneis
e eelat rietimes ja bastante
hierra-11s italiana tumbe que es
Mg len a Amèrica del Nord i
sl Sud. puta en tractar d'emairear-se. es convenceren que
els havien estafat i que quedaren sense poder marear i a mes
a nula sense els mil, dos mil,
ircs mil i fine quatre mil franca
que hallen pagat per aquests
&icen-lenta falsos. creient que
Aren legals expedita per les
aueintats i empreses narileres.
Irnmedialament de formular-se les primeras queixes davant
le g autoritats do Marina foren
de tinguts tres subjecte; italiane, principals autors de les
estafades, peral en queden uns
guants mes. per al descobrimnet
/natura deis quals està trehallant activament la policia especial del port.-Havas.
DISCURS DE MR. HARDING
AL CANADA
Washington. 27.-EI president de

le keeeblica. Mr. Harding. ha serian a Vancouver, on ha pronunciat
disturs cc el qual ha dit que era
prlinera vcgada. des del seu advelihent a la Presidencia, que desembarcara en terra estrangera. La resta
del seu discurs l'ha dedicat a parlar
de in excellents relacions que imanté
Estats Units i el Canadá.-Radie.
als

Aligera, 27. -e- El dia 4 del
vinerit Mes d'ageest es reuniría
l'Assemblea Nacional arieb l'ohjeete de procedir a la tatificeci6 del `Tractat dc pau a LauSería.
Un cop hagi Stat ratificat
el darnunt dit Erntetet AS procedirà a l'eraWaci6 de Cenetantineble, la qual cOrnenrärb
probablement el dia 6.-Radio.
Angora, e. - Le eoneacatória de
la neva Assemblea Nacional ha estat
ajornada finS el dia •12 d'agtest, arel)
motiu de no estar otabades res eleccions.
L'Aesemblea discutirá el Tractat de
pau a última d'agost. - Havas.

DEFENSA Dl. POINCARE CONTRA LLOYD GEORGE
. Londres. 27.-En un discurs pronwaciat o 1 . ,1soriaciii femenina política,
lord Itobert reell ha atacat Lloyd
Gene. 4er/t.: arara ley frases astas I 0'0niques de l'ex-primer an g lès reaneete
Franca i especialment els ataca contra
M. Po i ncare.-Radio.
•

Londres, 27.-La correspondencia de
Liverpool diu que el Vaticà está preparant la canonització del reverend
Barbicri.
Aquest será el prifiler San: anglas
canonitrat després de la reforma.Radie.

Arenys
r
4

(C.-T. P.) (e
l

A'
S.

S.

64
76

• Monea(
A Barna.-Terme

1
'.(T. P.)1
(F.-T. P.;

143 145

Dusseldorf, 27.-E1 minatre de la
Guerra francès, senyor Maginot.
acompanyat dels general: Degoutte i
Boquea ha passat revista a les trapes
angleses prop de ColOnia.
El senyor Maginot féu present al
general angles (eedley la sera satisfacen) i el seu agraiment per haverli proporcional l'espectacle de tan
magnifica ' revista.

Acte seguit "elegirme torne a Paría-Masas.

batrcjats artib la multitud, sense pos
que siguin meleetats. La /Dolida alemanya ha canviat també la leva actitud hostil per una altra de més
cortes i els policies alemanys saludan
els nostres soldats.-Radio.

REOBERTURA DE LA
FRONTERA DELS TERRITORIS OCUPATS
Dusseldoef, aT-La frontera entre
els territoris ocupani Alemanya, que
hacia estat tascada com a sanen) fina
el 26 de juliol, anit passada queda
novarnent oherta.-Radio.

SABOTATGES A LES VIES
ERRILS
Dusseldorf,
sentinella del
Itchz de Zul PY gh , a la noca lisia ihrrías de Duren a Euskirchen, ha dispar at alguns trets centra un individu
que es trobava a la via. Una patrulla
tramesa a la matinada al Ilet on fou
entert l'esmentat individu, trobi exca-

RES ALEMANYS Berlín, 27. - Els salarie dele

minaires han experimenleit un
nou augment de 70 per 1 O 0.Hayas.
ELS TRIBUNALS BELGUES
COMMUTACIO DE PENES A
SABOTEJADORS
'Crefold, '27.
El Tribunal
d'apella g ió l'exteecit d'ecupació belga d'Aquisgran, s'ha
ocupat del cae dele guatee subotejadors condemnals a Mort
el din 13 de 'l'actual. EI fiscal
demane la confirmació de /es
condemnes ptionunciades pel
Consell du Guerra; però cides
les . defenses, el Tribunal ha
commutat les tres penes eapitale a qua force condemnats
Von Keller, Sehulee i Ringene
berg, pea, les do treballs fareats perpetus.
Al teu Latuverherg, condenenat primitWament a treballs
perpetua; se Ii conmute la
pena per la de 20 anys de treballa foreate.-Radio.
; ELS CANVIS A L'EXERCIT I
AL. GOVERN BELGUES
Brusseliles, 27. - Els perlaclies d'aquesta eapital comunique que el general Ballia substituid' til coniastdant en cap do
il'exeeeit 'belga d'ecupaeió,
nyor Bucquoy, per haver aguce t
de retirar-se.
Asseguren aje( mateix que
el diputat Hibeeal Ferthomme
reemplaeare en el eme ehrreic a
l'actual ministre de la Deltasa senyor Deveze.-HaVas.

DkCLARACIONS DEL MINISTRE
EL GOVERN DEL REICH AUGDE LA GUERRA FRANCES
AUGMENTA LA CORTESIA EN- MENTA NOVAMENT LES TARIFES FERROVIARIES
VEAS LES TROPES Berlfii, 27. - El Govern del
Paris, 27.-El senyor Maginot ha !
tornat aquesta tarda a la una del set: Reich ha decida d'aug,mentar
no varnnt.
e enel vinent: mes daviatge d'inspecció per la Rulsr.
goet les tarifee ferroviàries,
En rebre eis periodistes, el senyor
elevant-les en un 310 per 100
Maginot ha deciarat que tornava sumament satisfet del sen viatge. puix per alls viatgers i un 1 50 per
a les merenderies.
la situació a les regions ocupades ha
Aquest augment es justifica
canviat molt favorablement per als
francesos. L'actitud de .la població és
pel dèficit provoca t a causa de

per transm,

la milicia Mista co

ToqUi0, 27. - Seenbla que
-O-han fraeassat completament
els esforeOs tete amb el fl d'unRoma, 27; - Els perlbdide
tenir una intelligeneitt entre el comentba aquests dios el proJapó i el Govern dele SOviete.- jecte preeentat al Gran Cangle
Hayas.
feixista pel general Bono.
EL. JAPO I LA QUESTIO
Aquest projecte va encarriiSINGAPOORE
nat a transformar la milicia
nacional,
donant a aguaita ins- Toquio, 27.-La qüestió de la ha'se naval de Singapeeme segueix pee- titució feixista un caràcter ap6e
be milit r que pOlfLie. Aquesta
ocupant ropini6 pública. a
Aixf en 1 certles fi rticulars cola
milicia entrarla a formar par:
en els politice i parlamentaris no es
de l'exèrcit regular i tindrla
parla d'altra cosa.
per principal objecte la prepaEs diu rtle diverses eettitáts es recia militar, de maneta. que
proposen de dirigir-se al Govern en els joves que Pu haguessin serdemanda d'explications en se de vit tres anys voluntaria, yetiprotesta si Mes no, cena ho feu dies cien elensiderablernent reduit Si
entera una Comissió designada a
temps de Ilur setvei Militar obli
l'efecte per un dels grupa de l'Alta •gatort.-Havas.
Cambra que va anar a visitar amb
DIPUTATS EXPULSATS PEL
el dit objccte els ministres de MaPARTIT POPULAR
rina i d'Afers estrangers.-Havas.
Roma, 27. - El Conselll nadel partit popular ha
LES MEMORIES DEL 'delicti
aprovat una orare ael die exPRINCEP HAMAR
puleant del dit partit quatre diUN EDITOR OFEREIX putats i invitara, a altres set a
renunciar a Hure aetes. - HaPAGAR-LES A 16 DO- vas.
LAR.S LA LrNIA
Ilma.. 27.-Ele dOS diputate
Nava York, 27. - El ceragut editor expulsats chal partit pel ConSell
Foldwer ha telegrafien al princep lla- nacional del inatela sále el Semar, el qual rea!tacitx a Paria, que li nyor director del -Car-rieras d'Italia' i Vassalied ex-stcomprava les memòries quo aqueat ho,
cretari d'Estat en Mere estranescrita a 16 dallara la aja, i las cartea
gers del gabinet Musatelini.
a 15
A mes a inés han Wat inriLes esmentadea mena:mies es rcfereilate a 'dimitir Hure mandáis chn
aren a les relaciarts amorosas del ['cinloe de deu dale altres nou dipucela Haniar amb la ballarina ruma Vetate, entre elle el senyor Cavaca Bratislava.
Ei trincep Harnar, complint un vot orla acusats d'ha yer Seguit la
enataiaa liana de conducta. que
que va fer, ha deixat de parlar dea
Hurs col-legues ex-pulseta.
que raba.ndcrnas la ha:tarima-Radio.
Per únala, el Cansen del parL'AVIO QUE FEU LA TRAVES- hL popudar aprorà una resolucia desautoritzant al "Cerriere
STA DE L'ATLANTIC
d'Italia" por la seva actitud
Ri , D de Janeiro, '27. L'avie Santa. durant la batalla popular Sebre
la reforma electoral. L'eSnienCruz, :unta el qual van fer la travessia
de rAtrantic els aviadora Cabral' .i , te/. .diere ha cesat dones, d'eeCoutinhe, ha eetat trames a Portugal. I eed un (irgan del partit popal lar.- Radio,
. - Radio.
l'ocupada de la Ruhr pels fran .
c e sos
rito
Berlin, 27.-Malgrat totes las
prohibleions, als cereles d'es,
guerra es fanipreparatius ,per a
les manifeslaeions eintifteixisles
que han de celebrar-se el dia 20
a tota Alernanym-Havas.
LA CAMBRA DE COME:tal
•
D'HAMBURG
Hamburg, 27.-La Catabre lb:
Contera?ha eollicitat. del enticeCuito qu 'u signin derotemles
tes dispesicions per lee gimas
queda reglallnent al el cometa; so •
bre alivianas.
Solliciten alai inaleix l as
pressia del control solee el comete; ainh Eineenor-aliavas.
LA PR
OPE
RA
CONVOCATORIA
DEL BERHISTA0
Be rl In. 2.7.-Es (Yollaid417:1 com.
a probable que el Ileiehel ene
Fit l convocat. as reunid per a lit
primera quineena del eiraxiin
agost amb cl fi de votar certes
Inesure,s urgente de -127/rätil el` financiar, encamina/lee al soete-

eirnent del asare-Rucas.
LE SDIFIGULTATS DEL CONTROL DEL DESARN1AMENT A
ALE elAN YA
Pa p is, . 2 7.- El general Nollet,
president de la Comissió Interaliada de control del desarmament a Alernanya, visite alije Cf.
Poineare, al qua( .posit al cocrent da les difieultate que. la
Gomissid ha trehat en l'PX91'fiCi
del seu comandamena-Railio.
Berlín, 7.-L'autoniabil del
Ministre de Finances. senyor
ien el qual hi llueven el
miniefre. el Secretari d'Eatat, se
nyor Berckmann i un altre funa

ale le inances. estat
cioari
n
bolea', a Berlín per un carnia
automòbil. El:: tres ocupante
han. sortit de l'aecident amb
lcus contusions.-Radio.
M. MILLF.RAND COMMUTA
LA PENA DE MORT IMPOSADA A L'ENGINYER DE LA BADISCHE ANIL/NE
Dusseldorf, 27.-E1 president de
la República franceta, Cf. Millerand,
ha coi:multa: per la pena de treballa
foraat a perpetuitat la pena de utort
a què. hacia estat condecunat pel
Tribunal, cl i, de juny passat, lenginyer senyor George de la Badische Aniline, al qual s'acusava d'haver realitzat actas de sabotatge.-

llaves.
11A ESTAT DESCOBERT UN
AMAGATALL DE CARTUTXOS
Dusseldorf, 27. - La policiado seguretat ha descieberi
en ple camp un dipiesit clan
desti que constave, da quatra
tiaixes areb quatte ceras cartutxos, - Harae.
EL TERRIBLE AUGMENT DEL
iPREU DELS QUEVIURES A
ALEMANYA
Berlin, 27. - Ele presas dele
queviures continuen augneentant moment per moment en
proporcione terribles. Leseassedat de paPer. moneda és tan
gran que abir el niatf la mejor
part dele Bailes no es donara
mes que mig milla do Mares en
valore fiduciaris.-Radie.
----PIERPONT MORGAN, CAP A
EUROPA
Nora York, 27.-El financier nordamenice Pierpont Morgan ha sertit
aval cap a Europa-Radio.
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EL VIATGE DE al. aLaGINOT

CONFERENCIA ENTRE L'AMBAIXADOR DE ERANèA A BRUSSELLES I al. 3..e.e.1PAIL
lerusselles. 27. - T.:ninbaixador de
Franca a aquest3 capital Isa cstat reina armes, mal( pel son> sr . Jaspar. anda
el onal ba relebrat una extensi couferese,a.-Radio.
Berilo. 27.-tIan arribat a Londres
el president del Baile de l'Imperi, Sr.
Havenszein; el director de la Saciats

ELS COMUNISTES BELGUES
ABSOLTS
Brusseliles. 27.-Han estat
absolts pr.l Tribunal criminal
els comunistes acusats de complot contra la seguretat de l'Estat.-Havas.

.

dc marca (12.000 frases) que concitan
dos itulividus, la precedencia deis (mala
era sospitosa.
Comuniquen de Dertmund que la Sucursal del Banc de l'Imperi ha estat
ocupada pele franceses. els (mala es
proposaven d'incautar-se de seixania
mil milions de mares, no trobant-se
mes que mil milions (3o tnil frases).
Els alts empleats han quedat custodiará
per les tropes.-Radio.
Dusseldarf, 27.-La policia de segurctat embarga. el precis moment que
s'ea:aren descarregant a les ribes del
Rhin, 25 cai ges contesint bidlets del
Banc per valor de dos millens de
marcs.-Havas..
Essen. 27.-1-Tan estat detinguts dos
ferroviaria alemanes en poder dels
quals foren trobats cine cents ini boas
de marca. Interrogats sobre amb qua
pensaven rresinercar aquest diner. contestaren Ve esteva desthat al pagament dels jornals dels ferroviaris
que no treballes.-Havas.

UN DISCURS DE MISTER BALDWIN
"EL PAGAMENT DE
LES REPARACIONS DEPEN DE L'ESTABILITZACIO D'ALEMANYA"

CANONITZACIO DEL PRIMER
SANT ANGLES DESPRES
LA REFORMA

LA FORTA DEVALLA-.
DA DEL MARC A
L'ESTRANGER

INCAUTACIO DE MILIONS DE
MARCS
Dussehlori, 27. - Ele franceses
s'han incautat de quatrecents

ha sortit aquest mata a les amit trenta,
cap a Crampigny, on penen descansar
durant uns quanta dies.-Radio.

taIMPERT ALEMANT A LONDRES

i el director general-de la aula Hunaburg-Amerika.-Ba dio.

va: un sot seta el vicias i havien esnou coualaerablement el tiptiè (le comtat tretas les travesses.
•
pra da totes 'les monedes estrangeres i
Entre Turleinspole i Treces va
servir les demandes en una proporeia
ocórrer
un
descarrilament. les Causes
mas restringida tale dimarta, que no
del qual es desconeixen. No hi hagué
va poder servir Men que un den per
desgràcies
personals.-Radie.
ecut de les quautitate demanades de divises estrangeres.-Ratlio.
4- ELS SALAIRES DELS MINAI-

r. POINCARE SEN VA A DESCANSAR UNS QUANTS DIES
París. 27. - El president del Censen

Glagow. 27.-En mi diseurs proutmciat reeentruent el primer ministre angrea. censar Baldwis, be decimal que
el pagnment de les reparacinus depèn
dt restabilitradd financiera d'Alemansa.-Flaras.

General ill;Eleetricitat, senyor Deutsela

frenes.
S'opina que aquesta nova balsa 'Ala
gane el Bine l'Imperi a elevar da

-Radio.

rigeix violentissitns ataca contra el
Govern a causa dels nombrosos accidents ferroviaria que es registren
gairebé diàriament a Romania.--Radio.

Guerra francés -

París, 27.-Et mercat de mazas no
funeionk ahir a Alenianay, no donautso entS cOtitzacin oficial. Maigrat aleta
l'anulad de les condicions Wemissió del
non enaprastit en or interier al 5 per
100 1 l'haver-se desraentit que el Batee
rImpeel garantitzaria aquest cmprèstit Stab les seves reserves en or,
coutribuiren a què conti~s la balsa
del mare als mereata estrangets.
A Londres la Iliura esterlina ea entale a (loa millase seteents cinquanta
mil mares, o sigui ainb una puja da
mès d'un trenta per cont arub respecte
al dia anterior.
•
A la Bors-1 ele París e, corita?: dficialment el mili() de usares prtper a riel

Paria 27. - Abano de sortee . cap a

ELS ACCIDENTS FERROVIARIS
GAIREBE QUOTIDIANS DE
ROMANIA
Bucarest, 27.-El diari "Pätria" di-

ZF.-T. 13.);

d

alemanyes, estant en l'actualitat

Charnpingny el senyor Poiscaré ha ileclarat ala periodistes que la nota francesa ha cstat comunicada aquest mafi
Erussellee.
•
E's senyors Jaspar i Theunis. els
guata havicn de venir a Paris amb robjecte de celebrar una conferència amb
M. Poincarè. han ajornat llur viatge
fitis que et primer nimistre francia terei del seta estiueig.
Se sip que racord amb Dalgica
complet. i que solarnent manquen per
puntualitzar alguna assumptes. de detala Els ministres belgues i franceses estas d'acord en no autoritzar cap
reducció en la xifra del deute alema ny.
La reapeata franco-beaga seeä, pera,
concaliadora en extrem, i perrnetrá les
ne g ociacions amistoses entre els aliats.

LA MONEDA ENCUNYADA
L'ANY PASSAT ALS ESTATS
UNITS
Nova York, 27. - Durant el
passat any econbinic els Estafa:
Units han eneunyat 3.9 5 0.0 0 0
peces d'or i 1 1 t3.3n.0 O 0 monedes de plata.-Radio.

falange

I

sicions

de eomplet acord analadós Gaverns. El
senyor Poincare ha redactat ja el projecte de respeata a res:nema:la nota,
per part de Franca, i Jastiar ha acabat el de la resposta belga.
Ambdós es donaran a conèixer mutua:test el projecte en qüestió, a lobj acte que l'un i raltre ptaguin formular - se les observacions que considerin
pertinents.
Tant runa nota com l'altra estaran
en daposició d'éeser cursades a Anglaterra Cl pre.xiin dilluns.
La setmana que ve es areunra Peincara amb els ministres belgues Thetmis
i Jaspar.
Poincaré també .s'entrevistarà amb
el ministre angles lord Curzon quan
aquest passi per Paris, per fer, com
acoatuma. la saca cura sraigiies a
França.-Hacas.

titud a Venizclos. fent constar Ilur
agraiment pels serveis que Venizeaos
ha prestat a Ja seva patria en la
Confea ltncia dr Lausana-Hayas.

e Empalme

Masnou. .
U----

París, ay. - Els Csoverns frantès i •
belga han denat per acabats els carivia
d'impressions que han vingut celebran:
aquests d'es ä propòsit de la nota ataglesa de resposta a les ültimes propo-

la )(lira de les upando.

a Londres. -- La situaci5 a les regona ocunat,

° g amito del ministre d.

ARRIBADA A PARIS DEL GENERAL PELLE :: DESPEES
D'EXPLICAR LA CONCLUSIO
DE LA PAU M. POINCARE EL
FELICITA FeXPRESSIVAMENT
Paris, 27. - M. Poinearé rehai ahir a la tarda el general
Pelle. el quel ha tornnt de •uïsea, on ha representat Frenen
eom a primen delegat de la
Conferencia de Lausana. El general done compte al president
'del Consell de la conclusió
in pan entre els atleta 1 els
turca.
El president del iConsell ha
felicitat exprésairarnent el general Pelle pel Sen Lacte diplematic i la competència que ha
tionat provee el prinier delegat
feäncee en les hurgues i dlfieila negociacions que han precedil all canvi de signatures.Radio.
VENIZELOS FELICITAT PEL
GOVERN
Ateces. 27.-El monarca i el Govern han adreçat un telegrama de gra-
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L'ACORD GHESTER 1DENIJN.
CIAT
Londres, 27. - L'Agéneia
Reuter dita que l'actird Chester
entre Turquia i un grup de financiera anglesos ha. estad denunelat.-Eadie.
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CRONIC A

PALAU DE LA
SOCIAL GENERALITAT

AL METROPOLITA
A Res obres del Metro, a les
gneis es dória molla activitat,
treballaren ahir 765 hornee.
LES DIFERENCIES ENTRE
SLNDICATS
S'han deolarat en vaga 40
obrers de la fàbrica de tints i
aprestos da rosal i Correnanyia,
cerrar del Dös da Mais, 190,
'par barer eaaat admesaa sis
obrers al Sindicat Lliure. aquesta continua trebaBOL
VAGA
-El Sindicat Uni c del ram fabril i textil ha publicat una nota en la qual assabenta que
fracassades les gestions amb
la casa Badaroux (Teinturerie
Franeaise), els obrers en vaga
no reprendran el treball fins
obtenir l'acceptació de les seres bases, perquè si en les al' tres fäbriquea similars els
obrera guanyen non passetes
diárles — diuen — no és legte que en aquesta casa acceptin de treballar amb un jornal
Inferior.

EL PREU DEL COC
El gremi de detallistes ha
arribat a un acord amb la fbbrica de gas La Catalana, pel
majá del qual s'evita que el
prez: del carbó de coa sofreixi
augment, P e r consegüent,
aquest article seguir venentse al preu de taxa.
MOVIMENT SOCIETARI
Demà, diumenge, a les deu
del mati, se celebrará a Moncada Im míting d'afirmació societbria, en el qual- prendran
part un representant de la Confederació Regional, un altre de
la Comarcal, representants dels
grups boratos de Barcelona i
altres companys.
— La Sentó d'obrera dele
Rama de Papar, Catara i
afecta a les Arts Gràfiques del Sindicat Unte, celebrarà reunió al seu local del cerrar de ('Ora, 10, per tractar
discutir assumptes d'ordre interior .
MULTES
El governador ha imposat
Una multa de 2.00 pessetes a un
diari local per publicar un
anunci conceptuat immoral.
A dos ciutadans que duien
armes curtes de foc sense
cenefa, els ha imposat multes
de 230 pessetes.
DE VIATGE
Anit, amb l'exprés de Madrid,
eerti cap a aquella ciutat el capitä general senyor marqués
d'Estella.
A acomiadar-lo hi havia el
governador, alguns
militars.

El motiu del viatge són afers
de carácter particular i sembla
que estar à de retorn d'aquí alguna dies.

Eis Teatres
Els notabletaartistes catalana Maria Vila i Pias Dan i han organitzät
una companyia amb la qual es proposen recórrer les mes importants
poblacions de Catalunya, donant a
coneixer obres noves de teatre nacional i estranger.
TIVOLI
Ando l'objecte "de poder complir
ele nombrosos compromisos contreta arab anterioritat amb les erapreces de distintes poblacions de Catalunya, en les guata ha de donar a
conèixer les obres de mejor èxit durant la temporada última d'hivern,
la notable companyia que dirigeixen els popelaríssirns primers actora
Santpere i Berges donará per acabada la sena breu actuació al teatre
Tívoli amb les funciona de demà,
diumenge, tarda i nit. En totes dues,
aixf cona en la d'avui, dissabte, a la
nit, es representará "Clave", la famosa narració episódica, que ha
cónkitelt un deis majors encerts
d'En Joaquirn Montero.
ESPANYOL
La brillara actuada, de Raymond
al teatre Espanyol tindrà un digne
aaabament amb les colossals funCiOna de comiat que el famós
sionista prepara per a arte dissabte, i
demä, diumenge.
El rei de rocultisme es disposa a
emprendre una nova "tournée"
transoceánica que durará, segura-

ment, alguns 'anys. Els mis sensacionals experiments de Raymond
secan presentats en les seres funciona (radie a Barcelona, per demostrar aixf el seo agraiment i la
simpatia que sent per aquest públic.

Crónica Judiciaria
AUDIENCIA PROVINCIAL
SALA DE VACANCES
Ha comparegut Pala Martí Gil, penat en'altres vuit ocasione per dife-

rents delictes, acusat d'un delicte de
furt i per'el qual ha demanat el Fiscal la pena de tres mesos d'arrest

,Hei pres possessió del carrec de
magistrat de la Sala primera, En Ra,mosi -Esteva.

LA PUBLICITAT

biSSabte 28 de juliol de ilna

'SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Die 27 da Juliol do 1 923
1. SITIJACIO ATMOSITRICA. GENEE.AL A LES
7 DEL MATI. — (0eaereaciona d'Europa, Nora d'A/rica
e PA tiantic, eelmdea ver telegrafie cense
:
Domine el registe de presaions altes a la Península lberica, ami) tendencia a estendre's a França. Les balees
pressions "del Bàltic produeixen plagas al- nord d'Alemanes.
Balsa el baremetre a les costes oceidentals d'Europa,
indleant la probable proximitat d'un nou centre de portar.
barbé atinosferica, qual centre fera encara en ple Atlantic
septentrional.

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A LES 8
DEL MATL
(Observacions de la Xaras metcorológica
• catelnee, rommienden per tei(ma):
En general el remita as Lo, mes amb rel mig núvol a
gran part de Catalunya. Hi ha calases a la Cerdanya i
a la PI ma eje Vich.
Caudal del Stegre a Camarasa, 50 metres cables per segon ; ídem del Noguera a Tremp, 33 nutres cúbica per gegon.
•

Notes d'Esports
•

COXA

sentar el seta onze complet, i d'el

MANIFESTACIONS DEL PREque hom auguri una lluita menea.
ELS CAMPIONATS DE CATASIDENT DE LA MANCOMUI ble.
LUNTA
D'AMATEURS
e Es de ernere que els aficionats, fino
NITAT
Dijous a la nit continuaren al Parc a els que amen decidit de no anar
El senyor Puig idCadafalch
futbol en aquesta epoca, voldran
les eliminateries deis Campionats de
en rebre ahir els periodistes,
terrompre l'habitud per una vega
Catalunya de Boza, davant • d'una
manifestä el següent:
que el camp yeti del Barcelona oce
concurrencia no tan nombrosa. coas
Que el Consell liarla a-provat
incapaç per encabir tot el palie que
dijous passat. sens dubte perque el
la propera Assenablea censa
hi anirá.
públic 'es reserva per assistia a les fiacordar la data en qua tincirb
Pel carácter benèfic de. la festa
/sale
del
Campionat
que
se
celebrare.
e!
llora - cona també un contracta
pel molt que s'in) mereix En Con,
vinent dia 2, emb gran solemnitat.
amb la Caixa de Pensions.
creiem que el .públic ho interpretan
A la reunió de dijous passat 'asePdu avinent que la setmana
daren eliminats els boxedors Serschee
aixf. mateix.
que rd no bi haurà Colasen, per
1 Mampa, del pes mosca, 1 Tello, del
tenir celebrante la constitució
per,. ploma.
A LA COLONIA GÜELL
de les Diputacions.
Quedaren dones qualificate per meta
També recordà que la setPer disputar-se la fonnosa Cap,
dre part a les fina% Varca i Vitela. ele
mana entrant, amb motiu do
donada pel baró de Güell, jugares
le primera de les sementales categoel dia da Sant Jaume els primas
Vaniversari de la mort d'En
risa, i Robles, de la segona.
equipe del Martinenc i de l'Ena
Pral de la Riba, l'Inatitut d'EsPer no haver-se presentat un dele
nyol. Resulti un encontre de poc in.
ludís Cata/ans publicará el pripesos
welters
els
dos
restante
quedateres malgrat que els marcadora fun.
mer ;libre dels tres que te en
ren qualificats per disputar-se la final
cionessin activament, puix el resue
projecte, en record del que hade la seva eategoria dijous vinent.
tat fou de 5 a 3 a favor dels "reials'e
rta estát president de la ManComeneä la reunió amb un combat
Arbitrà imparcialment. paró ando ne
comunitat de Catalunya.
entre ele professionals Apariel i Sa- maese encert, En Nin, de la localitee
Els tres Hilares portaran per
che, que guanya el primer per manee,
i eren els equipa:
titol "Miscelánea, Prat de la
després d'haver-se assegurat el domini
Martinenc: Leal. Trallero, Sublrs.
Riba", tractant el primer d'Esdurant els guatee rounds que dar:1
na, Samsó, Carreras, Carpio, Faea.
tudis de Carácter Administralene-ondee,
tes, Monté, Garriga, Ferrando I Pi.
tiu; el segon, d'Estudis de CaEl mds interessant fon el sean
räster Polítie. i el tercer, d'Es'round, en el qual una re- se-cié de San- na.
Espanyol: Tobe-ha. Arinyo, Puig
tudis de Caräcter Jurfdic, porchez i un atac alternat dels dos bozoSales. Einig. Rivali, Navarrete, Qua
tant //ornes el primer un petit
5. 1,,ENTs tsuPatiolle BAtzuELON.e.— L.an 'atgee Se d'asmeetera lijare a lee 7 del rautelt
tors ens feren esperar coses lateasrol, Sierra, Bolet i Juanico.
Altitud, mema:
pròleg del senyor Puig i Cada:50, 500
sants. Despees decaiga-se l'interès 'fino el
Direceid:
falch.
E, ESE
final
'Velocitat en metres per segotte
• "
u, a
A continuada Teile i Robles es lisAfers que van setrnetrb's a
BOTADURA D'UN OUTRIGGEl,
pistaren la semifinal ele la eategoria
l'aprovació de la Comissió prodele
pesos ploma. Telio, que es ele anDemä, diumenge, al Club de Mar,
OBSERVATORI
METwitnle)GITC
DE
LA
uNtvERSITAT
r
vincial en la sessió que tingué
l RAI10ET.ONA
f
teriors constata del. Clcupionat cons su
del Centre Autonom1r.a. de Dependas
Bares el'absereaciii: 7, 13 i 18 horas
lloc el passat dijous, dia 2. 6 de
rernareable punche; malgrat la precidel Comerç i de la Indústria,
Deremetre arena l al nivell de Id mar: 761 .8, 7613. 7005. — Term e-metre sec: 24 .8, 203, 247. — Tertnemetre
julio], a doe. cuarta de eine de
sial del sen crochet de theta, es troble
lloc la botadura del non outriggcra
Inunit: 221, 22, 22. — Humitat (contessimes de saturada): 73, 74, 78. — Direed6 del vent: ESE., SSW„ S. —
la tarda.
amb un adversari que l'encaixava perquatre rerners adquirit recentment en
Velocitat del reist en metres per segon: 2, 7, 3. — Estile del cal: quasi seré, nuboies. Cl ;assc de uúvols: m'anulePeecurs d'aleada interposat
fen-lament i que posseint au joc mea deUnes drassanes de Suissa, el qual
nimbos ; aits-earoule, etimule-nimbus, eirrus; e irrus-stratue, etimuls.
pel president del Centre elatalä
piel responia arab molt coratge, en-ara
t'U apadrinat pel baró de Güell,
Tempeeatutee extremen a n'entra
de Vilanova i . Geltrú, contra la
que no estes clotat de la seca mesada a
legal al Comité °limpie InternacioMáxima: 238. — Mínima: 22'3. — Mínima arrea de terca: 214. — Oseillaei6 termométrica: 45. — Tempemulta de 6 pessetes i abonaprecisió; aiae fau que Tellp a les darnal i President del Coraita Executa
ratura mitja: 243. — Precipitacie aiguea, des de les 7 llores del dia anterior a les 7boros del dia 4e la data: 0'0
ment de danys que li ha estat
rentes del primer round es veles becde la Confederació Esportiva. de Causilanetree. — Recorreaut del vent en igual temps: 143 auilametree. — Observacions particulars: boira.
imposada i decretat per l'Altant compromès i a punt d'anar a ter- talunya.
caldia de la dita població, amb
na Al segon round el combea ja es premotiu deis desperfeetes .eaalsenta mes igualat, tocant Tela' arnb
AVI A 010
seta a ( ' edifici de Correus,
Veler italiä "Límite", eu Ilesa cap
gran precisiG la rara per crochets de lee
LA VOLTA AERIA A CATApels individus que formaren
a Terranova.
dues mano, peria tanmateis, Robles
una comparsa de Carnaval, sorVeler italiä "Caroliva", en llaat, cap
tingue un moment en qua el pose. ea
- . LUNYA,
tida - del dit Centre.
'perill.
a Golfo di Purto. •
Un gran èxit ha estat el conexa
IfUlVICIPALS
LES
OBRES
Veler Halla "Luciano", en nasa cap
Al darrer round el combet no canela
Recurs d'alçada interposat
DONATIU
de cartells celebrat per escollir
S .espeefe, paieSaUf Tello un jac pec
Sr. Director :
a Copo Coralino.
per En Josep Soler contra pronunciador de la Volta Aeria a Gata.
Amb destinació a la Germensa-mit
•
El
ene
subscriu
Ii
agrairia
varMt
;
el
seu
adversari
ma-aya
e:etut- loa-aya, organitzada per la Penya de
Vaixells sortits dat de Bombera s'ha rebut a
videncies de la Tinència d'Algeist
que
no
gocen
carelatab
ell
malta
dots
d'encaixador
i
eaans
mejor
lecaldia del districte X (raquesVapor espanyol "Malita", anlb carl'Aire.
l'Alcaldia la quantitat de 100
loei t et eue el sen eontrincant, eae;
la chatea, per les quals Ii fo- :lar-se pablieament, que en el diari de rega general, cap a Eivissa.
Vint-i-sis són eis carteils admeses
pesca-tea, 1-manieses per la Corn:alee. a s • sr re entendre, ti -9:415 una
ren imposades nota multes de la seca digna direcei6 volgues criclae
.Vapor anglas "Dolly . George", en
pel Jurat, i entre els és molt dificil la
panyia de Gas i Electricitat pel
\arteria
per
paute,
ben
mereseuda.
25 pessetes cada una, per in- l'atenció des Municipi sobes l'abandó Illet, cap a Huelva.
selecció. havent resultat guanyador un
bons serveis que feren els indiDe Sisad-lee I Vareta del pes merca, preciós cartel! de l'artista sabadellec
Vapor espanyol "Eugenio nutres",
fracció de les ordenances mua de les obres pebliques que quedaren
vidua de l'esmentat cos en l'injeda
trasbalsades quan la vaga de transq
eliminat
el
primer,
n
Ieeprea
d•un
nicipals.
en. ilast, cap a Guiara
senyor Martí. Es van concedir raen-cendi ocorregut al distribuidor
combat eccidentat en el qual Varens
Vapor espanyol "Enrique Ballestee
Recurs d'alçada interpoaat porte comenek 1 que avui •.lia eegueide gas que l'esmentada Compacimas honoriiiques als presentats pels
bague desear advertit peblicament,
. ros", amb caerega general, cap a Gijon.
nyia té a l'estació de 31. S. A.
artistes sennors Monton, Baixares,
per En Joma Sabaté en repre- aen taut o mes trasbaleades.
per rootius aliene a la bors, que a la
>eme Bassedas
Vapor espenyol "Poeta Acolas", cn
M. F. A.. Dalmau, Busquets i Nica
sentad() de la S. "David"
UNA MOCIO
liaren, si reincidía, li restarien mollas
- transit, cap a Palma. •
contra la multa de 15 pessetes
Estan ja acabant-se eis preparatius
Sr. Director:
simpaties.
•
El regidor senyor Viza ha
del nsiting d'aviaca5 de Sabadell,:tá
que va imposar-li la Tinencia
Molt senyor meu Dics enrera, en
presentat una mocid a la CoEn Vitral i En Mompá, tamIx1 del
. el . següent pentfains:-ventsacori
d'Alcaldia del districte VIII d'a- un (liar{ barceloní la venia la següent
missió d'Hisenda parqué es conI) 5 mosca, terca un combar molt inDia 4 (dissabte), a la tarda, a les
questa ciutat.. per infracció
oede,ixi una quantitat igual que
tereseaut ,per la ciencia une desplegaquatre. arribada dele avions que meles ordenances municipals.
la de l'any paseat per a les fesren Fa-ti na encontre moit igualat.
''En compliment dc record adoptat
dran part al ralting; de dala a dos
Recurs d'alçada interposat en Fültiraa assemblea general de s0Quarauta Iteres. — E,selesia partotes tradicionals que celebra el
el qua; Vitriäe s'atribuí una vicreeia
Murta de emir, *se celebraran les proper Na Pilar Moragues Contra cis, l'Associació Espanyola crEecrap- nula' de Sant Franca-2e de Panal. 'Ho- veïnat de la Placa de Sant Just,
per multe malt prima ; clamoetria pere
ves d'altura, aterratge i velocitat.
l'acord de l'Ajuntament de Vi- tors fusionat amb la Societat res 'l'exposició: De do enana de set aixf com per la que celebra el de
&ser el millar en agilitat,
Die 5, a la tarda, i dc cinc a dos
laclecanaps, del 25 de novembre d'Autors Espanyols, • conservant, pera, del mate a dos cjuarts de vuit de a la Placa Nora per Sant Roe.
esquiva I ciencia. En Morap6, mes
quarts de vuit, se celebraran les pro•
darrer, reconeixent que sobre
tarda.
alt,
un
In
lama i lahra la se -a significació i
desplegà
tamb6
interessant
SIGNAMENT D'ESCRIPTURA
ves d'altura, aterratge de senyoretes
la peça de terca anomenada independencia pròpies.
Cort de Maria.—Avut es fa la eisita
a estones i no mancar d'eficacia ; Mee
Al despatx de l'AleaIdia ha
passatgers i habilitat.
"Afrisa", aituada ed el clit tero Nostra Dona de la Misericòrdia a
Per virtut del pacte d'unió, raesafirmar-se
que
sota
aquest
darrer
esestat signada l'escriptura d'arma, no hi ha camf públic ni
la aova es.g1eela.
Amb un programa semblant se cesociació Espanyola d'Eecriptors dispene fou superior al seu adversari.
rendament per 10 anys del
lebrara el míting de Vich, els dies
Adorarte nocturna: Torn de Sane
servitud de cap mena.
a
fi
de
festa
els
professionala
Com
posará per als sella ÍMS de Forganitquiosc per a la venda de peir i te d'agost.
Antoni de ralea.
Cuenca i Sonaja es disputaren un
nació administrativa, de la Soeletat
Medies que hi ha a la Rambla
Ventea en suseragi de les :mitres del
match previst en quatre rounds, que na
d'Autors Espanyels."
cardels
Caputxins,
davant
del
ESCACS
Purgatori; Torn de la Corona d'EsVALLIRANA
Nosaltres preguntem : eis atitors cepitesa del sauna a couscqüencia d'harer de la Unió, a favor del sepires, a la camella del carrer de t'Esver estat En Cuenca tocat bale. declatalarle, que tan? Quan es decidiran
S'invita a tots els jugadors desnyor
Benef
Sibila,
per
la
quane:serial, 135 (Gialeial.
taut-se'l vencedor per desqualificacie
crear una entitat catalana que admicaes a la sessió inaugural de la prititat de 70635 pessetes menalisea d'aval: Sant Nasari, colordel seu adversari, la falta del qual ens
i curi liurs interesa-as a Catamera escala d'escacs que ha tendal
suals.
Fan
autoritzada
pel
notaPel
811 Piegig nistri
vermell.
lunya, independent e.ie la "Sociedad de
semblà
involuntaria.
l'Ateneo Nacionalista "Llibertat". Rori senyor Casados.
DEL BISBAT
Havent de proc- adir a l'execu- Autores Espadoles" de Madrid?
cafort, 8, i que se celebran ä el dia
CAMPIONAT MUNDIAL DE PES
Tan difícil seria acabar amb la veras m à predicara a 11 Catedral el reció de les obres necessáries per
del corrent, a les deu de la vetlla.
PLOMA '
a la construccid del ferrocarril gonyosa tutela que . la dita Societat :sentid doctor Joaquim Maadexazart,
ATLETISME
des del parador de Quatre Ca- exerceix sobre la producció literaria catedratic del Seminari.
DIINDEE DERROTA. CRIQUI PER
— Per Real ordre del die la riel
mins a Vallirana, el governador catalana?
DE
ELS
CAMPIONATS
PUNTS
que
horn
prepara
un
dio
Se'ns
catalana
La docilit-at deis autors
corrent han estat cunee:lides 1,000 p,emfa pública 'la relació nominal
CATALUNYA
festiva/ a profit d'aquest monument
tarariateia, ene sembla eacessiva.
setes per fer obres de reparad(' a caNoca York, 27 (uagent).—Camplodeis propietaria interessats
que as.solire unes proporcione granSegons el nostre Ileial entendre, reda un dele temples parroquials da Sant
l'ocupadó dc terres que s'han
nat mundial de boxa ,pes ploma.
El dia de Sant Jaume es ferea a
dioses. Es parla que hi ititervindra
En un match de guiare amada Dand'expropiar amb motiu de les inancipadó dele nostres autora tindrir Josep de 31 n tare i Valiromanes.
Tarragona les primeres eliminatórin
un
nombre
de
cobles
extraordinari,
tanta
efiCäGia
nacionalista
almenys
tetasen
LIMs
Barberä
Ila
mort
dce derrota Crequi per punta—Flevas.
dites obres, assenyalant un terentre els atletes d'aquell cantó ' per tal
mini de qu'alza dies, pe.rque pu- earn qualsevol poesia o dama patriò- i Garriga, b enefidat de la parrequia totes elles gironines, i fins hi ha qui
Nora York, 27.—El boxador francas,
de formar l'equip que haurá de repte
dóna con: a cosa cena el que hi
tic.
de Senat denme. Hada esereit els tercase Ita rebut grane cope del seis adverguin formular-se reclamacions,
sentar-la als Carnnionats catalans tele
llame
les
de
mis
renomenada
de
J. Prats i frita rera de coadjutor en d' atarees parredirigidas a l'alca l de d . e Cervelló
sari, demosträ veritable valor, nsereise celebraran el vinent dia 5 al caro?
l'Empordà. Utts diuen que si sarasa
qu'res de 15 seva araicliecesi i 1909
xeut repetides vegades les eclaraacions
i La Palma rerbalment o -per
vell del F. C. Barcelona.
cinc, sis o set les cobles que hi prenes poeseesioua d'un . benifet a la parescrit.
de la concurrencia.
Quedaren classiiicats Recasens, Liodran part i els optimistes arriben
roquial de Sant Jaume.
Al primer round, els adversaria- canRelació que se cita:
rens, Bru. Forcadell i Nin.
a assegurar que seran deu o mes.
.
visten
repetits
cape
i
eroxete.
Els propietaria Franceac RiCERTAMEN LITERAM EN CELETambé es diu que l'esmentat fesDenté han de continuar les proysi
malgrat trabar-se ferit, tira
gol. Teresa Mensa, Josep MaBRACIO DE LA CORONACIO CA. tival re celebrará a l'aire lliure, es- el Dundee,
i quedará definitivament recluir, tarraseu
contrincant
a
terra
d'un
formiRoca, Mamas de don Josep Ammentant-se toa dels mes espaiosos
gonf.
NONICA DE LA IMATGE DE
Movirn cut
dable directe.
brós; Josep Farrea Pau Batey,
camps de futbol d'aquesta ciutat.
A Girona i Lleyela se celebraran lame
NOSTRA DONA DE LA GLEVA
Al maca round, Criqui torua a ester
ealarina Estrada. aa/durt de Tan-lFlxciIs ontrato
Finalment s'assegura que el festiU dem, diumenge, les provee elinsie
tirat a terra. pera es menté fino el fiDecoré asea) el que prevé el nemero
tal; Vicens Casas Albareda, Flo
organitzat
per
la
Cornisa-id
val
verá
Vapor eep s neol ''Poeta Artolas. ", de
natóries per tal de formular Ilus res10 del Cartell de eenvocateria, abs
'
renci Casas, Here u s de Joaquim Cardiff, t•.me camera general e 1 posPro Monument a En Pcp Ventura, nal en un cos a cos.
pectius equips.
Als tercer, quart i cloque, Criqui
reunit el jurat qualif icador, per examiLlopart, Gustan Maria de Gis- eatger. Amarrat mol! de Saut Berrean.
de comú acord amb el Sindicat don.
ataca a Dundee, el qual es limite a una
san- les composicione trarnesen, en nomp ert, Cenara Estella de Buxeras;
que-otros de la "provincia" de GiOonsiguatari, Coma , n; la Trine.mecliELS CAMPIONATS DE
actitud defensiva, evitant simplement
bre de 14, obtant al premi de 1.00 resHereus de Joan Llopart, Maria terreaia.
rona, i que dels beneficis en será
BARCELONA
els cope.
p etes ofert per les Cougregacions MaCalcina, .Toaersiim de Salas Brudestinada una part a profit de la
Vapor espanyol "Cediera", de GanDes del sise round, Dundee porta
gueras, Maria Pi Juan, Sucees- ada, amb cierrega general i 28 paesat- tilines de la Purificaci6 i de la huele- caixa de la vellesa d'aquell
Denté, al camp del C. D. Eurore
avantatge, i a partir del sete, cola-eje
sora de Jaume- Pi, Pacífic Hor- gere. Ansarrat malt d'Esponja NE. enlads, ele Vieh, i per unanimitat atarProcurarem tenir al corrent
tindran lloc els Campionats grnerals
ee el premi a la composició nemero 13,
durameut ami) totes eines na-ans a Cridas i J'osan BA:S0/1S; LlOpari.
nostres lectors deis detalla d'aquest
d'atletisme de Barcelema, les proves del
Ca rga-al:atare Comparada Tranemeeli-

Ei

lector diu...

Dei Municipi

Noves religioses

krucarril

E Mollum111 ii Eri Poi l'untura

Secció Marítima
maritim

CROM I CA de

'CULTURA
CURSET DE LLENGUA CATALANA A OLOT
Desitjant "Nostra Parla" expandir fort de Barcelona la sera acató, el mes d'agost vinent
&Jalarà a la Biblioteca de la Man
comunitat d'Olet. un Curset de
Llengua Catalanas.
Aquest Curset ha estat rebut
amb molt d'entusiasme pels patriotes olotins. Són molt neinbrosos els matriculats.
El Curset el donará el VicePresident de "Nostra Parla" En
Joaquim Civera Sorraani.
Probablemeat el dit senyor do
naria tamb é a Olot un Curan
d'Història d .ittatunya.

amb el tttol ce"Ilimne de les Cong requa atrapant -lo en els punts vulnerafestival que, a jutjar pele rumore
qua l prometen ésser interessantissinue
terrania.
bles; pera Criqui, malgrat alee, segueia
garions Marianes ile Cataltmea". Leque circulen, no tindra parió ni és
per trobar-se els nostres atletes cii pleVapor espanycl "Cabo del Agua", defama
fins
al
darrer
round,
eenee
que
ma: "Cena-tem"; fent menel6
fine-il que pugui repetir-se, ja que
na focino.
Santander, arab canea/ general.
Dundee aconsegueiai deixar-lo en situa¿Sea de la nemero 2 e Hiusue a la oree-ees gairebé impossible reunir un
L'ordre de les proveo és el següent:
Araarrat mo/I de Rebaja. Consignatara de les Congregacions Marianes de
da
de
E.
O.
nombre de cobles tan considerable
ei, Ibarra i Companyla.
A! metí: 1.5oo metres. — Mantel.
Catalunya". Lema: "Salus tinca"; i
L'ärbitre proclama aleshores vencecom el que s'anuncia.
Vapor anales "fulanadale", de Mar— loo meten. — Pe. — 400 metres.
la namero S "Himno de les Congregador a Mulle, per punts,—Havas.
sella, en traneit. Amarrat moll d'Es— Salts dc llargada i raen 4 per tea.
sajona Merlenes", lema: "Mate i Rega
panya Est. Consignatari, Ramírez 1
FUTICrt:
A la tarda: Roo metres. — Disc.
Delgado.
203 metres. — Perxa. — 3.oso matees.
Les Cogralim tle %reina
I com sigui que la composicie preEL PARTIT A BENEFICI D'EN
Vapor espanyol "Balear", de Pala
—
Xanalina. — st', metres taneues.'""
Denle, diumenge, celebrare asseramiada ha deseer potada esa mueles tal
COCA
ma, amb carrega general i 11 passatTrip:e salt.
enoo metres Manea. —
com estis previngut en el Cartell del blea general la Federa-cid Provincial
gera. Amareat moll elTapanya NE.
Coneurs Musical, per optar al premi de
de Coopernives de Barcelona, al seu
ES remarcable Vadhesió que totb0M, Salta d'aitura i rellena 4 per 150.
Conaignate ri, Companyia Transmedi303 pessetes eefert per la Congregició
estatge social, Aurora, az bis, per
Clubs i jugadors, han prestat des del
El Comité provincial de la Federació
terrania.
primer rnoment a la idea de celebrar
de Maria Inmaculada i Sant Unís
tractar dels puras de l'ordre del dia
Catalana d'Atietisme prega la puntea
Vapor asee "Canadia", de Stokolm,
Gonenge, ele Barcelona, es publica el
que quedaren pende-nata de discussió
im partit benefic per tal de remeiar
ltat, comerieant les proves a les S
amb cerrega general. Amarrat moll de
text, recordant que la notació musical
l'artguniosa situad?' del que fou nota- matí i a dos quarts de cinc de la tarda,
en l'assemblea que tingué lloc el dia
Sant Bertran. Consignen:ti, Talavera.
ha d'esser tramesa per tot el din 20 8 del present mes, i que són els se- ble element de l'Avenç.
Vapor angla "Gibes". de Curaeao,
d'agost al local de les Congregaciones
güents:
Els jugadora, per la seva para es
FOR
amb pernil Amarrat moll del Morrot.
Marianes de Vicle, placa de lea Giera. Proposta de creació d'un Sepresten a posar tot el seu entusiasPU!GCERDA
Co n s ignatari , Petroltfera Espsnyola.
ces, a nona de mossen Miguel Revira.
me per tal que Ferreontre resulti de
cretariat permanent.
Va I xolls despatxats
Vieh, 23 de juliol de 1023.
2. Impremta Cooperativa.
gran meció..
e Dium4nge contendiren
Veler itatia "Giovannino", -en llast,
;brame Cenen, ardiaca, president; ' 3. Aprovació, en principi, dels EsEl Barcelona arreng,krará un gran
fantil del C. D. Puigcerdà i el
cap a Propriano.
Mami Cenia, llaman Caeadevall, eatatuts per a una Federació 'Nacional
equip: Pesque!. Planas, Cetnas,
del Bailaor, guanyant el primer
Veler itsli. "Narigatore", en llarst, /nono errares. ; Jeep Merla Terriers- / de Cooperativas.
Sanxo, Sarnitier, Fiera, Marti, Por 6 a 0, resultat que pelase la
e ip a Saut Feliu.
breo, Pella Pitsot prevere, hará de .- 4, Exposició Internacional de Co.
.
,
.
supeadoritat dels locals. Vea'
Grecia, Alcentara i Sagi.
Veler itatiä "Preneesen A". en Ilast,
Montclar, Juan Subiraebe, Marian Xu°pereció i obres socials a Gent.
Suplente: Cella i Elias.
contra fou presenciat per non14
cap a Bestia.
' elite Joan Trace- cia. secretan
a, Pronosicions generals,
'I Tumbé el Martinenc haurb dc pre- bróg públic,

,_
Ern

;ase

rtiesabte Z8 de juliol de 1923
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En publieärse la Mata do treballa
premiata .bn resultat guanyador de la
fiar natural el Poeta Bernal Ortin Benedito.
••
lddloNZIE. el ah ef
f mole riff
foda.fom. me*
A . ami-cates dades , hem traregir que
actuarla de mantenedor el diputat proFIGUES
assistimeiadel magnffio Ajun-1
teta la senyora Na Doiors Pon de
vincial Eu Franceac Moliper, autor'de
defensa. cla - PUrfeó a Les sar- timent i denids autoritals, es Puig, el )(ave N'Angel. Poni i momea la proposició de la cooficialitat , ele la
Antoni Suca.
celebrarii i beneirà una placa
. llengua valenciana aprovada per la Didan a s: Un ooncert
de marina: a la plaaa que es
— Latan aeabant-se les taaques de
putaciú.
L'Ajtmtament ha pres l'acord de
digné de "La Constitución" i
la
(ollita
del
blat
a
la
pan
plana
de
la
.7 Per al die 5 d'agost anU4protest ar davant del cònsol francés de
que d'ara endavant es dina "Da
/rastra comarca. Les garbea pesen asolt
r ient la celebramló del IV Aplec VePort-Bou de la conducta seguida 11,9 •
Catalunya". Auf mateix es col- i premeten una collita plena. Els pa- lfracianista.
Gavera francés prohibint l'entrada a
goces estera moit satisfets. DeMeS les
locura 1 beneira la primera peCada any, en aquests mesas de fort
Eral/ea a l'Orfeal Germanor Einpurdarreres pluges fan esperanear abundadra de la Plaça del Mercat:betiu, es reuueisen els valeneianistes de
danesa.
ses tardaneries.
A "La Nicentina" ball de soles comarques caatelloneueues en un
—Segueixen les audicions de sarda— Entre les reates que celebrarla
cietat a la tarda, i a la lid a
Aplee dalt de la muntanya da Sant Aupes als carrera de la. ciutat. Enguany
la nostra pobiaciö el vinent setembre,
bes 10 repre•sentació de "Made Betzi, on esté l'ermita.
rry a adoptat el Loable costuns - d'em- ruxa" a'"El maestro Carnpano-,,- amb raniu de la portada.d'aiglies es un tora
L'any paesat l'Aplec esslevingud mole
banderar els carrers excMairament
número important una exposielá de
ne". 1-.`Agrupació Moderna"
noinlrós,
preparé. , l'organitzaciö. datamb banderes catalanes.
productes d'agricultura, indústria
guiso nuclis i establl relaciona entre els
es posaran "La niña de los be—Divendres a la nit fou celebrat un
jeans artesties, coneedint-se un gran
valencianistos d'equelles comarques.
sos. " i ."La Monteria". A la nit,
concert per l'Orfeó Germanor Emporpremi d'honor i medalles Mor i d'erS'acordi, també que l'Aplec segiient se
ball do societat.
danesa a la sala Edison. Forma intergene. La cornissia pret.:1/11de per En SalAl "Ce,nire Católte", 'tarda
celebrarla a Villarreal, perti per evitar
pretades obres cle Millet, Marrano, Pévador Artigas-no perdona mitjk per tal
nit sardanes.
lo ineromissiö de l'alcalde d'aquell pe-,
rez Moya, Alfonso, L'obre, Rameau,
que ass.oleizi un exia.
El dia 31, .balls de societat,
lote, s'ha cregut eonvenient desistir TIMendeLhon, Morera i Pedrell. Foren
•••
Pues
anys
haviem
vist
tants
escardanes i fnueions teatrals.
quell propbsit i celebrar-lo novament a
cantats "La Marsellesa" i "E:s segatittejants a la riostra pablaciá: Les
El primer d'agost, sardanes,
l'ermita de Sant Aptoni de Betel.
dora", en mig d'aclarnaciens &Irania.
fonts dele castres encontorns sán ea"El Crit de la Muntanya”. iniciaballets i baila do societat; per
La cobla de Parchada coHabora a
do din raes visitadas matt i tarda. Tatador dels ardecs i organitzador d'elle, fa
onda comoditat dels forasters,
facte interpretant un programa de sorbá. s'organitnen eseursions al pi de les
una crida a toto els valencianiates pera tots els trens hl halarà autodesea.
tres Manques, Les Garrigues, Corlara,
assisteixin el dia 5 a raete de Sant
meabils i c.arruatges a l'estada
—Segueix trarnitant-se al Jutjat
1 11111:23 de Peguero.
Antoni de Betzi, eu el qual s'acordale lifolins de Rei.
primera instenc.a el sumari ciscad anda
ron unes bases d'actursola valencianist%
inotau de depurar es delictes perpreLA GARRIGA
i agraria. a.
SABADELL
tata en les elccions de diputats a Corts.
— Entera ja en plena fira de juliol.
Els Fcrrocra-rits de Catalunya S. A.
Feeta Mejor
El Jutjat mi.har, per la seca banda,
Encara
que el coment,ament dfici-t1 de
El programa de rnie de la reste
!nstrueix tambe tun sumari.
Enguany es ptepara en aquesta pinla rara d'avanel -un die, abur poden
colónies escobara
toresca poblaciä una -testa mejor ilndir que fou el primer. Ea el alio en qua
ARENYS DE MAR
diseima durant els dies 3, 4 i 5 oraSi bé durant tot l'ary harem rist
els pollea ele la vara bolquen solare la
Diada del Bon Hot
post, dies que els garriguancs llaneros
cona s'aboc-aven corcuses de gent als
ehatat un son t:Ingent formid:bie foal seta patró Sant Pere.
trena eléctrica dels Ferrocarrils de
rastero. El que te 121.E, S' importancia de
Pasmes regadas cona la present la
Tindran devotes festes religiöses.
Catalunya, S. A., en cap época com.
tot, o alba que son mes soroll sea les
d'Arenys de , Mar estarà tan inA
la
tarda
la
process6
recorreré,
do
la
d'ara
alnada
arribat
a
les
agiocorregudes braus a baee de tota meteressada en un afer d'esperit corra
d'una made
passatgers
carnees
del
poble,
essent
pendonista
el
meracions
na cl i alicients taurino. Pers, al:tú ita ena
el que mobilitzà les Carees vives didisengit inembrc de la cobas-tia esduennera tan abassegadora.
Detones:a. A1/2111 rs indiesr el programa
meones paesat, en tractor de constitu1r
que
fan
el
trajecte
BarEls
trens
ea Era Pan J. Seitdu.
de la tira.
una delegació de l'Obra del 13011 Hot,
celona-Sabadeil
van
abarrotats
cona.Teatres,
cencerts
i
conbailados
a
Gairebé ceda nit al passeig de l'Alaper tal d'emprendre en aquelles cenpletament de gent, gairebé: a totes
reo de l'Orfeó Garrignend d'abres dimeda s'Isi fan halls populars i cJeteila
trarles marineres una Corta campaaya
les
hores.
Pecó
d'una
manera
caverses
sacietats.
grabas
partita
de
futdirigida per dignificar i enaltir la
de 1:01:3 artificial:, El die 30, a la Es,
pe/del al vespre, eis trens de retortt
bol portals a cap per la Joventut Esparla del poble.
els loas Eloraba. El ala primer d'ogost,
a Sabadell, que vdneu a ésser una
portiva Garrigana F. C..
Ja al rasad es va celebrar una soa la tarda, concursos regionals da banhumana.
I
és
que
premsa
mena de
Tant per a gent dci peable com la de
das cavile de =cica i un coucure d'atalemne fundó religiosa, expiatòria
c/1 aquests trens, ultra els passatla coiamist regna un gran eatmaiaame tocaebils. El caneare de bandes es una
la blasfemia, en la qual amb fervor
gera sabadellencs hi hae els estlueper aquestes festes.
aposthliz parlé el P. Sacarles de. LisMeta que atrau au gran quantitat la
jants de Sant .Cugat, que per ella
reas.
gent dala pablea.
sola ja necessitarien tiria regona.
laatair.1
A la tarda, als espalosos jardins
Se celebra a la plata de toma i s'aCal llevar anat en el tren que surt
de "Can Cabirol", tingué liso reme
torgueu premio ea metallic, pese mes
Un patrú generdn : Noticias
di Barcelona a tres quarts de vuit
de propaganda organitzat per l'Obra
que res honorlilcs. Es una festa d'enper fer-se carrec 'eraien5 que diem.
varias• •
del Don Mot an:b la valuosa ceeperatusiasme que t 5 am reseü dorador. A
I justament en aguzad tren únicació de prestigioses entitats locals.
Enguany la l'esta major
l'endemä s'hi fa uu certamen musical
incas posdi tres cotxes, la qual
Ocupava la presidskreia 'ven L'Esi curses eiclistee. La Banda municipal
Qurol sera celebrada amb una
cosa da inauficient per descongescop, scherst al seu costa: el doctor
de Madrid ha estat contracta/da per
soleranitat no acostumada per
tionar les esrnentades aglomeracions.
Rigau, rector; el senyor Xavier de
donar alguna eaucerts ma ellea Ea.
sufragar-ne bona part de les
Caldria que la Companyia es fea
Prats, primer finen: d'alcalde; la se-. carrec eraimí i ¿clisés que som a
alienta.
Tansbé donaran concerts els
traspases la familia Galimany,
-rayara presidenta de l'Obra del Ene
oboes sehnender, contractata amb el
propietär:a de l'iMportant fàristiu (que vol dir nada incomoditat
Mot a Arenys, Na Dolar; Ccntedit objecte. El dia 4, a la tarda, s'exbrica de piretre exisüent a la
com 171:15 aprctats vagin els passatLacoste de Cusi; el president, senyor
hibiré la grau caraleada atelatiea titunostra ciutat.
gers),.i mirés la. manera d'acontenJuli Cardenal; el senyor. Germé Dalada "La Seayera -, dia 3 denaré ua
A mes, tot el personal que hi
tar els viatgers a bastament, baldamaa, director del Collegi Cassé; di-. ment fos arnpliant el nombre dc veconcert l'Agrupada _Chorea Valentina.
treballa podrid anar a l'esmenrectora de Collegis, membres de l'OEl dia ti es tara la batalla de flore, que
tada festa major, cense que taita
getas en els trens qnt n'estan Mes
bra . del Bon Mol, mossén Joma Torgú hagi de gastar cap quantitat, es pe:billa. qtae remata la fifeb
neeesaitats.
rent, directer -de les 'Escobes de l'Ave
— El dia 4, coro es ven Di -prograsortit de rimpreinta el procar els senyors Galirnany desitMuda, dc Llore; de Mar; el e enyor grama de nubt oficial de la resta Mema, es presentara la eavalcada
gen Ano enguany tote els seus
Tornas Carreras Arteu, amb - els rerica
titulada '"La .lensera.". 'ES una
jor, - obra del- nostre eainpatrici En
treballadors Siguin litina bestes
presentants deis Centre .Regionalista,
Joan Garriga, i que obtingué el seeavalcada que te per ti rememorar el
durant ,un paren de dies •
Joventut Naciónalista, Nostra Parla,
gen premb E:1 el Concurs de Cartells
nostre pa.aset glories i per atol ce l'ha
elements militars
P rotectora de l'Ensenyança Catalana,
rccentment celebran
titulada amb el nom de la Seny.arre que
questa guarnició han celebrat
Crfaa5 Serafic Maria, JCV2.11t1lt Serä—Dintre de poca dios sortiran de
és el slmbal contri de les temas que tela resta de Sant Jaume. A la
fica, Ateneu, etc.
Sabadell les colánies escolars de
nen igual histeria.
tarda, en el camp de l'Atlètic
•
Sola un cobricel frondes de plaasoles i nois que te al seu arree la
Vallane han fet un coheurs hlEn lea bases del eoneurs, publicades
tees i magnòlies, i a pie aire, cona
benamasrita "Lliga d'higiene escolar"
pie.
oportunament es deis als artistes que
sírnbol d'un voler do purificació
d'aquesta databa i que d'una manera
La gran majoria dala valieres,
podrien extroure els morirte de la bislengua, 12 nombra h selecta c on'
exemplar ve cuidant de malta
però, aquella diada la pasaren a
tárin de ransial Confederacla, encera
carrencia qua °amplia ela jardins, esanys a aquesta banda. Aval pot dirföra. La clutat , sobretot cap al
que indietintament Lorca referncia o
colta, conspenetrant-se'n, els vibrants
se que, a Sabadell, una de les entiLand, esteva de; tot deserta. Una representaren 55 alguna de les torres
parlamenta deis senyors Josep Altés - tato que desvetlia una unánime shad'aquella uniú. •
part de l'element jove es traslai Sala, Salvador Castelló, senyoreta . patia i da popular i benvolguda par
da a B a -afina on es disputaven
No podem jutjar encara del mérit
rAnthnia Torrent, Se:anota Sena i
tothom és aquesta Lliga, que treuna Copa els Reserves del Bartotal de la cavaleada. car sola coneixem
Beni, Juli Vila i Na Teresa Gusi
balla infatigablement per aconsecelona i El uropa. Altres araren
cl tema de les enramases 1 ignorem el
de Masa&
guir portar els nois i asoleo sabade.
a Reus on jugaven l'Unió Esgest o encert de la realitzecid. Poden],
Al final Ivon L'Escop, apóstol del
durant l'istiu, a Loes on els
portiva da Sans i el Deportiu
pera, afirmar eme els artistas que han
Bar/ Mot, en un enardidor i canelasée retornada o afermada la salut.
d'aquella Mutat.
eoneorregut
no tense nu seutt ;ama afacent discurs, demostra cona les renEl treball quict que duen a cap
—Desprds d'unes guantes sal
nat de la histèria ni demostren coMeiguea sinicanecnt poden fondee% i desels directora d'aquesta instituciú es
manes d'estada entre nosaltres,
zer-la suficient oi hm, trabas un
aparèixer de dues rnanemes: o per 'acfa mereixedor de l'atenció de tots
diumenge embarcara cap a Ant.)
q u e valgai 11 pena. Es una llästi.
ció externa, per la superposició d'alels eintadans, d'entre eta 'gneis, ni
serrat Cuadrada, Ajunlarnent,
uta, Cerqué la idea ea lona i mereizia
tres blengües estrangeres, o per desbe ja eón ramita els que cooperen a
CI'd S e e.
que s'hagues fet millor.
composició interna. Aquest és el nosrexit d'aquesta obra, n'In ha encara,
A l'edat de 73 anys i despres
Idi ha una correosa que simbolitza
tre cas. Al cor de Catahmva ha eimit
evidentment, que podent contribuird'haver rebut els Sants Sagraauch quatre figuils la Corona d'Armad;
un cero : el renec. Ell pot, rosegant
hi no ho fan d'una manera ben e/nments ha passat a millar vida,
una altra que 6 3 una escena en la qual
la Mengua, acabar arnb el nostre poble.
acer/D.5a.
la respetable serlyora . Na Rosa
upareis un vell eantant a u p grup ale
Tots els oradora fcren moolt aplauSagas-na
i
Guasch.
jacas el foz de la campanea d'Osca;
dits, demostrant el noble d'Arenys
ALACANT
—Després
da
profitoses
gesnitres
tale representen 4a Catalunya inl'entusiasme regnant en el fet d'haver
Del rebotani del tren del Poble
tions portarles a cap pel diputat
dustriosa, la formosor de Mallorca, el
acompanyat cha propagandistes fina el
Non.--Una demandó
de la Mancomunitat Josep Mont
valor de Saragossa, les glerios de Matmoment de la sera . mermada.
•
se rrat Cuadrada, Ajutament,
La guardia civil terna ja fa temps
Horca, el earacter artfatie de Valencia,
Carnbra de Comen" i Unió Greconfidencizs gegons les gneis era a Al2.la galera reial el'Eu Jaume II, lee giraROSES
.• cant un individu que /savia pres pare mial, ala aconseguit de la Com rles i joies da Cata/Lava I l'Aureum
L'estiueig
panyia del ferrocarril Que a par
en lastalt del tren del Poble Non, a
opus.
tir del primer d'agost el tren de
Es Presenta molt animada la 'temBarcelona, que cesta la vida a algunes
•
carrega que surt a la una do la
porada d'intita Són molles les fati/f- persones i en el qual eL assaltants
i j es de Barcelona. Girona i Figueres
tarda, porti dos vagons de pass'emportaren mo.000 pessetes.
que sojornen aquí.
La gmbirdia civil manta ten servei es- satgers.
Entre abres forastera, cal fer
—L'esposa del jove cornpapecial per procurar la captura de rosdels senyors doctor Pi i Su- mental- individu, que cenas:tia freqüents
/riel En n'anees ,Balenyà. real-,
ayer i familia, En Pere Rahola, el
dent a Barcelona, ha donat
robatoris pele voltants de la cenara/.
editara en el seto fulletó, oortee.nllurn una xamnsa nena. doctor Falp, el doctor Mufa G. Pla,
Acenseguides les senyee personals,
Sane 11 d'agoat, la aarnosa node Girona, el marqués de Llinás,
—El "Valls Deportiu" diumen
aorta' una pancha per l a . carretera d'Ovel-la da
ge que vé realitzarà una excurSalvador Mutila, Mossen Collell i
cáfia, i al qdleanetre 411 trobä un home
abres.
sió a Reas, on jugard, un partit
pobrament wad?, que es torba en veure
de futbol.
Mn. Uds G. Pla ir, vingut a aca- la guardia civil.
bar una novena d'ambient ernporda--L'arreditat mestre d'obres
Interroga: pelo guàrdies, digad anoquo ha avensegult, en un pare!'
n=', d'aparició imminent.
N'August
iiorlan. ha estat, anearmenar-se Aurcli 'romas Soler Oliver
d'eme, un exit una dafuel6 no
— Ahir tingué bloc un encontre enregal pel Foment de-la Cultura
(a) "Papay cl Marino", de 27 anys,
tre els equins -p;oses F. C. i "Els
Catalnna de la ronstruccit; ele la 'guaica:o on la literatura conna:ural de Lorca.
temporània:
P olis", de Figueres. L'equip local
Es deciara cómplice en l'assalt no;n'arma rla del enren (l'esporas del
assoli un hora triomf.
Passeig de l'Estada.
batani del tren al Poble Nota, i afegí
— Ea malta calor. La nostra plat- que el comprometeren sis individus,
la es veu molt concorreguda de foquatre d'ella pertanyents al grup
VALENCIA
rastera.
• sindicalistes d'acció i dos desconeguts.
La presa de poesessió del Patata de
Li pm:Temieren 75.000 pessetes desEs una novolta qua unelx a PinSAPIT VIDiaar4S DELS HOTTS
la Generalitat ajornada.--Els Jaca
ores de realitzat el robatori.
tares do Pargument, emnetonant
Soler digné que sols cm-nimia lun caArnb rnotiu de celebrar - se els
Florals.--IV Aplec Ve..1cncianiata.-I hurnanies1m, Pescanarl exbtle
d ie - s 29, 30 i 31 de juliol i 1
tala de cognorn Recamens Mellado, que
oil es de.senrotIla 1 loa slr1uts
La Fira i la zas/aleada hiatórica
d 'agost, la festa mejor d'aques
residir a Barcelona.
que exalta
ta x arnosa vila, es celebraran
Soler fou el que sostingué tirotog
Abra', din de hect Jaume, la Diputaele se güents festeigs.
amb rar so/dat.
eles 'alela Maaver pros pasasen:ea de la
Aconsegui tupir saltant a un entornóDia 29—A P"Agrupació Mocasa de la Generalitat. Alai s'anuncha
de rna", tarda i nit ball de Sobil.
i per a aquest dia s'havien .fliat . les fesSeparat de/s seus companys hm viscietat• A la Societat "Vicenti-,
tea. Lacte s'ha njornat, degut a qu'a
na", a la tarda, es representa- cut pelo camps fina ara.
una part important de l'edifiei està' &recluida al català por un dele
l' art "Los Cadetes de la Reina"
ruinosa i role pot aguantar un ezigu
nestres poetas jo y as, oferlrä als
i "La Monteria". Al "Centre
nombre de personen. En vista d'aixö, I
BERCIA
„
loe-tara do
Cal dito", a la nit per
la corn- Pomells.-- Bona collita.--Expoicia
asesona la nota oficial de la Diputaeld,
eia "Grup Montseny", re"l'han empr'éa les' obres d'enfortiment
pres entació de "Corpus de
agrícola.--E stluejants
LA
i ten ariae cona siguin acabados linda
e
sanr i "De baleó a baleó". .
Estan pe/multas/asee dos partiere; de
110c la presa de nata/esa:6. t unes !toree de leatura ameloEl dia
oficie solemnes, 1/0is i un de ralea. Reman Mnolt
— Els Jebes Florals q ue organifza
nant
•eoll ocació 30,
j benedicció del pad'eutusitteme entre la joventut. El daranualment "lo Rat penat" se celebraaal lamps al campanar.
me aplec . ste la nostra pollaeld re.. ran el dia 30. de raetus.1 al teatro Pida• A 1ta. Talara
sultä Pavor feelinda. Van a la daven.. de• la .taada e' amb
eine.

A

IMMTL~111=
LA PUBLICITAT

Louis He'rnon

fonvu 21PLIM

MA5Ih CIÁNE1111u

PUBLICITAT

-D'Espanya i

del Marroc

0111>i-M------

3

Augmenta l'egitació entre els moros, que segueixen concentrant-se, especia l ment al sector de Tizzi-Azza
Eis cabilenys han tallat un tros de línia telefònica de sis
cents metres, enduent-se el material a les seves posicions

A Espanya l'exèrcit Ii costa 742 milions i mig pessetes
anyals

del
pu;

Li
es1íú
!fIrrou
UN DIARI
QUE LA BEL,.DENCIA ACONSELLA NO RE-

Brindé per la patria 1 rescèreit f,
con/ a sirabol de tots, pel rel.
El general Cavalcanti expressa
també, el sea agraiment a la prensosa per la bondat ario cede sempre
lira tractal ,. sobretot en aquests última tulipa.
En acabar el seu discurs ha estat
objecte d'una gran ovació amb vis.
ques ? a, rheroi de Tizza.
Es va acordar telegrafiar al cap
dz la casa militar del rd i als generaba Primo de Rivera, Berenguer
i Navarro.
•
UNA DECISIO D'EN SILVELA
Malgrat es rectificacions
que s'han fet aquests dies, s'insisteim
alunen- Silven, Alt Comissmi, vindea a
Madrid.
Aquesta tarda s'assegurava, per persona ben assabentada, "que el més tard
ei dimanes estara aquí, disposat a plantejar al Govern problemes interessants.
Si és aixi, es dar que no retnetra
en Silecla la Me/nimia que - ha demanat
i espera el ministre d'Estat.
SORTIDA
Ceuta.—Sortf ansb direcei6 a llotterdam el vapor *Alesvvusijr, que fax:
agafat pel "Laya" en sigiles d'A:buceases i La estat aconduit a aqueet port
per un gusrdaeostes.
DETENCIO D'UN HEBREU QUE
FORCEJAVA LA CAIXA - D'UN

VELAR UN SECRET
Diu "El Liberal":
"A persones que coneixen el
pensarnent - del president del
Consell els hm sentit assegurar que les primeres reunions
que celebri el Govern es dedicaran a l'examen de la qüestió
económica, i encara qua' amb
ella té íntima connex.jd politica.que se ,segueix a ['Arrice,
no s'arribara a I ractar, aquest
ültirn problema fina- passat
guns temps, per consideracions
apreciables que la prudencia
aconsella no revelar per ara."
vArr COMISSARI I ER RIFE!
A MADRID .
Melilla,—S'assegura que el
Comissari superior embarcara
denla cap a Almeria o Malaga,
on direetament seguirla cap a
Madrid, i l'acompanyara en
aquest viatge lAmel Er Itiffi.
CONCENTRACIO • DI- HEBELS
Les conspiradoras portarles a
cap a . la zona rebel per subjectes estranys, la pres.encia deis
quals no ha passat desapercebuda per les autoritats •mili- BANC :-: LA COMISSIO OCEANOtare, seiribla que no tardara
GRAFICA
molt en produje l'efecte que
— Ha estat detingut per la
els agitadora perseguien.
patina uu hebrea . anomenat Leroy Me.
Aixf ha fan suposar les con- lal Choerou en rinstant . d'intenter forcentrado/1s enemigues, sobrecejar la ralea de cebadadel Crèdit E/sutot al sector de Tizzi Azza.
den Sembla ' que l'acompanyaven diLes nostres tropes estan pre- versos individuo, els quals esté Iniseant
parados pel que pugui esdeva- la pallen.
nir. •
• — ida fondejat M'Almirante Lobo'',
EL COMANDANT GENERAL A que conduela la comissió oceanogranea presidida pel sector Ort de Buen.
BEN-2PIED Durant la travessia de Ceuta a
El comandantageneral ha vi- aquesta
zona ha fet treballa de sondeig
sitat BeraTieb, inspeccionarla per la costal
els serveis detingudament.
La vinenta entrena se'n toruarba cap
El general Martínez Anido
a Maleen.
fou rebut pel cap de la posicid.
LIMA TELEFONICA TALLADA
Et,' Plomes
L'enemic ha tallat la Billa
EL
PRESSUPOST
DE GUERRA
telefbnicaa en una extensió de
DE L'ESTAT ESPANYOL
600 =ares, emportant-se-la entre les posicions Aerb-Azur i
El 1....::bcral publica un curiós treball
Nador de Beni-Ulieliet.
estadistic sObre' la situació financiera
de
l'Estat, en el qual figuren les dadcs
UNA COLUMNA A ANUDA
Aquest mata s'organitza una següents:
En el pressupost vigamt hi Ira la >lcolumna a Tafersit, dirigint-se
a la muntanya d'Anuda, on ira de 275.595 hornea, COM a total de
civil i
Penernie havia eonstruit salli- les forces de l'exercit, guardiaisatis
en
carrabiners,'qUe figuren actuada:
des trinxeres.
La columna les va destruir, actiu.
Aquesta xiira es deseomposa en la
tornant 'sonsa novetat a la sera
següent forma:
base.
Exercit do la. peninsu/a, 044.884 hoDETENCIO DE DESERTORS
rnee.
Exercit del Marroc, 86.7 96.
A. la posield de Zaio halo esGuardia civil, 27.82z.
tat detinguts tres - desertora del
Carrabinero, 16.549.
regiment de Cerillola.
Total: 275.595 }lomee.
POSICIONS HOSTILlTZADES
Importa el sosteniment de leo esAquest metí forces de rego- mentade 3 forces: les de l'exercit,
lars d'Alhucemas sortiren de la 592. 439,38 4 pessetes; lea de la guàrdia
posició Benitez pe'r ter la des-- civil, 97.183,403 pesaetes, i les de carcoberta. L'enernie tireteja els rabiasen', 5 2,450,096 pessetes. En total,
regulars, matant un soldat.
representen una carrega anyal per el
A la matinada els rebela' hos- Tresor de 742.292,888 pessetes; es a
[Atizaren la posició de .Tizzi- din, aproximadament el país suporea
Azza.
solament e:1 aquests efectius militars
ELS BRINDIS D'UN APAT MI- tant com importara el pressupost general d'Estat, presentat per rinobrdaLITAR
ble senyor Fernandez Villaverde per a
Els oficials del regiment
rany temo. erran deladesastre colenial.
çadors de Galicia, de guarnició
ria aquell pressupost, en que les desa la Corunya, es reuniren en eases eren de 875 milicias de pessetes,
banquet preeldits pel general importaven les despeses de guerra 179
Cavalcanti,
minoras.
El coronel del regiment, senyor Muñiz, pronuncia un disLes Ilesponsabil!lals
cura, expressant la gran .satisfaceta) de tots en veure's presi- LA COMISSIO I EL CORONEL
dits per l'heroi de 'Pizza, avui
RIQUELME
mes heroi que aquell dia.
El coronel Riqueltne ha dit avui
Acaba brindant Espanya, als periodistes que fati informacia
pel Rei i per la unió franca i al ministeri de la Guerra, que la Colleial de l'exercit.
missió parlamentaria de responsa/A:El comandant senyor Casta° Mitata no l'havia citat per declarar, con/
ate expressa l'amargor que causa el assegura algun peribelic.

veure el faritzeisme possessionat del
temple de la patria, d'on expulsa
els que li ofrenden tots els sama anhels.
Censuré els covards •egoismes que
maten els estimula . i cha ideals, i
digné que ha arribat el moment de
proclamar el gioriós Castleanti, el
qual encarna tots els anhels • de l'arma de cavalleria, que eón el.3 de
l'exèrcit, unit sólidarnent en l'amor
a la patria i al rei.
Finalment parla el general Cavalcanti, el qual comcnea dedicant
un record a tote els que moriren el
juliol de Ind-, victimes .d'antics erroer, no irmautablea ale militara.
Enlairà les glóries de harma de
cavalleria, e• specialment les conquistades pel regiment d'Alcäntara, les
restes del qual va poder recollir, i
digné que l'arma de cavalleria ha
col.locat el seu estendard al més alt
citual; sense que aixa vulgui dir que
les altres armes no hagin també obtingut definitius llorera, puix l'honor
de qualsevol d'ellea és l'honor de
l'exèrcit.
o
Afegí que ei va tenir amargures,
les felicitacions que rep are, Inés
que una compepsaeió, eón tuaa vera

recompensa.

CITACIO DEL GENERAL GOMEZ JORDANA
Aquest mati ha entat al miniateri
de la Guerra el general Gómez Jordana.
liii Lt que esteva a la penínstala
atenent al requeriment que li havia
fet la Comissió parlamentaria de ms •
ponsabilitats, perquè infortni davaut
d'ella. ,

UNA ABSENCIA D'EN DO.
MINGO
El diputat Marceli Domingo ha manifestat al president de la Carniasi6
de repansabilita(s que no podia assistir a la sessió de dissabte parqué baria de traslladar-se a Tot-test,
tornara dilluns.
ELS COMISSIONATS AL

MARROC
Coin ja diguérem, alguns dels di)(gata que formen part de la Comissid dr responsabilitats aniran al Marine a contititiar les seves investigacions.
Mareen Domingo anira a Tetuan,
Besteiro a Ceuta i Prieto a Melilla..
LA SESSIO DE LA TARDA
Des de dos q uarts d'e set tipa

a dos quena de ' metí . ha estat
reunida la Comissió de rasparla
sabilitats.
Ha informat el redagtor dig
"A. B. C." Carrochano.
Després s'ha.presentat el ge.4
rent de "'La Correspondència
litar",-Jui Amado, convocat per,
a qua informas.
:L'Amado ha demartat 3.1i Co-t
ruisSid quell coa:aprietas els punts
sobre els quals desitjava que
inforrral.e; Seriálant-los-bi la
COMiá816, i oferten l'Amadci
merla& disastte les respostee•
• Ha: intentat declarar davant
la Cernissió, una de parea de sol
dats da quola, a l'objecte
moetrar Atas no s'havia
pler la Hei de realutamentape+
rò la Comistsid no ha admes la
comparescencia per estimar que
110 era incuraleancia seva..delae
berar sobre aquest plint.Eniaaaa
rd els ha invitat a que exposin
pee escrit la séva acusaci
ó.
La Comissió ha eapiinat diat
ferents informes escrita rebuts:
rebutjant-ne alguns pel seu cate
ta-ter anónimas.

E! coullisie de la Unta
ELS ACORDS DE L'ASSEMBLEA:

DE SARAGOSSA
Saragossa. — Es coneixen ja els
acords presos en l'Assemblea de delegats dels Sindicats Iliones d'empleats
de Banca i Borsa. : San cli segaents:
Primer. L'Assemblea considera que
el conflide estä originat per' la bargesia. i que continua en peu i amb el
mateix entusiasrn i tense - elau'dica.
fins a aconseguir el trienal
Segon. Intensificar el- boicot en fe.
tes aquelles places on Id hagi Banca
deba actualment boicotejats:
Tercer. Si la burgesia, davant del
conflicte actual, areitees a recórrer a,
mitjans extralegals, raseemblea,
coca amb les juntes locals, declina- la
responsabilitat del que pagad ocórier.
Quart. Intensificar a tot Esperr.
la propaganda de fa Sindicació dele
empleats de Barca i Borsa del Bans
Espanyol de Crèdit ;
•
Chaqué. L'import del que aha de pa-

gar pel Banc Espanycl de Credit„pel
temps de' vaga, per ell provocada, sera fixat al seu degut temps per una
Comissió designada a l'efeCte.
' Sise. Que els ' Sindicato doniri un
dia de paga per als vaguistes, eXceptuant els de Madrid, que en donarais
dos, a l'objecte de remetre als empicata en vaga l'import de les merasualitats en concepte cranticip reintegrable.
Sete. Dcnant corn un fet la cca'n;iiució de la Federacii) Nacional d'entt
pleats de Sanea: i Berta, dintre de
Ereu temps, s'obrié. un contara de
tases: estro tots els empicota de Banca i Borsa crEspanya. Els tres minora treballa sobre armen particular,
referent a les necessitats de cada localitat, es premiaran . amb m000 pesartes, que pagera. el Sindicat. El termini de presentad/5 dels treballa al
roncees acabaré. el dia primer de gener de 5924.
Vuite. Essent la zona d'Andalusia
on radiquen la majoria da les sacarsala del Done Espanyol de Crèdit, s'ini'ensificaran en aquesta zona els trela'alla de propaganda.
Acibada l'Assemblea, el president
Lumia a Madrid i els delegats tornaren a les seves' respectives localitats.

TANCAR ABANS QUE SIGNAR
S'assegura que un Baria estranger
Ira rebut ordre de la seva central de
no sigilar les bares cursis C.3 sena e inpinta, porgo eno convé i3 .3eus interesaos.
rortirc afegeix que si eis furcianaris es declaren en vaga, tanqui la
.
Sucursal i ilquidi.
LA VAGA A LA BANCA LOPEZ

QUESADA
Per negar-se a estendre uni document de crédit contra un Banc boicotejat, ahir es declaré la raga a la
Banca López Quesada.
L'Associació de la Banca ha cele.
brat una reunió per canviar impres.
siena i estudiar restat del confliete
actual.

UN TELEGRAMA DENUNCIAT'
El fiscal ha tramea al lutjat di
guardia un ecrit acompanyat d'un
telegrama quar els etnpleats de Rana
ca i Dorso han enviat al ministre de
la Governaeió amb motiu de
Mea de Saragossa.
El fiscal estima que en el text del
dit document hi ha eenceptes que poden estimar-se injuriosos i referente
a possibics determinacions que S.2.1
doptaran en l'esdevenidor.
LA JORNADA MINISTERIAL

El cap del Govern, despriS
del despatx e//lb el rei, en el
qual ha sotmès a la signatura
alguns decrets de Governaeia 1
Hisenda, ha marxat al seu desnata de la Presidencia, on, par-,
lant 1 mb els petiodistes, ha
confirrnat que denle., a .dus
quarts de sis de la tarda, se ce«,
lebrarä Consell de ministres.
—Es &aclara del Marro°, •
—Es clan que sf. El que pot
sueeeie és que no s'hagi rebut
encara la membria de PAIt'Coa
•
misaari.
—1 de la qüestió económica',
—Borne! da la part ecoribmi-t
ca, la principal és la del Marroci
Ha anunciat després al cap
del Govern que a primeres hoa
res de -la tarda , despras d'es-t
rnorzar, portarä el ministre de
la Guerra, a la signatura del
Rei, entre altres decrete, el de
provisió do la vacant que 'ya
deixae el generfd Ifeerptaie pla

LA

-DE L'ErPO9Iel l0 DE

d!astilleria del minia-

Lori de la Guerra.
TaMbd ha anunciat que el Rei
>Ortirià a les quatre de la tarda
tap a ßantander.
— Avui han visitat el ministre d'Estat el Nunci de S. S.,
, ratnbaixader d'Alemanya i el
a hinistre de Portugal.
Han dinat junts al Non
• th.th el president del ConseIl i
rn uiiiones de Leon, arabai- 'xador espanyol a París.
•
NO HI HAURA CRISI
"La Correspondència de Es: ti afta" assegura que en aquestes
diffells eircumstanaies que seran abordados en la sèrle ..de
eirtaells que han de conienear
al dissabte, el president del
Colasen pe,rsegueix corn ideal el
te procurar que les resolucions
recaiguin siguin tot l'hár7 - rnóniques possible, amb él
„ 'd'aconseguir d'aquesta manera
mantenir l'estructura d'aquek
1- 2 Gabinet 1 evitar fins on les cir‘curnstäticies i la bona voluntat

hO perMelin niodificacions.

NOUS GOVERNADORS
La Setntana entrant se signara l'a-

:- rumiada combinació de governa• -dors.

MOVIMENT BURSATIL
•
La sessie de Borsa acusa avui poc
:moviment. El Deute regulador sosVe ralea d'ahir i queda al mateix
canvi, o sigui a 71' 10.
En el restant deis fons pública
'també es manté la cotització. En els
Tresors hi ha fermesa.
4 enEl Banc d Espany-a
tus, i 050 i una pesseta els Fer_rocarrils. La moneda estrangera
presenta alga, que es de ro cèntims
en els francs i d'un en les lliures i
t. •lólars, que tespectivament queden
4180, 32'17 i 7.01.
-

▪

•

•

millora

LA "GACETA"
La "Gaceta" publica:
De Governació.—Reial ordre
posant que sempre que en les sub, bastes de Duanes, estacions ferro: viéries i Direccions de , Correus hi
.hagi substancies tóxiques, s'ha de
fer la venda amb la intervenció del
aots-delegat de Farmacia corresporent.
Del Treball.—Reial ordre disposant que es recordi a les Cambres
do Comerç, Indústria i Navegació
del llegue l'obligació en què es tro't'en de trametre a aquest ministeri
un exemplar „deis cene de la Casa. bra.
També publica la "Gaceta" un
ales- del Banc de Crèdit Industrial
participant que des de primers d'agost vinent es podrà fer efectiu a
les oficines d'aquest Banc l'import
del cupé trimestral número 9 dels
bons del Tresor per al foneent de
la indúria nacional, al 5 per 100

anyal.
L'EXPORTACIO

DE SAL A

L'ARGENTINA
Cédiz.—El Govern de l'Argentina
es proposa augmentar en cinc pesos
or el dret de la tonä de ml que s'importi a la dita nació.
Aixe suposa la ruina de la ribera
salinera, que tramet el 6o per roo
de la seva producció al Plata.
Es fan ,gestions pool-, del ministre
d'Estat perquè i s'entaulin les opor-

tunes negociacions diplornétiques.
EL

CONSELL DE DEMA

El Consell de demä, a la Press ci encia, començarà a les quatre de
la tarda, segons el ministre de la

Governació.
VISITA DE CORTESIA
Presentada pel regidor senyor Corota- Çardany ha visitat l'alcalde de
Madrid la junta - . directiva del' Casal
Canté, institució que té per objecte
establir 'lligams de solidaritat entre
- Pa eolibnia catalana resident a Madrid
eÍ reinat 'madrileny.
El marqués d'Olivart, distingit pu' bliksta de Dret Internacional, saludé
t'alcalde í Ii oferí, e n . non del Casal
Cataii, la col4aboraci6 d'acinesia entitat per contribuir en tot el que sigui
possible, a la sòlida harmonia entre
.catalans i madrilenys, la qual cosa fou
n'oh egraida pel senyor Ruiz . Jiménez: ,
'

1

•

imictLox4

El comiesen de l'Exposici0 de Barcelona, senyor Pich, ha visite aquest
matt el president del Consell. que li
ha comunicat que el rei d'Espaoya vela
amb geig que- es fixi ranq líe per a
la celebraeid Tot segun
la celebrad& de l'Exposiditk Totseguit
cuidaren impressious sobre ella.
El president del Conseli Ii ha ofert
denarme reinante vinent Censen de
ministres, -perquè la data thigui estat

oficial.

Darrera hora.

La
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PIZBLICITAT

llum del dia
a la

mä
PER A COBERTES
PER A RECOBRIMENT8
Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 X 185 era.,
¡75 x 120 cm.
g ues "A" de 40 x 40 cm,
Pla
Xapes "B" per a recobri-

DE MADRID
Treballa de la Conissia de les
respollsabildals
Entre els vocals de la Comissió de
Responsabilitate Si ha la creenea que
no potIrm estiuejar aquest any.

ments:
tamanys 120 x 120 orn.
120 x 190 i 120 X 250 cm,

El dia 31 acaba la informseitl pa-

D1MISSIO DE L'AZPEITIA
El ministre de , Gràcia i Justicia,

parlant aquest mafti..amb els perladistes., ha manifestat que havent insistit cl senyor Aepeitia en la se-va
dimissió del càrrec, ve ja va intentar betzar, com és sabut, quan
'el colmo de ROrnatten145 va deixar
la cartera 'raer passar a la presidència del . Senat, no fent-lio aleshores
prec del sen cap politic, s'ha vist

- en la necetitat d c fer-ho ara, i d'a-

cord amb comte ha designat per
'substituir-lo el sedyor Temor, qual
nomenament se signar de seguida.
Ha afegit en Lópee Müftez que
aquest istiu no surtirá. . de Madrid,
ja que es proposa dedicar-lo a redactar ejgun projectes i .preparar
el discurs d'obertura dels Tribunals.
Ha dit que tenia !testa una extensa combinació de la magistratura i que no havent eSrat possible
sotmetre-la arta a. la signatura del
rei la lliurarà a Santaner amb tal
g

objecte.
Da dit, tinalrnent, que denté portaré al Consell un projecte de decret detérininant les regions on hagi d'aplicar-se la nova Hei sobre ti¡tenga el`tartnes curteg.
•

D'AUTOMOBILS
SEBASTIA
Slian velebrat-les curses del
Gran Premi de Sant Setrastia,
de velocitat.
De,gut a/ mal temps . les 30
voltes del circuit s'han reduit
a 25.
La cursa ha estat guanyada
per un catre marca RédIant,
conduït per Guillot, .invertinthi 4 llores, 55 rninuts i se-

LES

DE SANT

garle.

Uralilta, S. A.
mADRID - LLEYDA - VALENcIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. López, 15
Telèfons: A 1896, A 848

Chaves i Co, S, en Cta .

sEhT.
MILLORA
Diuen de Sant Sebastià que el
comte de Sen, ferit en l'accident
COMTE

I

d Foindrir i Treball.
En virtud,det decrel les "Je-i•
fatures da mines" clidiran Es--

DECLARACIONS
DEL COMTE DE ROMANONES
Sant Sebastià.—En el segon ex-

Una casa a Badalona,

p-rés ha arribat el presldent de l'Alta Cambra, al qual 'esperaven al-ajes
i periodistes.
En la conversa que sostingué sobre política i /a Cordissió de responsabilitats es manifesté molt es-

l'obtindreu amb una lämpara i pila electrice de la marLOT, r"isposant, en tot 'loe i
a qualsevol moment, d'intensa Ilum.
Inoe,pensable en le-s excursions i viatges; en la llar ; en
la lúbrica; per buscar queleom en la fosoor: en pujar
l'e s cala; en la tauleta de nit;
en él maletf -de viatge, resultant sempre d'u'na utilitat incomparable, el mateix a la
ciutat que 'al camp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES I
PILES ELDOTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Les trobareu a les cases
següents: Suprema. Pelayo,
56; Larde. • Codina i Roig,
Trafalgar, 3; E. Schilling,
Ferran, 23: BeriSta 1
Ferran. 1; Laplana i C.', Fr‚'an, 15; Vicens Ferrer, placa
Catalunya, 12; A. Valverde.
Cocotal, 9.

tranyat que al generar Berenguer
se nagi cridat a informar davant
la comissió dels 21, puix el general
Berenguer esté processat 1, segons
la seva opinió, no pot fer declaracions més que davant el Tribunal
del procés.
Preguntat si havia cstat cridat a
informar, va dir que no.
Respecte a la reobertura de Corts
ha dit que les sessions es reprendrien el dia primer d'octubre.
El senyor Pérez Caballero ha dit
que potser pel novembre esdevindrien gratis coses, al que replicé el
—No ho crec; i ho dic per una exde 35 anys; al Parlament
les coses gratis esdevenen sempre
a vora l'istiu.

in

periencia

L'ALCALDE DE BILBAO
El ministre de la Governació ha
MaillieStat aquesta matinada que havia signat el nomenament d'alcalde
de Bilbao a favor del senyor Marian Aróstegui.

4

LES ELECCIONS PARCIALS
GRANOLLERS I ALTRE% DIS-

TRICTES D'ESPANYA
El ministre de la Governació ha manifestat que sisaría signar el decret
convecant eleccions parcials de diputats pela districtes de Grano.lers, Fonsagrada, La Vee;n11a, Tarancim, Gudalajara i Bermillo de Sagayos.

llestit el traCtat.comercial amb
gica.
Com es., recordaré. les negociacions causaren una grossa alarma
en els centres rnetaLlUrgics de Bis-

cala.
Esta respectada la indústria sitlerUrgica cspaqyola i aix6 ha causat
una bona impressiO entre els industrials de Madtigl. q,ue esperaven el
resultat de la' negociaciO,

Lit PUDA E1E

,

Milim NINS PUIX

AGENT DE CANVI 1 CORSA I
PASSEIG DE GRACIA, 17

ner "Cadarso”.
S'esPera el cuiraeat "Esparta" i altres navilis de l'e‘squaclw..

Complimentació d'ordres

de Borsa en valors al comtat i en monedes estrangeres. Intervenció de contraeLes comercials i prästees
sobre mercaderies o valors; subseripcions a eni,
prestits, etc., etc.

1
2.

0.1111•NIM

Direcció te)egràfica
"IAARGENTE"
Talefons: 445 A. i 459 A.
.1

Rambla dé Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

a bolas Al a B són

els millorsperausos

Rodandino irichistriaiS i

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da (es Ramblas)
(Abans oarrer Dormitori Sant Franceao),

MANS
o

IBANQUERS

RAM111A DELS ESTUDIS, 13, i BONSW,CES, 1
S-

CANVI

Nogoci ai tots eis c upo ns
g

ras Fernando, d'Albaceres, de 30 anys,
penjat el castre pel seu eingell.

Elevadors

temps indefinit

V33552I3Mret122DerZacel

• -Ateterv;...1.4

SOLU,R 1 TORRA O

Ahir vespre, a dos quarts de non,
fou trobat al seu domicili, Villanos],
SS, primer, primera, Manuel Ferre-

de benzina (dides)
marca Exhaustor •
sön garantits per

2 13 /7i Hl ti

.

t“tr

auto-

mobilisme

Ptes. parell

vALons CUPONS- GIIR

BAI LOT per a automòbils de totes

1 Motors

tències

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

etc.; de l'acreditada
marca BI N ET
Cases a París, Madrid i B/lbao.

venciment 1 d'agost

El ca;Iliver bou trasIludat al dipbsjt

j udicial de l'Hospital Clinie.

2[I2t4 5731 d'Apilo'
moy m &mis

FiA

• ›...111.-"te,~Itreyeir.aare.

DE BARCELONA

Les seves aigües constitueixen un tipus tinte a Europa. Per
als herpética, escrofulosos, pretuberculosos, artrftics, catarro
sos i avariesies no tenen rival, essent, en aquest últim sentit,
substitutives de les d'Archena.

Tipus de luxe a preus barr,tíssims. Espardenyes arito so- r121
la de goma, des de 2'SD pessetes parell,

3 2 3 10 22

BANYOLES

O BERTA DES DEL PRIMER DE MAIO A 30 D'OCTUBRE

VENDES AL DETALL

ENTERRAMENT

Pere, 15, primer.

egaMegEOMIIMMOMIIMMI.1

15

1

AL MARROC

1%7 ETG E DENTISTA
medicina i cirurgia de la boca.Ronda Sant
Dentals sanen paladar, etc.De 4 a 6.

22 Mg ri cm cl 22 52 C3 N! 51 25 MS MI EM &I E2 El

1 4'50
•

Dr. FALGUERAS I FALGUERAS

nific pati, prop de mar i
de l'estació. Informa ca.
rrer Salvä 26 3-2 •

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box—
cali, tall angIés, dQble plantilla de cuiro

Ahir fou sepultat al cernentiteixos crbrers.
L'insnector miner tindrà un ni de la Purissima Concepció
cadàver del soldat del batalló
sou igual gl s alar i més gro g que PI
expedicionari d'Ah:antara, Grees cobri en-el djstricte i tindrit
gori
Laza s- °. que morí d'un coa
al se im . rärm; larlenúncia de
de bala al cap en la posició
guantes deflciencles es notin en
Tizzi-Azza.
les mines i siguin en perjudici
PREPARATIUS NAVALS
delslreballadors.
- Les demineiris les • cursarbn
Han arribat a Màlaga elecuiraeat
los 'tJefatures" provinaials
'Alfonso XIII' i el contratorpediEL TRACTAT AMB BELGICA
Seglins noticies recollides al ministeri d'Estat, avui ha quedat en-

w.wamaay/OZWL,

botiga i dos pisos, mag-

en d'istmcles minera que

mines.

g

VENDA

d'ahir, va niillorant.

es composarà cada un d'una mil
t retan I ladors.
Cada distri i' le miner nomenaré un inspector entre els

fb1

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 8
Telèfons 1230-1231 A.

i.71.11...••n•n•••n•

comte:

L'iNSPF,CC.10 OBRERA A LES
MINES
Al (‚ansah' de denla es probable que rrart.i .al ministre del Tre
ball un pujecte de D. referent a l'in'specció olirra a les
mines.
Dic sabana de tunear -de les
Corta els socialistPs convingueren arnb e" president del Consell la redaccia d'un projede de
hei sobre aquest assampte.
Com s'anava a trucar el Parlantent, el marquesal'Athuc,ernas
va prometco flortar-lo a la '-Gaceta' " píe decret.
La redet- din d'aquest'et den al
pre gident del Consell ministres

panyn

Desprès (l'examinar els plecs rebata,
que stOn' pues, i Comissiö es dividir a
en snts-comissions per al seu estudi.
Una estudiarà els eärreca que es deriven del ministeri de la Cuete', una
altea els ‘I'Estat mas altea els ele Foment i una altea l'Alta Comissaria de
Teman i de lt Comandancia general
de Melilla.
En tot això pastaran els comissionats almenys vint dies. De manera que
arribara el mes de setembre, que és el
designat per a la deliberació.i redacció
del dictamen.
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1DINER
a l'acte sobre autos, telxits I altres

Força, Salut i Vigor

mereaderles. Rae: Rambla de les
Flora, 24, primer.
iu.soraisislassussmom.

PER MITJA DE

LA

ELECTRICITAT

L'Institut Electro-Teenle de Barcelona acaba de Publicar
de Frene a tou
un tracias er ieetrolera la, per trametre'l
eis -maialts que el demanini aq tiesta gran obra Medica, escrita
en una parla clara 1 sencilla, explica ta gran popularitat del
tractament electrle 1 ne la manera que la ciecincitat galvanice obra amb els malalts del cisterna nereida I amantar, 1
debilitats, anea/tea detallas.
torna la salut
La causa cleIs simptomes de rada *recelo. mumelnsament desertts per tal d'IIravetat del seu estat. Indica corn la aleelustrar el malall sobre la naturalesa
triellat desenrotlla el corrent apropiat per a cada afecele. 1'aplicactó del corrent
galvenle es ta, amb prerereneta, dorant les llores de cornplet rapas, 1 el matan
pot sentir el Initcl regenerador com penetra dmeament t s'acumula (fina del sistema servies, I Sois els ergans. excirant 1 acumulant l'energia nerviosa, aguesla
torva infarto sie ta maquina numana.
Cada familia batirla de posseir aquesta obra per assabentar - de catee Stas
1 Indispensables per a la cenit. a 11 de temr :mere a ata l'explicarle, de la
mienta. a rensems que el reme! con 1 garantitzat, amb ros del nostre clentillc
CINTURO ELECTRIC GALVANI.
La tramesa la, rem de frene. Malalts d'ambdas sexes: escridu una sencilla
tarjeta postal per rebre corres segult acmcsta preelOsa obra d'Electroteräpta.
Demaneu - la al Director de L'Institut Electro-Secnie, R. PALAY, Rambla gel

material . compost euclusivament amb
PER A

COBERTE5

aMiant

1 Cilitent

( Plagues de 40 x40 cm., colon gris ciar i roig.
( Xapes oncitilacles Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 i 250 x 114 cm.

C3 E.

t

als

rEUCIÁ PLA POL
SORT

-

p

g

/105Tin

5 g

!s

PER A REVESTINIENTS
TUBERIA per

Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 1120 x 250 centímetres.
DIPOSITS per a algua, diferents

a baixades hipa, de finan% diámetros °

Inautjuraclá Pr . d'a0ost
GRAN CONFORT

NOVA CONSTRUCCIe

te,* •

TAPI2509 pintare. La Casa mes ImponSatt d'Espanya. Especlalitat en tapiases religiosos. Exposield permanent de

S. A. INARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI• LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO
Uralita,
•°flanes

centrals

Pina

A

len, 15, Teleions 1644 A

u

Centre, 12, principal. BARCELONA.

1848

A

Restaurant LES COLUMPIES

Corts, 570, xamfrà Mantener
simessia......essavasssisse
Caberle a 2 1 4 mutes
Especialitat de la casa a 250 pts,
ABONAMENTS ECONOMICS
Se eerveix a la carta

quadrat a Volt gravats oteogrartes etc.
l'abriendo do 'mares I montares. L. No
rompreu acuse visitar aquesta casa.
F. Montraleon Bolera, 4 (final noriaferrISSa).

Es la reina
LA DE LA

de

nallnallammensomill
SEGELLS DE GOMA
I Cravats de totes clames en meoils i Rcaiduipwensea en el!
etrliseets.ructite
r

tre Bruch 1 Liarla>.
d"onewatalleSSINZIMM

les aigües

VALL

DE

de

SANT

tau-la

DANIEL

Depositah: .10SEP PAGANS. Ponent, 28

4,7,-^",

^

Disoab t a 28 de julio! de 1923

LA PUBLIOITAT

Els Especiacles
eamotati-eafaadae-titt-3-eat-aabeeeo.4-ea
g.

-TEATRES-1

Cerdo de Sansile

imutioni,m

RESTAÚRANYS

Diumenge, 27 de julio]. Tar-.,.
da, a les einoaLa famosa obra e44444+1;4444+ieeeseseet.4

en ä actas, den aleal4rd Ilauptmann:

LES PLANES

-litt

tal

? ORDINARI HENSCHEL

Hotel Restaurant Yarilai lloobert des de leS cinc
del tuatt a mutis alt
mea.„§ublim
ereaaid
Serrel de ceben 1 a la carta _
,
.844iteed>4.4444:44444efetee.d4
Oran companyia rfriCa de srsuet.I.
¡
Cobarts
de
7'50
pis. endarent
acEtizRrc
opereta i revistria, dirigida_ pe/
1_
llabitactune per a temporadas a
primer adIcet ario Sgut.
.
miaus cm/badea
Y
lágua del Mes Cuirnbau
Despatx a la taquilla i al Centro
....
GalE1 especial per a automúlsils
Ave:: dissalme, lerda, ,ã' dos quarts
S,Setaton 7 fi
i,. es ci:pnic,,,,Ni
, t‘can,,, inuartruse,7 ,4)oelgilearir .itig: . ..-,,, de Looalaata, Placa ele CataluPrebeiati, ,loan Cd ( do l'Una'
n Pretis populars. Ultinía de"
YEIVAILLLS)
El profeta Ellas, La patria chica I
5 la temporada amb motiu de les,. i.9414»..“444444.1141414.04
Torear
poi,
lo
tino
Companyia de vodevil i '?
Entumes rie primera ClasSe. 2 pta.:
grana reformes qua tindran lloc
de segona, 1'3i); tranques les
en aquest
altres latalitals.
grans espectacles Santpere:Sil, a dos quarts de d311, reposlció
ea Me
sainet
litte
en
un
acta
El
pa..,
CL
SergéS. Primera actriu:
arillo del nene; 11 5 exu erela e llr I 5
Mil/din de /a Carca lirtea en tres .
acies •.
•
Assumpció Casals
Frontó Principal Palace ial
ilIVE CESAR!
x.
e
TItolo cielo ouadros: I. Los gema- "r'
PI
la.s; 11. La tina Patricia; 111. Et Sir- el.
Avui, dissabte,
tarda, no 11:
L-4.
Avui, tarda. LA POMA, i la t 't ca ron/ano; R. Le orola. Itiqutasim
‘144.1›.54M-4.14-C449444~~ ha parta. Nit, a un guata d'on- a're
tes5uari
orna.
Stiorria
-atrezzo".
paròdia de Don Joan de SerDecorar de Morales t Vela u Paule
ze. Grandiós partit de pilota a
1 Amiga. Augment de cheira. 35onarailonga, en un acta i quatre
inste:11a. Vicente e.Goitia contra
Prosa comparserta. Banda de tropa.
4
t
Saló Catalunya
quadros,
de
J.
Montero,
•5
peles
1
lambors
per
les
segones
11Oscar
i Palau. Després es jugaI
pies.
Presentaold
irmalllorable,
4 Con Jean de Serrallarga
rä un segon partit per apiauCoca mai vista al Pararle/
El local mes fresa ne Barcelona,
das_ pelotaris..
clissabte, la grandi g ea repreg Nit, la grandiosa obra
','s,ve....».0.1;=0~4.1te4"-.».Aoilee0s
....ta a
sa: Un corn-bol a lleva York, creaCLAVE
MnInel•Mnemefflf.
ciö de Willlant S hort; Moda i COr,
vilawreseffleamems.
comedia:. QUestio de sastre, còmica,
gle~«.--ot+tala›Aaaatteaea-teaa-e-~
I /a gran estrena del Programa
! Diumenge, tarda i nit,
Atarla, Sor/orla de Jo y ontut, per
CLAVE
Irene Castel. Doma, au, estrena:
Teatre Barcelona
trb
El testinioni defensor, per Elsle
effl-fee2•8444.4e44-44•34.4•Ibeett es
Perguson, filmas, grandiosa estreTeMon 514 A.
na. La presa de l'abisme,
\ COLISEU DE VARIETATS o
4eie-e-9->e<45e>teivisS".:-cs,(~sS.
Temperada 1323-24
"PURO
a-aeeeee->efee.1.4--e-e-See-34-ee-e-t,

• TEATRE. COMICV 2 per la companyia del tealre

AKE

. 9.,

g

el

6 iCILINDRES

ESPORTS

:

....
--.77CINEMES..
,

a

NVERSOS

TEATRE NOVETATS

Deu úniques funciona populars. Preus econòmics:
• Butaca d'amfiteatre, una
pesseta
4, Asan, dissabte, tarda, a dos
• quarts de cinc. Nit, a les
e deu, projecció de nota' bles pellieules..Exit cici la fa

consortit en 01 cinema mes fresa
de Barcelona. Cada dta l'en eten de
la son arnb lea aCeattialadcs
VINT-.CINC PET.SETES
i
.4501, dissabte, tarda, a dos cluarts
de cinc, 1 alt, a /es den. 111 1
-fir.a jornada de la serle alemana.

y

g
t

A LES URPES DE LA RANDA :e

projectant-se lambd la grandiosa „x.k
pelPicula en clac parts
DO-RE-LA
altres per/ten/es cOmtques.
Ei programa Im pot esa.' mes sugtres112: ezbarjo, enmeló, bellesa,
pro/acoló perfecta. 1, anda Penveizo de la sort, 23 paz-setas al que
ti tono/.

z

..

Avui, dissabte, gran programa: ea
ta El Pacific furies; Caí per Ileaa bre;
VI jornada de • El doctor
MablISC; Eis deutcs d'En Triguitrac; Somni Trävie, 1 II i
última jornada de Sodoma
Gomorra

PORTUGALIA

C(i14301. IIIDALGO;•

e

ieese~te,M44-44.1.4~4etKel

reaerari nou i selecta.—
Fastuosa presentació.
,. DOLOS, diumenge, tarda i
nit, darreres funciono en dia
festiu. Dilluns, serata
llore de
CONSOL MIGALA°

25
Jul,01, larda,
a leo ciar, luarline vernal/
Entrada 5 butaca una possota.

;e

ELDORADO
Compasada ci5-imizo-lirica

a.

nmAN
,..

e

arLb els setas varlats experiments I
el sensacional t
Una senyorota azsarrada pe/ mig:
Nit, a les den, es-plena/U programa
per
EL GRAN RAYMOND

I el millor inusiontsta de/ nido, amb
el sen faconlpreanible
13ACEL DE atores MISTERIOS
D,rnä. d'amena-e, BARRER DIA. de
EL GRAN RAYNIOND
el l'el 015 rnSiclos i cl mazitt Cela
rets.

i:4 .-taaaaa-taa,t e4-a-aa;.--aaaaaa-aa-.12

Teatre. del Beso

.--....

Dama, diumenge, 29 de juliol
de 1923. Companyia de s:arsuela
en fa qual figura el bai:ziton

MATIES FERRET

Tarda, a les 37,. 4 ¿.c. n ,,s, 4. 1,
La alearla de la iluarta, jotas
cantados pel . tenor Jaume Morad. 2, La . montarla, per Jaume
2,-..1-(211. 3. Que és gran Barcel ona, la part de Nandu per Calcaran, Nit ä les deu, Que és
gran Eta:a-llena, per Galeeran.
‘.11 MONTERIA
que cantarà per primera vr . ,Ija,2,1 el ba_rfton

MATEES FERRET

+

4:
PRABB-OHICOTE
t
Temporada popular.
ea
Prous económica 4

:e .'-u;. dissabte, tarda, a les

C,

1

i1

DE

GEL

Avui, dissabte, isezit: les pc1.11eules: Els deutes d'En Triquitrac;
Cat per liebre; El Pacífic ferino; Scmni tràgic, i represa de
la grandiosa pellicula Sota daca

Tras seaslons de paticanje diarias
Jazz-Band Verdura
Esmerat cerval
de cafd-restaurant

banderas

802G1
Final» del Campionat
diAmateu

(2Juus

beeeeeeee.ee-e-s-~-1',1-e-fre

ment, comercial, sim5 un negoci d'un .caraeter
Priamt•
—Sontag iCo . ignoren Ilavors aquesta opa-.
raeid
—Aln-solutament.
La . lauga ha estat empenyorada la vettla del
s uj aidi de Majeadie?.
--Si.
--Al /naif?
44e. jörn.
--Una última pregunta: la baga aegueix
C ; vstre poder?
- -Neta tenia ja?--tdieguie Dat Kenna el front
(J .1 cruel s'illumina instantaniament..—Mr. Mapleon, responeu alai parqué, ne hi veieu obliZat
cap manera. Es la pura veritat. La hag a-*De
h estat retirada aquest mati; -no tinc res
In&'; a afegir.
Varen trucar a la P orta.
un s'ecretari
P re sentant dues cartas.
Mac Kenn.a mira la
primera; inclina el cae; després,
veient Padree,
na de la segona, manifestä sorpresa.
és atad?, Aquesta carta ha vingut
"uf. ,. Por a Mr. Mellar?
Lhan dlit al dornieili e
i el
2ria t' - de 141 • ., Helcher hadegiet me.'BeIcher
aqür
--Esta te.

Mtle genna acdetitadä el sen scebetari i,

327

Espanyola

Diana-Argentina
Excelsior
ANtli, 6, El doctor Itlabuse, Els

clitxoses nervis, insomni träglo,
El pacífic ternpastuefes, Gat per
liebre.

Teatres Triond i Marina •
-j Cinema Non
Avui. El càstig del ce! o Sodoma I Gomorra. 2, Ull viu '

amb la promesa, La gran nit,
Superstició falle, El doctor ?eatuse, 6.
le.11116.1•211n13.4

rES

STEVENSON, ROMACOSA1 C .'"
lifaiéracho

Eg

0 'FONDA

iItoït

tfe

Cfilldrig3

del Dr. Glralsó P.ambla Pla IlOqueria,
[Mal. 6 ser .1ealre Hospital 1 Sant
Pau).
Veme/. impotüncla,
Eipectais traetarnents por el guarimear t'apta Co les mutantes secretea:
3latrIU pon Lumia Prostata. Con.
Eilllat 5 ao 9 'a te 1 de t a 8 amad.
ralea per a emplees t ',abrev :. Plaga
del Sol. e.

.

A. 1° !ANA

Gran Hotel. Servei a la parla. Coba y as a 7'SO pessetes,
Carrer de la Plaça, 34.

25

Salün Studebaier

M

BARCELONA :I
Isidor

, 11
Nai /

Passeig de Gracia, 54 :
.1

NCI A

SIMON

-SEXUAL/

MENJAHS A LA CATALANA
ESPARTER/A, 6-VIDMEitIA, 12
Telefon 1378 A.

poluciones nocturnas, espermatorrea (pd u idas semi/ales), Cansancio mental, perdida de

memoria, dolor de cabeza, rertijos, fatiga

corporal, y trastornos nerviosas
de las maieres y todas las manifestaciones de
la Nearavtenia agotamiento nervioso, ecrónicas y rebeldes que semi, se curan piaato y

1.6C2eierd5922.,

Seny

Pons

111
EVIV IC M1/11111111111111111111111111111111111111111111111

ores

radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivrti

Abans de comprar, no delveu de
visitar la oran casa de conrecc/OnS
. de iota mena

Indicadas especialmente a Jos agotados en la

juventud por toda ciase de excesos (viejos sin
aiMs), y para conservarhasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el-vigor sexual, pro-

/VIO,NTMARTRE
.(isrror del Corma de l'Asalto. 47) ,
zrobarcit un g ran assurtit de
voatits, capes i bruzas

pio de la edad.

Vanas., 5 ptee. frasea: Sedal', Rambla de lea
Flores, 14; Pareada betel, Mi/aceza, ; • priteipaieli
farmacias de España, Portugal y Amerieiy.

DES DE CINQUANTA PESSE7E8

t2=e2s,
111161222M342.112eMIC.

ee-exemeee-getelefeeee-geeeeeette

eMonumental - Pechó
Walkyria

Planxa
ondulada de
120 per • 5 cm.
Ptes. 7'.50 m.2

Plagues) de 40 a 40 m.
Ptas. 5'05 m.

tC .net.1.2 Zwi
PER

A TEULADES
ci

Stanloy a l'Africa
inexplorada, LX 1 Ultima jornada;
Sodoma i Gomorra, II 1 última jornada; E: diabla al cos; L'admirable
CrIcnton; Els deutes d'En Tribaltrae. DemI, diumenge, seso:6 Platanal 1111 a 1. ihtt: El bastard del
rel; La venJanga d'un boig.

Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEP ESTEVA 1 Cla.
Portal de l'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A
Eilbrico Saireeiä

v
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Agencia

PISTA

BAKCELONA

e.e-eeeffleeee-3,-eeee.-->eeeeeete

nazamaticesoacomeeratrars

SEIXANTA-U...!

PER QUE?

PARC

IICISM2111nMetre.C.21,21.22...132.-

2

ieMe. Nit, a les den. La jo ,t. guma,
.
e . Con toda felicidad
a 31 1 32 representacions de
la fantasia ciamico-lirica en
.....-un prbleg, un sola cine
inauguracions, una pellícua
la i tres radiofototelegrames, en prosa i vers, ohginal .d ' Emite G. del Cas, tallo, música del mestre
Alonso,
Barcalona' se divierte.
estreriant-se el taladro .
El martirio de
San Sebastiän
a amb vestits i decorat nou.
Cürxert per l'erninent tenor
Emili Vendreil, que cantará.
> el mes bouic del seu .reperton i selecte. Exit ressonant.
Deu decoraclons de Casta!!
. i Eernitndez, Dulbena i Girbal i Morales. JPellicula de
Studio Filias. Vestuari de
Peris . Garmans. — Dama,
diumenge , tarda, El barbero
de Savilla, Barcelona se divierte i Conoert per Emill
Vendralt.—Nit, Con toda felicidad , Barcelona se d'alar4 tc i Crinecrt Vendrell.
i
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Iota els de la seva reoutacia li doblen el oreo

5

Esports i .atraccions
Aro], all,
Caneen per lit Eancla
ae Vergara

GRAN SALO DE MODA
PPOGRAIIIES SELECTES
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Palace Cine
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Crari Teatre Espanyd
di,5abLn,

EL SOLID RUMA

4
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Arui,

.

majar satisfacen

Perquè STUDEBAKER es construit per les fàbriques tn4s
importants del món en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a inäs
d.e- 9:500 inspeccions

out es Ileilea des de 30 motees
Tallare: •C.ontert per • la Panda
Curadora do Plasencia.
Cate-restaurant do primer orees

fp

Entrada única, 50 eAntunYt n'ala
cu e s lotes les localitats.

Talaron 1242 A

PARC DE MODA
Immensos Jardins
Grans atracclona
Avut, nit.
Pepene/O de reanocionant especlaclo
.
.

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

canta populars lusitans.
• Succes del celcbrat siluet isla
•
• • JOHANNYS
Exit Sorollás de la eminent
artista

doni

PARK

Ketweect-aete-a-a-e-~aaffleetteae
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VadbraardafflearealeaMoroessaaearriatelielearalleffelaraala.
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Ella la retira del sea dit. Ell la sospesa i ad,
mira minuciosament la pedra.
—Quant val?
—Més de trenta mil dólars.
—No havíeu dit quinz-e mil a Helaban
--n'oh just acabo de coneixer la seva valor
real--Meravelbls
dir tornant-li. 'Té.
tota una bistöria...
I mentre. que ella es posava altra cop la baga, afegi galantment:
—Esperam que restarà :mil de temps on és
ara; ningú no salaria portar-la millor.
._Coneixeu la seva histbria?
—De cap a cap. Es interessara; ie d'en-viar-vos-la per escala
—Us ho prego.
—Aquestes últimas frases havien •estat Can-.

y iades d'una manera gairehé banal, paree Afro.
Kil‘dair no 'parara d'observar el detecten a fi
de contrarestar la seva täotica.
fet una desaparició diplomàtica
' bant uns quants dies?
• —Si.
--•-Qii•estió d'amor propi.
— A ,prepbsit ,da.qua?
—Heu picat la meva curiositat i heu desplegat una mies massa d'habilitat en la riostra
darrera entrevista. •.
—Dc
„
. manera que heu prosseguit les vostres

SE1XA1c 1'A-U...!

328

Dnia un vestit ci'interiur, molt cenyit i anda-.
aiosament 'eseolat. Veient-la aixl Mac Kenna
estigué segur que esperava Slade. Ella havia
desplagat a ir:Leude del financiar una tal ciAna
cha de seduccid que, experimentant-ne l'encís,
el .detectiu abitixa ele ulls. Aquest moviment
no passa impereebut a Mrs. Kildair que sen
sentí afalagada.
. —Ja sou aquí, Mac Karma —va fer ella.—
No beu perdut tamos.•
He vingut tan de pressa cona he pogut.
—Us esperava.
. A irns quants passos de distancia al mig del

saló, s'estudiaven com d'os duelistas a wat de
creuar les aspases.
Estaveu' a le s vostoficines?--comenei
res

',eh a.

L'automeibil da Mr. Heldhen m'ha del?.
—Mr. Betcher era amb -seis?
—Li he envial..;
—Una carta, si; l'ha rabuda a casa eneen:L.
—Perqu éno us ha aoorripanyat?
—Li be pregat de deiXarme neltia • libra a
soles amb vós.
-•
--Val--més, en afecte.
Ella fij ava resguand voluntabiós en el deten Museament allargä. el b rae vare
—Teniu, aquí est it la baga.
'
'agradaria voure-la liranrno,
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se insistir rnés, es ficà els dos sobres a la butxaca.
—Agraeixo molt la vostra amabilltat.
.Mapleson i ene dol d'haver-vos destorbat . Tal
vagada tot s'arranjarà amicalmentl
—Esperern-ho. Siempre colgtent de fer-vos
servei, ja ho saben- Mi'. Gunther, els meus
compliments al vostre pare, tes lío prego. Afr.
Belcher, a reveure.
• D'ençà que la porta AS taneä darrera ell, Alao
Xanna trague els dos sobres de la butxaca.
—Dos missatges de la mateixa persona,—va
dir oferint l'una a Beleher, — i dos nytesatges
semblants probablementl Justa?
.
Tot content allarg la carta a Gubther,
llegf:

"Estimat Mr: Mac helena.
La baga acaba d'ésser-rne tornada. Puo
reus irnmediatament? Creasen teta tecerce,
Rita Kildair.‘
•—
Mao llama estava transformat. roViTle; sella
indecissió havia desaparegut. Ele sentet selle
güspirejaven de .goig i reia sorollosament en
desponjar l'aurieular del telèfon.
—Hola! —erieclä impaciant ande Glabby.—RO-e
la! Qua fa Etrady? No ha Carnal encara amb els
informes desitjats? Ma tornat?.Apa, danos,
envieu-me do seguida les xifres. Guiben!
Uns irrombüte dejeprés, eetudiava al» *O
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A EQUITATIVA

FUNDACIO ROSILLO

SOCIETAT IYASSEGURANCES SOBRE LA VIDA A PRIMA FIXA 1 SOTA UN RE0114 MIXT
CESSIONARIA , A ESPANYA DE LA NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY
Domicili social; Monfalbin i 22, pral.; MADRID

Oficines

BARCELONA, Passeig de Grácia, 30.- . B1LBAO, Gran Vio,

PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

3. SEVILLA, Rioja,

NACIONAL ITAT.—Genuinatriant espanyola per llurs a ccionistes i organització.
CONSTITUCf0..... Anbninia, sota un rkglm mixt, que g aranteixi un 50 per 100 almertys del
benefici 11quid que produeixin las pólisses amb participació, ala assegurats de
tal clame, i la fiecalttaaci6 de la Societat per
Comissió de tres asse garate, elegida per votaciö entre ells.
CONSELL D'ADMINISTRA CIO.—Presideet, excellentisaim sen yer marques d'Urguljo; yi
ceeresident, excellentiasim senyor compte de Rosillo; conselle rs, excellentissim senvor marques d'Aldana, seayor don Av
Benavente, senyor dort Fermi Rosillo senyor don Ferran Ro sillo.
ASSEGURANCES QUE RE ALrrzA.—Sobre vida.
Tota la vida a pagues vitalicies
Mixt i a terrae fix.
jndividuals (sobre una o
D'estalvi dots per a nens;
Sota 011sses molt Iliberale que garantoixen tot risc, àdhuc viat ges, residència, empeció 1 guerra, amb
o dos vides)
prirnea desde cinc
.....
Rondes vitalicias immediates diferides.
setes l mes 1 per sumes des de 1,000 a 1.000,000 de pes actea.
,Aseegurances de grups pet ale empleate de qualsevol Ernproeg o
¡Sota una sola Oliese, pagadora pel patró amb primes a meitat de cost que les individuals.
D'incendis
D'edificis, mobiliaris i riscos industrials.
,BALANÇ DE LA SOCISTAT

RESULTATS DE L'EXERCICI DE 1922

(91,'i0 per 100 del n'inste en meritIlie, valore pública espa nyols, Obligacions hipotecarles bestretes sobre Olieses.)
NOTA IMPORTANT.—La Equitativa no s'ha acollit al R eiat decret de 24 de novembre de 1922, que dispensa Unte vuit anys de tenir els
valore al tiran, de cotitsacid, figurant els nostres al 31 de desembre de 1922.
(Representant les reserves tècniques, fons de beneficis 1 d e previsió el 93'6 per 100 del mateix.)
BENEFICI DE L'ANY
del que 1.768,150 pessetes, o sigui, un 76'47 per 100, s'ha sepa rat
per a beneficia deis asseguratsi; 666,500 pessetes , . o un 15'85 per . 100, per a forte de previsió 1 150,000, o un
6'0 per 100,
Pel al acolouietes i Consell d'Adminiatració, i la reata a compte nou.
LA SEVA .A.DMINISTRACIO.—Pa gat als assegurats Per sinie tres,. • n e•
.• •
••
••E
E
•• • • • • • . . • • • • • • .i•
• •• • •I• • f • • •• -•
Idem id. per pblisses vençudes si
e.••• n • • •I f , • • •I
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• • en • • • ,•_ ••
•• L. ............................. ............... • • • • • • •
1dem id. per dividends...,
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49,666,364'67 pese

47.854,284'80
2,312,079'87
2.047,605'14
1.000,611
1.335.512'30

e;

lo

I; cal

ea:

• • •• • •••• • • *I

•

8.006,151'66
2.041,884'59

(El promedi d'interès del qual ha estat 5'27 per 100, supe rior al 4'99 per 100, obtin gut en el nostre balan ant,erlor 1 molt
superior al 3'92 per 100 que representh en 1921 el de la Sucur
,. a.1 espanyola de La New York.)

"

(o sigui el 2'28 per 1,000 deis capitals assegurats
402,900'80
en vigor, contra 4'21. en 1921. i 5'01 en l'esmentat any, que representeren els de la Sucursal espanyola de La Now York.)
eASSE GURANCES EN VIGOR EN 31 DE DESEMBRE
DE 1 922: 11,6,
04per 177.011,185 pessetes de capitals.
.
NOVES ASSEGURANCES EN 1922; 1,919, per 84.104,799 pessetes de capi
RESERVES EN 1 DE GENER DE 1923
Tècniques
39.827,711'81 pessetes
D'acumulació i beneficis per als assegurats..., ,.., .......„ .. .... ,... ,„.., ,.., ....,., „.... ... ,._,. ..., ...
5.885,679'92
"
1.000 000
EXEMPLES DE DIVIDENDS PAGADORS ALS ASSEGUR ATS EN 1923.
(Per cada 10,000 pessetes de capital seeegurat)
D'ACUMULAC143 PER 20 ANYS
Ea*
al

tennini

Import

del dividend
resseten

Representa respecte al total de primes paridos

ASSEGURANCES TOTA. LA VIDA

e0
szí

1.948
s.osz
2.344

35 per 100 equivaleot a 7 primes
82 per 100
"
4 6'50 "
30 per 100
"
*6
"

11.5
60

2.405
2.573
2.909

81 per 100
30 per 100
60 per 100

2.052

32 per 100
SO per 100
80 per 100

ee
es
60
es

80 anye
An" le 511 Dividend
rada ele
Peasetee
erecta

I

a6
a0

"

II

",
"

"
"

"

6'50

a II

aß

"

Inspeccione, delegacion§, metges reconeixedors 1 agents a les pr 'nepe> poblaclond d'Espanya.
Tote els contractes d'Agència de la Societat reconeixen drets pas sius, que comprenen assegurances de
D. :• • . • • .
Adreça , ,
,.,.
Edat ,
Aprovat per la Comissaria general d'Asseguraneee.

IN.e•

11

•n•••••••••••0(•••••111

6220
17 per 100
75' 2020 per 100
89'30
27 per 300

01'40
10020
127'10

17 per 500
21 per 1 00
20 per 100

5
10
15

7700

99'50

15 per 100
19 per /00
20 per 100

010(1

12320

1a per 100
20 per 100
29 per 100

!Asee
IMO
3mr00

17 per 100
21 per 100
23 per .i.00

agio
1 118'90
146'90

16 per 100
25 per 1 00
29 per 100

96'50
127'00
18090

17 per leo
22 per 100
30 per 100

anee
1.4590
131'00

22 per

a
10

.

e

itÄ
releeiO
primes

Pessetes

10 per 100
19 per 100
24 p er 100

61' 50

7910

ASSEGURANCES MIXTE 20 ANYS

3.178
3.440

SO anvs
Dividend

5
4530
10
5410
150120

ASSEGURANCES VIDA 20 PAGUES
"
ae
"
"

ANUALS
(Edata d'entrada)
40 anys
rer 100 en i Diridencl l'er 100 ev !
ralacid
reineis
Pessetes
primen
i primes

15

IS Per 300
100
20 per 109

ORGANITZACIO
znort, invalidesa i retir o jubilació a base de la producció assolida en el rant de vida.

CUPO
desala se l'informi de les condicione de

i5,/ • •

••••

. • .1 n •••••• n ••••••• • . e

ervy

(Indiqni's si etesegunint e ogdegier, de vida o incita-As)

ESPLUGA

DE FRANCOLI

GRAN B ALNEARI
••••nn•-

e;

EJOTE/. V1L •LA /INGRACIA

de primer ordre. Tot confort. Pensi6 restaurant, 15 paletea. Servei exquisit. "Mana de l'Aisus". Fonda molt ben stess. La simuló ereeilent i
del Babead, a 600 medres sin., tocant al celebèrrim Monestir
de Poblet, aixl com la formoaor del, boscns, creuats de carreteres, i rabtmdor
fonts que el volten, l'han convertit també eu centre d'estiueig i de turisme 1 estació apta de repòs. Telefon in terurbä (núm.
z d'Espluga), Estari6
ferrocarril, ripida comunicació amb Barcelona. Stock de neumática, etc. Administrado" a Barcelona: Bruch, mg, principal. Telefon Aess.

.1 Verrnouth
• "AQUILA ROSSA" es el 'millor
ellinumarnifelumut•InlinzamängunsinguniumwritainloramminmerentmernannomiritagasmazinumminamnairameugasiEnwlitillffelmnruMinimiugrniall141111111UlliMmill
....=111111Enigmem111.111ffliszefflamme
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trema atencI6 una tulla de p aper desplegada
davant seg."Be!oher, em conceciiii mitja hora? Es...
pereu... Teniu un auto Perfecte. Cenduiu-me a
casa Mrs. Kildair tan de presea com pegueu.
Garboy? Poteier l'anem a deixar en llt
hertat?
_Diable, no .—respongué el detectiu'llan
oant-se fera del despatx.
I trom sentf . com donava una ordre en el
vestibul.
---Clanay, no perdeu de vista Mr. Garboyl
Donau-li de nenlar. 1 no Phavieu abarre que jo
tornil
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XXIV
- Als ulls de Mac llenita la humanitat nuffide
es dividia en dues categories d' i ndiv i du: ele
forts i els febles. Entre eile forte, classificava
els que es desempelleguen d'e lea convenvions
vulgars de la societat i obeint Ilurs lliures
instints forçosament han de progressa 1 do.
minar la marltItud; ele febles en canvi, oren
aquella que ajuden els forte en Ilur ascensió,
que ele serveixen quan han arribat a racum4
pitment de Ilur destf I, si cal, cometen orims en
19ur norn.
L'anunci riel prometatge de Stade, seguint
de tan aprop el seu triomf financler, havia aonvenout el deteotiu que, iMrs. Kilclair seria mera,
pre un adversari invencible, Mes enriara que
l'afer del robf, l'intrigava d'aquesta
dona. En trutant a la seva porta, esteva -aleo.;
9utainent decidit a fer-la sortir de la seva
serva 1 ter -li descobrir el set' joo.
btrs. Kildair esteva asseguda al piano. Ele
,,ibrants acords d'una marxa hongaresa ompiten el sal& la entrada de Mao Reune, ella
s'interromvb.

SEIXANTA-U...1

328

Investigacions
—B4
'—Amb èxit?
—Amb èxit.
d'eb6? Sabeu qui ha robat la. baga?
—El primer cop, rte.
Ella el mirà de fit a fit.
—I el seg6n?

segon cop ho sé peeloctarnent.
--Qui
—V631
Ella va posar-se a riure, però sense cap me...
na de contrarietat. Apartant-se del deteotiu,
anä a revolear-as a la ramseele. El robf ekivant les flamee Ilencava una lluentor sagnant.
Elle mire fixament Mea Kenna aleant el cap,
e/ va renyar:
—Mac Kenna, seu molt aficionat a lea -en..
devinalleel
—Gonfeseu en tot cas que la resposte;
•questa endevinalla es bona.
—Velara la vostra hipòtesi.
*---Avui ja no es una hebteei..
--Ah, no?
—Ahir no estavern sind en el terreny del
possible, 11,s ,ho concedeixo, avui som en plena
certitud.
—I d'en us vé aquest gentil aplon'tt
—He vist Mapleson.
—Ah, baht Mapleson, de la casa gontag 1Co?
Si, el comer... 1 això, CA?
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..—Pitjor,—va fer Mao Kenna pensalAu_
aquest cae us he d'informar quo probableme
em retire obligat a seguir el pr
ocediment ord

man.

_Es clar que si em criden a cleclicar d
Map/eson,—no em se
tiré coacolonat Pele Mateixos esccdpols. Si riV
Trino a .00nvéneer que ha estet com65 un r&b
ton i el meu deure sera d'ajudar la
justicie.
—Paró ara...
—Ara, no, Mac Kenne., no puc revelar-vos
nom de la persona que ha empenyorat la be i
Tot això ein sembla molt embrollat, molt m
del que us Imaginen, t, fins a tant
que un
instrucció no sera oberta, prafereixo ebsteni
Me de tota indicasid.
—Mr. Mapleson, ein mot.
—Digueu..
••Refuseru de parlar permai aupasen que
persona que ha empenyorat le baga 14 9a laten
ol 0 d'e restituir-la al seu prepie,taei.
Mapleson reflexiona un inatant tot xiulant
.baix en baix:
fet, no ese res sobre aquest punt
—Podreu dir-me quina suma bavou avoe
— Això si, sanee inoonvenient. He avanf4
vint-i-cine mil Oliere.
—Vint-i-vuit mil delare,—re,pett Mete Kenn
—vint-i-vuit mil dòlars sobre una baga quo n°
me en va/ (renta mil?
—lis he dit ja que no era un negoci pul
vant el jutge, —va dir

