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ALTES

gent dignitat.

l'ERES HE litEM

Donant proves d'una activitat metòdica i continua, 1 necioaalisme incondicionat porta la bona llavor patriòtica a totes les
contrades de Catalunya. Amb aplees, amb mítings, amb conferencies, amb fullee periòdiques i amb fulles volante, Acció
Catalana realitza la més intensa feina de proselitisme nacional que mai s'havia realitzat en el nostre país. I no ha de
creure ningú que es tracti d'un entusiasme inicial i passatger,
sitió d'un pla general complet que va descabdellant-se amb regularitat completa. Aqueas qui, decantats al pessimisme sietereetic, pronosticaven que aviat el cansament faria minvar el treball de la nava unió de patriotes, sofriran una equivocació més
en llurs judicis. Mentre segueixen les conferencies i els mítings
diverses poblacions, está a punt d'emprendre's l'excursió paaibtica a les altes terres lleydatanes.
Ara toca el torn, en el programa d'Acció Catalana, a les
rontrades muntanyoses de Lleyda. Sense deturar-se davant les
astancies ni davant l'escassedat de les vies de comunicació, els
propagandistas de l'ideal màxim cata% recorreran durant sis
dies la muntanya lleydatana, deixant en les principals poblaaens d'aquelles comarques la semenaa de catalanitat susceptible de fructificar allí meravellosament quan l'escampen hases sincere i abnegats.
•
Per una paradoxa xocant, les altes terres de Lleyda, una
gran part de les quals, a causa de llur apartamentsi de llurs defenses naturals, han estat de fet lliures de les dorainacions successives que s'han estes damunt la península ibérica, han caigut en els nostres tenme sota el jou d'un caciquisme vergonyós
iabjecte. Allí on arnb prou feines hi arribaren els legionaria romans, els guerrers bàrbars i els escamots sarraïns, hi han arriba uns guante bornes bellugadissos, intrigante, audaços," amb
més ambició que escrúpols, amb més golafreria que ideal. I
apeste hornee han creat un nou feudalisme, repartint-se comarques i districtes, càrrecs i influencies, com si es tractés d'una
propietat particular.
Contra aquest estat de coses empren Acció Catalana la
seva croada per les terres altes de la banda de Lleyda. No va
concretament contra cap borne—si As que els cacics són homes,
cosa que dubtava En Joaquim Costa.—No va contra cap colla
política, ni contra cap clientela personalista. En veritat, va contra tot un sistema vil, que ha arribat a arrelar-se, més per l'encongiment d'aquells que tenien l'obligació de combatre'l que
per la seva pròpia força.
D'ací a pocs diez, la veu dele hornee d'Acció Catalana ressonara a Tàrrega, a Ager, a Tremp, a Esterri d'Aneu—oh el
sonor nom pirenenci—a Sort, a Pobleta de Bellvehl, a Pobla de
Segur, a leona, a Artesa de Segre i a Agramunt. Es el primer
pas per a una actuació insistent i coherent. Ara veuran els
porucs i els febles com els gegants del caciquismo lleydatä, visteee de prop, no tensara l'aleada ni la força que seaz atribuSa.
ami) l'exageració fantàstica de les liegendes.
Acció Catalana munta a les altes terres de Lleyda, on és
epecia)ment necessària la sembrada d'ideals i la mobilització
te)s catalans dignes i dels homes de bona voluntat. No els valea als cacics i als explotadors de la política l'ama g ar-se en els
ralees de les serres ni l'isolar-se amb la distància i la incomunicació. Plau a Acció Catalana tant el pla com la muntanya,
encara direm que té una cordial preferencia per acuelles terres més endarrerides avui en el cerní de l'alliberament ieacional.
Al revés d'aquells casi amb una mà sostenen la bandera
catalana i amb l'altra encaixen amb els cacics paràsits, els horas d'Acció Catalana es preparen a donar la batalla a l'orgnitzanjó caciquista de Lleyda, oposant el pur patriotisme català a
les combinacions i les conxorxes on apareixen Hastimosament
barrejats els politice de totes les etiquetes i de totes les condicions.

La Política
INAUGURACIO D'U N II
JOVENTUT NACIONALISTA AL BRUCH.
Darrcrament ha quedat constituida a
la vila del Bruch unce Joventut Nano'taliste. En formen la Junta directiva
tIs senyors segiients: Joscp Vati ls,
president; Pero Costa, vicepresident;
Ramm Pera, tresorer, i Francos
Joan Sabaté i Josep lit. Casas,
vocal!.
Diumenge tingué Hoz el primer acte
túblic de l'entitat, consistent el, un mí555 d'afirmació nacionalista a carrec
dota joyas Antoni Nadal, Folio Hala i
Octavi Saltar, els quals parlaren del
iict nacional, del martiri i de la tasca
elliberadora de Catalunya.
Una volta finit l'une, el secretari ((cuí un acord pros el inate.i.r dia, pel
Saal la nora joventut s'adheria a "Acció' Catalana", i aizi es comunicarla
al seo president.
Aquest non centre de proselitismc comarcal, de cara a la llibertat de Calabnya, es propasa, entre Oc tres cases,
entinten:orar totes les solemnials diades catalanes amb actos escaients.
CONFERENCIA A L'ATENEU "LLIBERTAT"
Dentd passat, dijous, a les deu de
is ve)ila, cl regidor de l'Ajuntament
d e Barcelona N'Estanislati Duran i
keynals donara la tercera conferéttc )0 del cicle organitzat por l'Acoten
Na cionalista del districle VII "Lliborlar, dissertant sobre el tema "El
iVaci onalisme a les eorporations
bliques de Catalunya".
Local: el de l'Ateneu, Rocafort, 8.
"A NOSA TERRA"

butlleti quia-sena! A Nosa Tern a,El"idearium
das /rmandades da Fa-

lo ", ha p ublicat tiodrit número extraordinari amb motiu de la fosca
an Yal denominada "Dia de Galicia".
Sán remarcables una allocueid que
la ' mandado" adreça al "Irman gaa", en la qual bellament
TOdol-os hotnes tenen unha Patria,
rala nasceran: a toa Patria é Gali-
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cia ; i l'editorial, on es precisa mis encara: Galicia... Patria. nasa, nosa única Patria.
A primer [loe hi ha, tumbé, un article del governador de Ba,celona, senyor Portela, escrit d'aquesta ciutat
estant, reafirmant a nosa voutade de
rexurdimiento.
ELS AVENÇOS DE LA U. M.
El diari de Terrassa "La Comarca
del Valles", ¿irgan del scnyor Sala,
ha passat a convertir-se en setntattari.
Potscr—i acose potser— no perdem gran cosa. No servia ni per ferhi broma!
NACIONALISTA ALLIBERAT
Ha estat &liberat el fertn nacionalista de "L'Estat Catea" En Joscp
Clapés S'arada, que fou detingut a
conscqäéttcia d'un registre policíac
practicat a casa sera, on se li trobaren arnICS.
S'/ea comprovat que la tinença d'armes no tenia cap pracedMcia illegititna ni estava relacionada amb la
airstió social.
Ahir ens visita l'esmentat nacionalista, pregant-nos de fer constar el sen
agrointent vers tots els que s'hait interessat per la seva alliberacid.
DESFENT UNA INJUSTICIA
Ens comuniquen de Castell3 d'Etnpüries que la causa Contra l'Ajuntament de la dita localitat va ésser sobrescida per l'Audiencia de Girona,
el dia 27 del que som.

El grelendeol de F1'ilna ?clip d'Or188113 esIn
Parlo, 30. — Segons els diaris sembla que es troba malea
de gravetat el duc d'Orleans.—
Hayas.
Londres, 30. -- El duc d'Or!Jeans sofreír un atac de maläria i disenteria, malalties que
va contraure en la darrera expedició que realitzi, a l'Africa.
El doctor Grornie, metge particular del Duo, ha declarat als
periodistas que restat del pacient malora per moments. —
Hayas.

Converses fil ológiq u es
Si un verb com entendre, que per
a les dues .primeres persones del plu-

ral posseeix les quatre formes entenem, enteneti, etitenguenz, i entengueu,
les dues primores, d'indicatiu, i les
altres ' dues, de subjuntiu, ja, en el
subjuntiu, notem nombrases vacillacions entre aquestes i aquelles (Exemple: Vol que ho entenern, en floc de
Vol que ho entenguent), no cris ha de
fer estrany de trobar usades incorrectament les dites .formes en l'impe-•
ratiu que, en' la rnajoria &fa vertiil.
dits irregulars, te la primera térsona
del plural igual a la de -la subjuntiu (entenguem) i la segona igual a la
d'indicatiu (enteneu), oferint aixi. una
complicació que no té el subjuntiu.'

immimminnumittontimonnnottentneimmitinunitmlla

La cunead) del pirimoui latuiliar El Coups de Fisiologia d'Edimhurg
L'èxode del camp a les ciutats i la minva de
natalitat, problemes greus,-de l'hora actual

A Trepesit dels darrers decrets fiscals del Govern feixista italiä, remarettrem la tendencia vers unKanajor protecció i defensa-dea perdurabilitat del nucli faMillar, centre de
virtuts morals iaimtribtiques.
No es nava 'ara la preocupació de donar a 'la familia
mitjans - de resiatir la disgregació a que hvaptes en els
temes modera:Wat 's'ha volean
cercar com a . ieex,rnaterial el
patrimoni Yape«. Articles,
El present de subjuntiu fa 'entengui, monografies i tot asentenguis, entengui, entengifsm.
saige legislatinOsaarien apare
Sesguen, entenguin, fent ensed sin g ut j a abans dite4eguerra mi
lar entengui, etc., sabem que en el plu- ga
rant la conservaelee dele león.
ral cal dir entenguem, entengueu.
farrailiars, sobrateeÚe.la petia.
Perä l'imperatita
emén, entenata, propietat Immeeleliärfa, &Inane
entenguem, enteneu, entenguin, eta és,
Ii garanties -peeresistir els era
les dues segones persones (del sin- bargaments, Ilevát:ela de podel
gular i del plural) no Cenen- gu, presuportar cärregües- hipotecà
senten el radical pur.
fent-la inateaable o per-,
En el llenguatge parlat tan aviat rice,
petuable a travee'dil les genediem entenguem corn entenem en la
racione dins d'ufo
e
primera persona del plural de l'ima s mateixa
min a.
„ .
peratiu, aixi com, en la segona, enSI/regaEl
problema
da,
la
di
tengue:4 com enteneu. Ara bé, en la
da familiar ha estat mes gres:
primera és entenguem, que es la forquan ha coinoidit: arnb la dema correcta, mentre que en la segona
urde,
del Ploc pairal, quan
la forma correcta és enteneu.
parts de la familia i àdhuc faRecorden be això:
mines senceres han sentit
En l'indicatiu tenim: entenem, én, afluixar-Se
els vinCles que els
tonen, bevem, beveu, creiem, creieu,
unien amb la terra que llarduem, duen, venim, veniu, ete.
gues generacions havien tingut
En el subjuntiu tenim: . entenguem,
per prbpla, guau les ciutats han
entengueu, beguent, begueu, creguem,
engolit e 1 s pobladors dels
cregueu, duguem, dugueu, vinguem
camps i Ja indústria ha atret
veniu, etc.
els braços quo feien fructífera
Però cal, encara, recordar que en
la
terra. Una crisi greu d'oalguns verbs, l'imperatiu és tot ell
igual al subjuntiu, per exemple, dir, brers del camp sita Mt general
a totes les nacional ho prova
que' fa diem, dieu en l'indicatiu i dila creixença dels . grans nucas
griem, dignen en el subjuntiu i en
de poblac16 urbana, erieixenea
l'imperatiu.
que amb tot i éssiet. ' desmesuraAquests verbs són molts pocs i hi
da ha estat insufieient per. es-•
ha un mitjà 1/seil de recordar-los:
tatjar les.multittada' que havien
són aquells en qué la segona persaempréal'exodae4toamps i les
ua del singular termina en ases: si
muntanYes, crean á les ciutats
diem en el singular dignes, això inel problema agut de la manca.
dica que en el plural cal dir dignes
d'habitacions.
i no citen.
.
•
Un publicista francés, 'A.' Ri-'
P. 'Pebre
verain, preoóupat per les con- seqüències actuals gravíseimes.
d'aquest problema 1 per la tris- ta perspectiva que la sittiacid.
El kan, el catalanisme I les Een- actual
projecta damunt els dies •
esdeeenidors, clamava un 'd'agiies nacfinals
queste dies darrers des de les
A. Itälia, els feixistes protes- columnas de "Le Matin": "CaO
ten contra l'abús de mote es- que les bones famílies rurals
trangers en Ilur llengua nacio- no abandonin la terra de llurs
nal. D'ad' avant, els comer- avant-passats. Llevem a !l'obrer
ciants que posaran damunt agrícola, pare de nombrosos
llurs establiments inseripcions fills, la preociipació de pagar
redactades en llengua no
l'arrendament. Deixem-li fruir
na seran seriosament carregats un huí de terra i
amb un nou impost. Així, el l'adquisició d'una vaca".
rnot "hotel" pagará un import
Aquests enunciats expliquen
anual de cinc tires per lletra, clarament el pensarnent de
abib és, 25 tires. El mot "res- l'autor. La necessitat en què
taurant" pagarä 50 tires. Els s'inspira 65 fàcilment comprencomerciants que voldran esca- sible. Aquesta necessitat s'es
par d'aquest impost caldrà que presentada
enguany a França
escriguin "albergo" - o - "hosteria". Sense arribar a aquesta en termes d'extrema gravetat.
exageració feixista , cal reconèi- En certes regions — diu M. Rimalgrat eis salaris
xer que si el municipi barcelo- ~ala
nf i, seguint el seu exemple, els extraordinàriament elevats per
municipis catalans, carregues- les feines del eamp qiie cal fer
sin amb cinc pessetes d'irnpost des de darrers da juny fins a
cada una de les lletres que in- Tots Sants, un gran nombre de
tegren els rètols redactats en patrons no han pogut trobar
llengua no catalana, l'ingrés se- els braços necessaris. Mes cpie
ria fabulós. Tots els altres im- mai, 'la indústria crida la repostos podrien ésser suprimas! serva de la mä d'obra rural. I
A no ésser que els centenars aquesta reserva a la qual la
d'establiments que tenen bande- guerra i les necessitats immejada la llengua nacional de Ilurs cliates de la post-guerra han
rètols es decidissin, cosa pos- acudit insistentment, menina
sible i fine probable, d'adoptar, de quedar completament excom es llur deure, el aatalä . En hausta.
aquest cas, si be hi perdria
Cal nornes—afegeix—que un
l'erari municipal, hi guanyaria pagès deixi el poble perque el
i
la Pàtria. Tanntateix un bell
moviment es propagui d'una
desitjable avantatge.,
manera alarmant. I es que,
principalment en aquesta época de l'any, el contrast es suggestiu: /les vuit horas de jornada de treball, acabades cap al
111110118 avilualials en l'aire
tard, constitueixen pels que han
Califòrnia
A San Diego de
han de treballar i pensar fins a la
tingut bloc perilloses perb molt
nit, un atractiu irresistible.
interessants experibncies de
importa, davant d'això, el
provelment d'avions en. l'aire. Qué
les condicione m/s saEl capitä Lowell H. Smith i el salari,
nes de la feina agrícola: la
lloctinent J. B. Richter havien comparada
brutal s'estableix
marxat en-lb dotze hores dc carl'esperit del campero) i des
burant nomós per aguantar l'ai- en
d'aleshores
no
mes que un
re guatee dies i guatee leas, so- afany: evadir-setedel
llogarret,
bre una base de 50 quilòmetres
de desenrotllament. A la dotze- anar-se'n a la cartea)
N'hi ha, però, -que resisteixen
na hora, un avió proveldor par- aquest
pensament del menor
tí, sobrevolä l'avió dels dos oilcials , regulä convenientment la- esforç-, que es fan forte contra
seva velocitat i per mitjà d'un la deseroi6 del campe parque
tub adductor d'essència, proveí encara estimen la terca. San,
ele que tenen
q uatre vegades el primer avió prinelpalrnent,
aeri, provant aixf que l'avitua- metal-lada una llar i viuen 1
llament aeri, per be que bastant .treballen la teara petral. La raacrobätio, és possible. L'avió de milla ha estat sempre un elequé hom tracto, sorprès per /e ment d'eetabilitat i d'adheel6 a
terra.
boira, bague d'aterrar després
Aquestes cases de pagès, amb
de vint-f-quatre hoces de vol;
perla aquesta audaciosa expe- fills nombroses, no deManen
.'as res Mes que aCOMplir Mur
e
riencia serä feta de nota

mtssió: -Per far-los, per a
compre a la terra nodridora
n1hi hauria prou amb ajudarlos i donar-los seguretats que
avui els manquen per a l'esdevenidor.
Preposa després l'esmentat
escriptor que sI no hi ha mitjans oficials per atendre aquesta necessitat , Si el mecanisme
parlamentari no permet d'acudir a remeiar aquest mal tot
preeenint perins mes gratis,
s'acudi a l'esfore privat, a
es iniciativas 1 a les aporta:ions de les collectivitats. Estä
.4 de preocupar-se de la selecU6 de les Ilavors i de la vul:arització dols bons mètodes
1 2cfedles , però l'esforç fet nones en aquest sentit, les sub-encions utilitzades corren el
risc d'esser ireetils si persisaixl'exode rural i si s'agreuia la disminució de la natalitat
al camp. Calen bornes per apli!ar els millors mètodes; es neee-ssita el pagès perquä la vida segueixi en el camp i perque "la terra no mori".
M. Riverain acaba fent apellacions all patriotisme dele bornes de França. "Per la nostra
agricultura—diu—com per tota la nostra pàtria, le qüestió
de la natalitat domina per damunt tota altra. Les estadfstiques confirmen les constatacions de cada dia. El mal és
Dome serä Tnassa tard.
Davant les tombes mes nombroses que els breaseis, no exagerem pas llaneant de nou
crit d'alarma: la pàtria es en
perill; no deixem emigrar cap
a ciutat les nostres bones families de pagases".
Cal tambe que els catalans
ens mirem arnb Mandó aquestár.
problemas que, més 8 medy-54aguts, tenen també reelltat a
la nostra pàtria.
Explossions a dues mires Nombrases
Sheffield, 29.—En una mina
situada pels volts d'aquesta ciutat, s'ha produit una explosió.
Les noticies que fins ara
s'han rebut indiquen que a conseyiláncia de l'esmentada explosió han resultat 28 victimes.—
Hayas.
Glasgow 30.—A la mina Gartahore ahir es registrä una violentIssima explosió, a conseqüencia de la qual resultaren
vuit morts i nombrosos ferits.
—Hayas,
LINIA AERIA DE CRAGONIA-4
viatsovaLodz, 30.—Ahir es va inaugurar una línia aeria entre Cracòvia i Varsòvia, destinada a la
conducció -de passatgers i de
correspondencia postal. — Ha-.
vas.
El Mol a Polonia
Varsovia, 30.—En el match de futbol celebrat en Lwovv (Leonberg),
quip polons "regen" vence l'equip
anstrfac "Nar, per tres gols a un.—
Hacas.
Lodo, 30.—L'equip polonés "L.

S." vence l'equip aleraany "Op" per
dos gols a un—Hacas,
J'ACIMENTS DE PETROLI
L'ARGENTINA
Buenos Aires, 80. —A la provincia
de Jujuy ha estat descoberta una regi6

petroltfera. Les autoritats s'Un reservat el Crea d'explotac16.—Flavas.

'Frena 1 lielgica -s'ilbstellell
En la convocatbria, de l'XI emmudeixen perquè :parla].
Congres Internacional de Fisio- breguin els polftics, aleshores—
logia que ' ha començ-at a cele- 'ha dit tambe els bornes de
brar-se aquest matt Chi diu que ciencia tenim una. pätria supeper primera vagad a demores de rior a totes i que no as descom,
la gran guerra, els fisiòlegs ele posa ni en nacions ni en Esa
tot el món reuniran en 1923
tate; aquesta pätria gran es le
a la capital d'Escòcia en asserna Ciencia, i egiutinats per l'amor
blea'fraternal per tal - de reco- a ella, avui som aquí reunits
menear l'obra conjunta, tràgi- els fisablees de tot el món.
cament interrompuda en 1914.
Aquestes paraules del yrofet-ii
El Congres similar que tin- sor Richet han tingut la virtutt
gue bloc a París en 1920, hayia de provocar l'entusiasme da
estat l'exteriorització dels de- l'auditori integrat per una aclae
sigs de retornar a les activitats paradora majoria d'anglesos I
pacifiques de l'avantguerra.D'a- nordarnericans i una nodriera
quell Congres en foren, però,
representació d'Ailemanya, fi+
exclosos els alemanys i llurs lantrópicament comboiada pelig
anuas aliats.
anglo-saxons.
Al Corlarás que avui ha celeAl Congres d'Edimburg ele
brat la sessió d'obertura hi han Ilatins hi havem quedat reduite
es tat convidats aquells enemics. a la mínima expressió- D'aqueo
Aquesta gentilesa que 'el Convlä fet cal fer-ne responsable més1'
ang,läs' organitzactor de la re- que al factor distancia i a la:
unió d'Edirriburg ha volgut tenir , natural magnitud 'de les despee
envers els col-legues vençuts .ses, a la reside adoptada pela
ha estat, però, interpretada, en fisailegs frencesoe.
general, molt altrament a BélL'acte inaugural ha estat
gica i Franea.
sòbria elegäacia i ensems
L'incompliment del Tractat dd'una
' una considerable transeene
de Versalles ha pesat mes que däncia,
no hi ha hagut encara
l'amor a la Fisiolo gia. Per sexta caraments
oficials ni discursoW
malgrat la Presencia de la per- analfabets. Unicament uns mote!
sonalaat gloriosa de Charles; discrelissims del president, proRichet i de -dos dels seus deixe- lesear sir Edward Shanpey
bles i malgrat trobar-se en la Schafen, unes paráules del docllista dele inscrits el nom de tor Welter Ellivt: secretari de
tres professora belgues., bom la Sanitat escocesa, en nom del
pot assegurar que Frenen I Govern;
un breu parlament de
Dèl gic a hi eón pràcticament Sir Thomas Hutchison, Lord
ah sents.
en nom d6, La figura del gran Richet des. Provostel'Edimbueg.
ciutat, i una salutació del
icant-se físicament i espiritual- la
sir J. Alfred Ewing ea
ment per un munt de motius professor
entre el conjunt deis congregats nona de la Universitat.
Acte seguit el president ha
ha fet que hom s'arlonés mes
eneara de la deserció deis seus donat la paraula al professor
J. Ft. alaclead, de la Univerdeixebles. El patriotisme
interpretats lua-fel'cometre :als sitat de 'Toronto, pea tal de fer
hereus de Claudi Bernal una conerar amb tots els detalls els
lamfiltebaje eigklean adóe sCal oo treballs meritissima au.e, gay erconfondre terreisVs. CeI que q¡arlar:Alenle:otelainn-ere
papereätica, III mes
- la politice /medí a les mans dels satina
l'entice; pere cal que els polis transcentleatal troballa 'de la
tics no agabellin també ço que P:sielogia durant els dos anys
es del dorneny esclusiudels ho- (terrera: cae mercas a ella s'ha
' fet un gran- avene cap a la total
mes de c'encia.
."Si el ,sayi es deixa agafar a curaca:1 de la diabetie,
les trampes dels polítics és que
El profes.so:s blacledd ha rerei es trrem savi—ha dit avui el i hut en acabar una ovaeid- ior.
metete Riehet—, i cal per a es- ' tratable. .
•
En aaia nota apart airarme
ser digne de portar aquest nom
saber -apartar-se de les poa- : de resumir la corifeeeneia
sibles intromiss'ons. tallan la tabaíssirna donada ettl-profese
guerra crida els bornes a la de- sor Richet aques t a !arda.
fensa de la pàtria, tots havern
Laandre Cervera
de respondre al clan) sense diferències; Perú quan les armen • Edireleirg, 21 juliol 1e23.

EL PROXIM ORIENT
il3 miel donde odre de comeroer la deslen gua force
EL CONVENI DELS ESTRETS SE SIGNARA A
ROMA
Constantinoble, o — S'assegura que
les autoritats militars han donat ordre
perque es procedeixi immediatament
la desinobilitza c. ió. Solament seran mantinguts eta files tres cupos—Hacas.
EL REPRESENTANT DELS SOVIETS A ITALIA HA ESTAT
AUTORITZAT PER SIGNAR EL
CONVENI DELS ESTRETS.
Lausana, 30. — Et representant a
Itälia del Govern dels Soviets ha estat
autoritzat per signar a Roma el conven! relatiu als Estrets, eonveni que, de
conformitat a l'acord primitiu, havia
d'ésser signat a Constantinoble.— Ha-

'

vas.

mmtssto DEL MINISTRE DE
JUSTICIA TURC

El preildent Harding, m'A
Seattle, 29. — El preeadent
deis Estats Unit.e, senyor Harding, que aotualrnent vlatja en
el tren presidencial, en direeció
a la vall cte Gosemite, s'ha vist
obligat a ficar-se al llit, a conseqüenzia, segons el diagnòstic
dels metges, d'un principi d'intoxicada casual.
El seu estat no revesteix gra.
vetat,—Havas,
San Francisco de Califòrnia, 30. — El general Sawyer,
metge -particular deis president
dels Estats lavas Mr. Harding,
faCilitä anit pässada un comunicat facultatiu sobre l'eatat de..
.ealut dol president.
En Tesmentat comunioat declara que alan reg istra', nous
elmptomes-durant el die i que
hi ha indicis de complic,aoló sue
exigeixen nava consulta.—Havas,

ordre: Començarà pele voltnats
aseiätics de la ciutat per estalle
dre's tot seguit a aquesta. Pese
präs es procedirä a l'evacueoi6
dele Estrets i de Gallípoli.
El Patriarca ecumènic ha ene
trat en contacte amb el Govern
fure. Es el primer cep des de
fa quina anys que els tuics cee
lebren ilur Pesque en pata—Rae

REPRESENTANT Tuno A
LA COMISSIO DELS ESTRETS
Angora. — Ha dimita el seu
t'Arreo de ministre da Justicia
Rifat-bei, ex-déautat per Cerera,
el cual no havia estat reelegit
en lee elthnes selecciona.
• Per representar el Govern a
la Comissió deis Estrets serà
nomenat Vassif-Paieä— Radio.
EL GOVERN HELLENIC VOL
SOTMETRE EL TRACTAT DE
PAU A N PLEBISCIT
Afanes, 30. — Gonatas ha
declarat que el Govern hellenie
té el propòsit de sotmetre al
Tractat de Lausana a un plebiscit que tindrà lloo el dia 20
d'octubre pròxim.—Radlo.
L'ORDRE DE L'EVACUACIO DE
CONSTANTINOBLE
Constaptinoble, 30, -.- L'eva.
nació de Constantinoble es fart
progressivament pel següent
EL

La situació a Europa
Les respostes francesa 1 belga
han arribat Ja a Londres 1 el
(»veril britänte da segur que ja
s'ha reunit por examinar-les. A
Anglaterra rogna Inquietud pel
que pugul succeir acre es confia
en que la resposta definitiva a
Alemanya podrà aisver coNaoUva
La impopularltat de Cuna crelx
cada dia, a rae del defiolt, que
Jet arriba a cinquanta bilions.
Les manifestaolons comuniates
Ter-en sonso Incidente a tot
Alemanya menys a Potsdam on
hl hagueren dos mosto I molts
de fcrits.
A les reglons ocupades no se'n
oslobrä cap.
Els roparatistes rhenans han
celebrat llur congrés, protestant contra el militarismo prusslä 1 la politice de revemos da
Cuno.
A Abulia (Romanla) s'ese
celebrant la conferbncla de la
Petlta gntusbe

g
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FIN ANCES
COTITZAC1ONS
BORSI MATI
•
Nord
Alacant .
•
48
Drenara. .
Gran Metrop.
F. C Metro)).
'Jalen/al. .
Sigues
NU/GM111blia. •

BORS1 NIT

Tasa
6810 (8 S)
2 159
6315 611.0
1860
ya'
15150 52'51
• 176'
177 175'
tr/e
• C829
68 73
12250 12250 121'50 12150

(820
69, 15 6913 my
113'

89'
110'

BORSA DE MADRID
Francs
•
•
$ uissos
Belgues.
. • .
Ltrea
•
.
Lliures. . .
Dblars. . • •
Marre
Corones . •
•

4145
tren
34'10
saco
32'01
713
30,31
011 114

BORSA TARDA
Bal/ l'nn

00/11.

,lacant. .
..

SncreS P. .
F. t. aleare.
tiran mairoo.
Madrilellya.
Filipinas. • •

BORSA DE LONDRES

6815
625
• 68156915 £8a
• pis 6925 83135 038
• 6T
87'
83'
f6*
• tre'so 177'
twes 17422
• 153'
,153' 15 7 23 152••
• 9375 9.583 93175 95'8
. 234•75
2347,

CeOules argentina!
Exterior
Franca
Nova York
Eepanya

Holanda
Italia
Suecia
Portugal
Argentina

DEL DIA

DIVISES ESTRANGERES
T•
6810
28'20

PA,.

689

36
60
7805
45787
3216
95853
11615
10549
17215
209
4018

Montevideo
Inc
Berlin
Copenbague
Yokohama
BMgica
Noruega

Interiors • • .
Amortitzable 4 0/0
Amortitzable 5 0/0
Exterlar 4 0/0.
,,,13 347 d'Espanya.
Base Esp. de Gratin
Base Esp. Ato Plata
.
Tabars .
Sucres pret.
Sucres orcL .
Cecules. . a
Nords . • •
4000 Atacants a a
1440 Francs •

4.650,000

COMERÇ

LiiUreS.

Cona 1 mes
7755
86'75
95'50
66'
5,3

3410
89'
340'
4760
e 8220

1 •

30

BORSA DE PARIS
Londrez .
Prop. BelgIca
.
Espanya. .
Holanda. .
Italia. •
Nova York.
Portugal..
Suéefa
aulssa .
Argentina.
Brasil. ..
Gracia
Noruega. .
Dinamarca.
Berlin •
Viena
Praga •

DE

JULIOL

OANVI DE L'OR

or adrons. • • 12330
77'99 77'90 Monedes
"
'1
• 132•
82'
"
"
Unces •
.
24
242'
e,, p511109,
67090
"
"
francas.
•
1 287410 74'02
- Maree.
• 523)
17015 17'03
. 6 85
" dallara.
434,

•

•
•

2380
2150

SUCRES
Nova York
Tanta 27
Setembre
275'50
Desem,bre
.0f‘
Març.
000'. O 0'93/5 malg.
024,0 05233
55'50

Nova York
DIspon1ble,
Jullot
Setembre
Desembre
Mare.
alaig.

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA I
NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
•••n••n11

lrietIon 7 0/0 1921.
Irse/ion Prelerents.
C. E. Lolonitzacid 6 0/0
lomo): U. 1 C. 6 0/0.
bous ExposleA 6 0/0.
3. Catalunya 6 0/0. .
1. Cremallera 6 0 /0.
e. A. Guetl 6 e/t. .
M. g oia,sa Stlrla 7 0/ 0
G. Metrop. 6 0/0. .
ti. T. Barcelona 6 0/0.
Eotel Rita 7 0/0.
Atan/amen/ Sevilla 6 0/0
Proclames Pirelli 6 0/0
Gallega g Iestrieirar 6 o/o

!

Ami una
3010

9330

10990 11375
96'50
6410 94'
9315 99'
(3'75
9325 9975
bezo 97/5
59•56
•
9415 91‘50
95'50
93'
93'20

naves 1 C.,, S, en Cia . I

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6

Telèfons 1230-1231 A.

•n••••••••••••mmar v-e,.....••n•••••••••....•••am•

MIREU QUE ES
FUIMOS!
ALIO os crian coy Intimo
two prensa Hot conoce.
roa,to

LECHERA
00ACIU,LA AL 8Eu re•
Tor. eeeNeoeses. SE Li
eo8ARA CRAStiucCose
OCA EOmes

MERCAT

DE

40103 '01M
vanos anterior .

Banca -Canvi - Yalors -Cupons
20, Rambla del Centre, 20
—O-

Tanca anterior .
Obertura.. ••
Segon telegrama.
Tanta.. • . ,

Teléfora.1430 A.
IMUMBIMMIIMIldiaticatieratelleteHludetattes

fundador de la Companyia de esne.

•

El pbjcir coleri, diarrea,
mal d'estima° i ventre, es
guareix a l'acta amb una
sola eaixeta

F.01CiT11191-seuals-RITM10
3egaiä, %Mena Ferrer.
ExIgiu-ho a les farmàcies.

J.

fi lltata 113 11191 13 IA111,1!1

VIRCAN112WAT
assageu-la 1 l'adoptareu

Rambla Flors 26, botiga

LLOTJA

i

i

SOLER TORRA
A N c; u E R

RAMBE A DELS ESIlltms,

G. -

mAN

5

13, i B9NSULCES. I

•••••••n•••••••111elealboao.alle.

VALORS • CUPONS
- GIRS • CANVI
AnomainamommooMmoomataatosa.lfflaroantoi

d'elles 11ur rassiatència a la reunid que
per solventar alguno assumptes de vital
interés tindrä llos el dla 31 del corrent
mes de jujiel, a dos tiparts de deu de la
t'atila, al local de "Pätria Lliure",
número 7 $ , cutre Consell de
Cent 1 Ar3g6.

JOYES VILANOV

0'87 cl
Proveint,e APrusells Dietributdore Bencina vies Obligues multa a pessetes el
litre evitant mesura definiere:,
vessamenbe, eto Ate.
Gasolina a pessetes

Venera carnets abonament
amb realza. C. Mol! I Ola. Ur.

quinaona, 3, 1, 2, Tel. 1201 A.

A UNI0.6 La Novella d'Ara

••n••nn••n••

Negociem tots eis cu p os
venciinent 1 d'agost
minimmitrifflownwm

Diumenge l'obrer Miguel Cerdd Torrent, de $4 anys, estaca treballant a un
lean que to dar/nt dc <asa q y an de sobte tie Ii preoentä un fill seu anonunat
Llorene„ de 21 anya, 1 l'agredí.
Al dispensari de Sant Andreu ve

•

•

Diumenge al carrer de Sane fou atropellada per un nutomöbil Antitnia Ferie Mallofre, de 70 anys.
Al dispensari dllostafrancs se li
apreciaren ferides a tot . el cos, de pronòstic ama.

15 32
1338

1737

22'

2043

2951

Reparacions d'estilogràfiques

Enrie Vinguell MartIner. de 10 suya.
diumenge jugava a pilota al carrer de
l'Espulga Industrial (luan de sobte la
pilota li calgua a una claveguera en
044444.444+444494•4444....444 construccia. El sei intenta agafar41,
perb relliseä i es ciará. un ferro a la reLES PLANES
gia perinial.
Hotel Restaurant Veranillos
Es troba en estat greu.
Obert des do les cinc
del matt a Mala 1 1 3
servel de eobert 1 a la carta
Si voleu =t'Ijar irrst i
Cobert, de 7'60 pta. endavant
Habltaclona per a temporadas a
bé. aneu al RESTAUoren, económica
RANT DEL PARC, al
Ai(ua del Mas GulmbaU
Carni especial per a etutonabbila
voltant de la
Talaron 7 H
Propietarl: Joan Cd (de l'ant10

441.444444444$44444444444,4
L'Associacie d'Antics Alumnao de les
Ese:olas delta (Estiletes II 1 VI prega
a tots el. que ban estat deixebles

11)5

1085

i canvi de tremps. Athenea, Pe-

apreciaren contueione i erosione al cap,
pie i ventre.
El fet °correrla al earrer
Rialp.

VERSAILLES)

Obre.

2.02
20 - 82

Ganar
27/11
/0'93
ie'71

Mare
2102
21'00
21'01

1185
1770
11'61

1/13
1799
1157

5img

llti

l

34.

PISTA DE
GEL

.Avui, a dos quarts de
deu. Moda. Sopare
americana

En un quioec de begudes de la platja da la Mar Yetla eine individua es

barallaren, elavant- se garretades l'un

a l'altre. Sortosament, tots cinc recrea ferides lleue.
E5 diuen Princesa Pernear, Gaspar
Andreu Mires, laidaleat Parea Bonilla,
Joan Trulläs i Eduard ttreras Cortés.
El fet oeorregna la nit de diumeuge.
CASA AMOBLADA

a Santa Colonia de Farnbs.
Detallís: Portal Nou, 46, segon, primera

PIETAT TAMBE ES AMOR,

LA

preciosa novel -la de Josep Burgas, en t'A NOVEL.LA D'ARA
MINIMO.RIOMARMIIIIIIIIIMMMUM

V

ll UVERLAND i
gu

o

L'autoindbil mundial

LA

A

:a
E

La "Gazet1" de data primer del sin
som publica una 14. 0. nutoritzant la
Direccia General de Telégrafo per ad.
quirir, mitjancant concurs i de t'ad«.
mirar amb el plec de condicions apta,
y az, ane tambo insereix, el aula/ah/Jure
d'impreaos telegrafiea-tfees models _14-7.
i 8 per a l'actual any eronfunie, eta 0
data 24 del presento mes publica an
anunci modificant el model número
Tm es vrni i usant en Uactualital.

u

Agimcia g eneral per a

BOMBONS

Calabnya, Arazii 1 il.lears

m
a

e

(Varia, g8 -roo
BARCELONA

a

lo
N
:
se
isznaraimmemaamainurail

111812 1

cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9a

ti.

SU

els millors fabricats a Espanya

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te

Hiquissims xocolates a Ptis,
2, 2'50 i 3 els 400 grarns

Xampany Baque
El de millor bouquet

I

Guardiola de

Fontrobf

El guarda de seguretat Constantl
Pujol fou curat aliir al dispeusari de
Gräcia d'una (crida d'arma de for a
la cara. de prondslic reservat.
Manifesta que la hi Savia causada
un caporal del dit eos eso nones 1 senyes
del quaa ignora.

1 AM 5858 5858 MI 5858 O 58585858 I

41 111

5815

UVER L AND
nle
•
Lautomeibil
mundial

GAS ETA LOCAL
Santa d'avui.—Sant Ign/si de Loyola.

Ocio.
21'04
2115

ACCIONS VARIES
BORSS DE PARI5
Anta. Cort.
.1.ntr. Cort,
Adir. 01,
C Grl. Tabacos F t; •34.
ludaa. Aleo/lotera.
aso
Interior
eip.
1170'75
P 2.• 190i
eOment promet01
30.
4 0/0
C. Trasatlantica u mi
C Transmedlt.
.3a.Exterior
„„panyol
1504' i
S. A. Idunesal
P stid4d•
Sr. Ataranl
1U5'
Canal Urgen
S. 4. Damm
13'30
lat
Ac. Audalusos
613'
La Maquinista
Catalaua ni.. I Nasa 1 tay
LO.
•
Oria.
9.•
290i...pataa iiallie trial 151'
a la)
•'o 268
Uba.
•
Hutro. del Ebro
ampara 5
11i.
ibs
careres
var
. 1 353
suerere del negro o
Salat
o SI
icen:tris ami
: 770'
P
57•
"
1.1,i76' 50 7
Gral. Teleont
inrras fer. 1 con:P10,7
O
Pamplona
*
't..;
75e35
Mamar M'O
4'
9)'
10,./
i,n,C.PIUM).
t.*i754'
C. Pennaular
Asullers Tarrag. A 74,
Asturias
9.••
790'
•
°
1P., 6815 1.11 '
5 721
- e • 748'25 7 ,e
e. d'Obres 1 Coas. 150' 15.,
Hotel lalla
72•
Tallas 5111p„
27$ srl
Unid Realnera
carbura [Detalles 12or
nlOttnio
57'83 70
69181/41
La honarnia
174'
A 93,
ftenia
/rana
3./. srii,
••
ti. Metalürzica O
B
SI
o
o
•
751
••
5470
7612
•.•
1.• gs
P 73'0
,ori 2
765'
Sucreres
u ss‘ 5.•
S. A . Cros /Orle
tas
''' 3.• .
7133'
•
P so.
"
736'
al utua Prorítetarls
oŒ
. IL. .
MINES I CARBONS
733'
indos Agrleoles
clevilas
748'25
Unid Vidrtera
Carboni
terca
A
40'
tstartes
3.•
7 O'
20'3)
e
711.
Hulleras
Priorat
179"
810'
COliels 1 Autos 6 ay
al. 1 sondelas
O 5,
ramplona esp.
742'33
e
B 30e
P
3
Valancla
01101
7 II
715'
indos. ElWetreca
9d..
Carbons e/ectrica
marant 0.•
81' 0
Cona. 1 pm,. A B d.'. 1 3,55
Mines de/ Bit
•
1..
255'
821
3
•
• 1 55'
LarD0/10 Belga
rh,rem amad
U 83'
Antdmnibue 13. A, .ii?‘
•
Cardabais
P 131
577 23
Hispano 01111308
199'
S. Carbonera
P
177
Andalusoe e • var. 3,1'
o
.
O 1.. 1‘,:r
Il
•
.
8›.17
o
"
O 9 • tía'
1d10 3 ei,. 533 S
tal'
II. Minera
253'
General co carbona 41
',":23ßg.,
25912 2 ta
Unid Minera
511'

Civada Plata, de
:30 " 31
C(oro«,
Faves Mallorca, de
Favea Va/ti/da. fle.
.
....
115 0 135
Pavee Llobregat, de. . .
1/4 Blanca arrugats altarnalea 44/49, de
45 '
••
-110 " 111
a " 46
Faves Extrni. c, Andaluala noma
de
Meneo 'amigota a/fartsates 48/50, de
04 a 40
1G: " 105
le " 41
Faves estrangerea. de
Blanca, arrugats aifarnates 50/54, de
83 " 84
" 35 1/3. Favous lans dimponibles, de
Blanca arrugara alfarnates 58/60, de
75 " 76
('avino fina non ,. da
Blanca arrugats alfarnatea 60/85, cle
39 " 40
72 " 73
Paveas Marroc, de
Pelona, de. . . . • • . . .
70 " 25
Fiamos eiranger, de
"
/lenes Segarra, de
Llenties,
.
stA
47
"
•
..
Beosses Andaluala, aove!. •
Guinea,
de.
„
•
.
...
,
de
39 " 40
Besses estrangeres, Cle. , .
" 46
FIME3
Remes verdes. . ...... ae
(Praia en Pessetes 100 ko. amb sae cla
Esratola
Andalusta.
de
munt
carro
aqul.))
62
"63
Fort,a, de
Earatola Marroc, de. .
:1 a 79
"
Extra local, de. . . .
•
85 1/2a66 1/2 31111 estranger, de. Corrent id., de
GAIMIFES
65 1/1 a 6 1/2 ?din palo, de
111557 4 extra Castella. de
E-p64
a
05
" 117
Illenca corrent Camella, de
T/t119., de. . • • . . .
.. 03
45 " E1pre, . ....
. .
Baila, de. . . . . ..
•
• • • . • ..
42
Negra "Ira, oc nova, i le
411
.
5 a 36
...
Ne gra Casielle nova,
"5 a 38
(Preus en pessetea Sile de 100 119. da..
.....
Negra
Mataiera
2023.
de
•
•
•
3
•
" 34
/311111i carro acuLl
• • " Ne g ra I reja vella. de
23 " 29
Negra Eivissa noca, de
" 20
(Frene en pes/eles 100 Di. araq Mg da.
Mallorca nora . ...
26
" 27
de
munt •
'arro /mula
DESMIEZ
(Pneus en rala 42 CE. Sense eso darnunt
Carro 00114.,
Número 5, de
...
40 a 41
Ntimero 4, cle
IIEUMS
‘9.
t' ego-lea de
eo
"
2.1
FETINGE1
•trercerea,
19 " 20
Quartes, de. . . . ...
1 " 18
Arrea
Airale primera, de
7 • 7 1/2
A1faIS aegona, de
o" o1/2
(Pret10 en De62e1e6 Site ele 60 kg. t'emana
hatnna
Palla llar/meta. Ce
5"
tarro aquí.)
tIG a Ha
Espectal, de.
cu-ta
Palla
4 " 2 Ug
67
38
"
Selecte, cle.
Folla d'Oliver/e, de,
63 • 66
8
'atansat,
Trepada/a.
de.
64" 63
ball-Poda 0, de
Menut (m'Uno). de
60 " 00
t
'
v0
Tia
acat
preus
en pessetes 40 ka. (tutuma carro
Segonet, de.
49 " 50
18 • 14
aeom
Bagó, ce..
17 " 16
1:106{11111eä
d'arrea
(Creo en ralo quartera d 70 Iltres san.
Pollo retuotatxx, de. . . ....
se ea , damunt carro «Luid
27 a de
Turn5 da coco, ile.
8 " "9
Firma, do
Fama 111nosa da
02 " ba
38 1' 37
Cilindre (fardias5ei). de
" 25
Escatila
t
.
de
per
to,
(Preus
II;. onai atie 1240011 018
CHEALS
• . . . . .
. ......
carro acula
Matase calxal
Mora,/ Plata roo, da
•••• . ••11 .
Mangote*
VÁriatIS 3113A18
Mores,/ Plata vell,
" 30 1,2
Oral El:ere/u/educa 1 Manxa..
• , 2 •3 " 50
CaeleJla, de.
Eataclii
M. S. A.
01111 Plata. . . . . . .
50
a
45
21' " 28
Mallorca de
10 cle bitt: 2 .1, l ' avine: 2 d'ONU;
104 "
Clvada Extremadura, de.
20 " 31
Prat • de
9 de laven.
Ci•ada roja, de
t'asnal/Seres, de.
e0 a Si
ESTACO DEL NORD
6 de lila/ ; 1 4 eie farina.
eiesemagalmiewrameaMEMEMBIEgmeete

Jullol

Obertura.. . .

LiTS

I Fills de F. Ma Sarda

Disp .

ACCIONS VANIES

Aragd t Navarra, de ..
Caatella 1 Mazna, de.
Extremadura, de. . . .....
anaa/usia dar • • . . . . . . •
(Preus
Peasetes 100 km. gense sise
damunt lago 0/1201).)

L'única que substitueix arantatjosament la flet fresca en
rúa dombstie i en l'allane:112M
deis infanta. Fascieles de franc
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvia
Layet ana, 4 1.—Barce. lona.

13

Cotitzacions del 30 Juliol 1923

New Orleans

'ranca 27 jUllol

RIANDOINUNITAT DE DEUTES DE L'ESTAT ONLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS FERRO- AIGUA GAS 1 ELEATRIACCIONS
CARRILS
CATALUNYA
CARRILS
CITAT
Antr. cort.
Antr, Cort.
Antr. Coro.
Antr. Ceta.
Antr. Coi%
.antr.
Cara
81180
iTEsimilY•
i..•44'
Interior 4 7a .'3 . . • V.O " • ,- villaines
4% 745,1 74 75 Manresa /larga 40/ car.rnpresut 1914 . ,l 7415
ii4'
C. Flan Mea 6 0/0: 9c'..1 ea'
13•00 49 Vilamova 1 fia'
,,. . 71`511 7133 AU.a.''el
"
teto . 3 Ta93 rx 5o
,,..
4% 75'75 7,75 0. oriu Tram.
4.1.
79511
G. 11811. glet. O 0/01 10030 tal.
Batir de
Cal/luir& 1107
,,
,,C . , 71'55 71'35 oequaa
C. C. Comunal. .' 73'59 74'
..
9425
:02.3
203'O.
4%
blaaresana • 5 Oi J. 94173
Crea',
1 tima,.
03' 78'
tz
.5D . . 7119 71'25 Indem
Tramvies
ramvies 1160 6 2;; ar
•
• 0/ 01 93-5.1
DIPUTACIO DE BARCE1.,E . . 71'11 7115 atad la tiip. 37, • E493 62.00
FERROCARRILS I
4 ,, 7475
C
nra.
Ele..
o
e
e
91.
" 9.0
,,1- . . 7110 710:,
6.2au i23,
. St. And. 4%‚3
LONA
72':11
TRAMVIES
701, 7010
" 8.0
OBLIGACIONS VARIES
earria-liarcel. 6% 11..a.
6250 63'
Extip.
9.000,000.,,i. 78./31
79'23; 73,30 Exterior 41,5:GAII„ „
„
" aa
Antr. cort. Sarria Barceiuua
- • . 6.000,000.
. 1724 65.9)
5 aje 9,7
ene
031
i err . t al al.
WtO
Orence.
E . , 87 2a 86 la , " 9.•
tit)
1tgo
1i
6.,
is
—,,
",0,
° 45.000,000 n.! 7 7.34
'.1.'
'''
"
,/, 19.
99 25 'Iras/Mentira 4 0,0 8.
81'50
•
•
ee,
87 A 8165 i•ainplaua
alaiare311 !Jerga
" 13.000,000 C. 7,,,,,o
o
61.75
AIGUR
GAS
I
ELECTRIel
.
5
0/0
"1.03
10P4
Acidula
/0e
517‘
e
D
.
•.
06S.46'50
d
1
airoat
a‘
67'l 66'25
e
.
6 0/u .108 ' 11,5*
C ITAT
AJUNTANIENT DE .BAReegoviea
"
- E
-r O Espanya
ir 86'
55'..,11 iS'50
Ant,. . r ,...... Grgellii 'llar.... • • •
11'tallad.
M
itiuseco
85'93
24.
e.
Juan
15`
"
11
.
.
1.6'
"
.
572
.1
6
7'50
CELARA
• 9.3
e
--.':.
Filipinee
• O 1/ • 8700 36,0 >a:alinea la
Ulot Girona
edst
. 537., c San. E, I cou 3 ty 9,375
7•••TSalir°
Lu.16 4 1/9 e,/•-•
bus84
28'
limosa» 1.903.
78"
Asen/darle
62'65 63'
73.
Amorlitzable 4 eol, A 87 59 asas
' a
a 807 44 81
,a
ti'.
1904.
Sucres
•
40/9 7i'
C. >en °g. 1 T ramas lci'
ile
la'S-5
•
e
B
58.51
83,o3
•
"
Sa0a
tiey,
V.
.
"
28.
eatamp
.
M.ZA. A
canal Ebre
•
5q, S3635
sous
o oi,/32*
32,
1518 5°j 15
2.7
n
8530
" C 8975
52•.
e
2925
-- e - '1908 A
,,
"
en,. 01rop
B i 1/3 e; 13
7525
29
»
" O 69'25
iota 504, t4'15 6475 Asiand
• • 1906 5
79'50 79'70
5 0/0 85''
44 7i779 7,15
,.e«
E
94
94 75
•
"
1020 09,, 59
..» „Ci
•
7177.,
1906 C
„
,
pret.
88
88'
AIGUA
GAS
1
ELECTRI.
a% 76'7 74'14 Aleles Barna . 3a/e
,
'50 2375
5 % A b,ye-, or
"
98
1907 D
77'25 7715
8 0/0
e
.t., 4 1/ 2 % 77.i, ‘7.6.5
a
.1! ol, ti:'3i
CITAT
,
" 13 96'7G ea,
e
•
e (me, lag /93'
77173
toi, D
•
8% 57'50 87'.5
g55 1.9•93
"
77'65
Catalana 1.)
1912 B
*'
OY
7.7'
771
Rey. del Ebro 4 .)/4/ 66'
" DC .e96 6... 1.5 03
0 % IC2' 10115
•
5
ii,
ea;
84'
74'73
84'
/912 E
,_
e
.
'
E
1.,,
77,
5,
0
F
d'utires
4
1/2
0/
V
.9.2.5 5425
lot /O 101.
Gak
'' E 96•61, 95-9,
, ,.
g 0/6
•.
1912 0
73'2i 73'75
F pf. 5 0n! 97
,,
9!
"
"
1•
9370
83'80
•
71'1/5
71'5)
Cata1.0.-E.
D
i
1/2
787*
82•
•
77•33 77 '33
1913 B
. 3,
.. G. COl. I Aut. 5 0/(1 „.
Y or. e o/o ei.
uso
7Vc5 71'85
•
.1017 A 936. 9580 Fran.
E 4 1 /4 74'
• .1016 B
7715
ReirrelOne8i
74.4 unió
Vidriera ä u/u .14'
lar
•
1801 2 //eak 56.25
74'59
s'ameos
F 4 1 /9 74
,,
(88196•80
•
"
l7110
1917 5
Metalurg. abre
or
5 o/o .3'
., cE06.33
° 187a 2 1/2e, 5210
"
5' 1918 B
77'A 77'50
O
6
0/0
...,.',115
_
911_76
4.4tilla.
¡Jerga
4
1/2
46'50
La
Electrimial
Sub
03
DlreCtet a 1/4 ea- 9325
" .19/9 B
" la 26'2,
77'50 77 52
" Bona O 1/0 04•9, •£ *5 Cona Nava/ r 0/0 Bi'
Force, MotrItis
Heus-Hoda 2 1/4% 47'
" 2E1a „4.89 Lleld415
Aluna pub 1., 5 016
e,E
1920 B
77,5 7r2
95'6)
•
" Boa o 0 /tp 1,8'85 1°°'
o
,,F
"
•
9353 09'
"
fi 5 016 60'
1921.
2.9'f.5 130'
0
A. 1 Grae51 i 7 0/0 190'
P
Ti.
in „lates Da
8 e,. 61'2_,
Eirarnbla 1899
0. Tres.. G. 1995' A 101'25
aberrea.
b i1,10 tytt 8729
5975 96'
Canet. Eleatriquea
S 7 u/o 03'
9213
vor,
36'7,
,'19/2
•
50'75 9375 e " "
6 010 53'25 tr 75
" E 13'215 101.20 ticite:e5asee:
.
Algues
Barna,
O
045087.50
.1
T
7
u/u
94'
112'
5%
0450
,,'1 F. " A 10212 141:520
E7•53
"
2907
e
Bona o 0,0 9a23 (2.0 Lona amas. 6 0/ii 94'
•
d
"
1% 7980
Pons RefOrma.
84'25 (419 7, ' "
E. del Cuita. 5 0/ t.,
'- B Its' •itHla
U.
E.
P.
tun.
5
5/4
91'
•
C.
H.
A.
Elect.
A
360'
. 310'
variable .4
34'
., :: 2.. 1923 A 291.1 leo'
.
•
64'i
4 3/4 85'
B 84.5.
aaiu roana .1.- B51
E m ce Ebro
0/0 75'
61
ä6 (//0
•
E 99199 110'15 \,-.,c
PORTS
• 01111
Sl. G de fleta 6 0 / O 8.3• 6 Ida
C.C.
Eleetric
o
2.•
og
15. 12. E. Not. 8 ti/0 82'
e
82'
C. U. urbano 6 0/U 10a
Per" de Barcelona .i rso.
L
0101 GtrOna
4Ç' 63'
•
Bous 7 U/O Ø.V
87'
e
Lacea Baratea a 0,0 63
6910
- e ',Melilla • ilaa
v or
°
ef 79'25
S. E. C. kiel. 6 0/0 78."'
75'
M1001s del 1114 6 0/0 84
e e seens • '' ce..
Ando,.
$95
7915
li, A. Oled. 6 bén 101'50 18113
•
6 0/0 85'
• '1 Glltan-ballael.'
* 03' 1
SecUnclierlI
4 e:. '
a 0/u 109'30 109,
T. or
Fra
n.
Esp.
7
0/0
073)so.
.......................,
................
--1................
.....

.MERCAT DE COTONS

'ronca anterior • .
Obertura. • . . .
Segon telegrama. .
Tanta.. . • • .

CAFES

aseos

1923

Segon telegrama.
'Zanca.
. . .

504'

28435'

DE

Agencia general per a

31
11

Gran assortit de puqueteria,
a l'estil de Suissa contenint
xocolates de Café, Vainilla.
Llet, Taronja, etc.

ESPECIAL1TAT
Capsetes de Cremes de xocolata i taronja al caramel a
3 pessetea cada una

CARTUJANO

Vi blanc. 0'85 amb lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

Catiuuya, Aragöl 82.83/S
VANOS CARDUS

Claris, 913-voo

so

r•zrtaferrissa, 10

BARCELONA

VANOS
Per a cines de familia
no In ha com la Casa
Portal Je l'Angel, 11.

Aparells

Cuyäs:

fotogràfics

garantitaats 1 económica els
trobareu a la Casa Cuyäs: Portal do l'Angel, 11.

Da sortit cap a Strasbourg, per asslatir al emana, de la InfeeelA puerperal el doctor Pare Nubhaa.

PREUS RECL AM
Xorissos extra Sibèria. a 12 pessetes quilo, — Fole gras extra
Siberia, a pies. 0'90 Ilauna 1/8.
Mortadella extra Sibbria, a pessetes 120 Ilauna 1/8.—Llard
pur, a pessetes. 3'90 Ilauna
1 k.—Vicens Ferrer i C., Playa
Catalunya, 12. Telèfon 112 A.

iMPERgt.
CORD ILLERA
ARA

Vi lz 'atie, .3'75 Luir). litro
Ceilers ARAO & MAR/STANY

Ferrän, 14. ta.,1

OMBREL.LES CLAPES

El millar eUsioul ;era 1FS V3t2101

es un aparell fotogräfio de la
Casa Cuyas: Portal de l'Angel/
número 11.
BERT5 motal1 bina°

eo

gerouttt

Gran assovtit. Llorens Germans

lela. de It‘s Flora, 30
S'empaperen habltacions a 15
Pessetes. Font de Sant
4. Darrera de la Casa la Ciutat

Hililli
Gran Hotel d'Espanya
de equel Nlarti
confort modern. Cambres de 17107.
NotElloroßes 1 sepa/Ose! habitacions.
Serie' acuna:h./5am. Canta de V i ' •
Mer

°ref.

Fer encartara 1 detalla al prOP letarl de l'Hotel, a la "Spiendule
Penaion", merar de Palay°. S.
Barcelona.

marts, at de juliol de 1923
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Pe Catalunya
TERRASSA

L'Eseola Municipal de Musica
Es bell de laure cosa multes de lee
aaanes ciutats van deixonedinase de
restar letargie ea el qual eren sotmeea, per la dominada absurda que sofrita
Urie de les ciutats d'avantguarda en
squest sentit s Terrassa. El que aval
wareis tata la nostra atenci6 as la se,* Escola muniripal de Masida tan
d animent dirigida pel meriussim mestre Joaqulm Pecunias.
las qualifieacione donados en ele
adarvas recentment celebrara palesen
evidentmen t la tasca ärdua i constant
aoe en aquella encole musical es roaEntre els alumnes oficiala, ultra Alti
ratas excellents, han obtingut matricule bonorifica els segiients:
De solfeig: Primer cure, Josep Femira i Miguel alleolau segon curs,
slenteerrat i Carate Baca; tercer Cure,
Francisca Loada; quart cure, Joaquires Duran.
De piano.-anque cure, Matilde Vire: ampliaciö del cinqua eure, Josepa
Soler.
De doloneel.-Primer enes, J' ose ra
Dan =arome In =telas/ distincir,
plg eta-flema alumnes Murta:
D. solfeig.-Primer cura, Anna Eadiella ; segon eure, Montserrat Coman.
tic piano.-Primer cura ampliada,
aarelia Folla
Cal remarcar especialment la Tabor de les duce genyoretes Anthnia Borre 1 Angela Vives en l'any de präctilees pedaghgiques I en les memhries
presentades per a esdevenir profesen r5 definitirameat; la tasca exceprieisl de la senyoreta Rosa Puig en els
4ee curses de violoncel. i els examen:ti
ariasnessims de cabdal importancia de
senyoreta Josefina Serra, de Rubí.
Alza din ben explfcitament la gran
apansie de cultura musical que va
asenrotliant-se a la importantischaa
eetat de TerracitaSi cada una de lee nestres ciutats i
le lea nostres viles, ene que eigni en
dirersos runs culturals i aegons el seu
mdi d'accib, sap posar-hl ein entusista
e similar i una catalanitat idantica,
aueLlirean ben aviar la plena Ilibertat
nacional.
Tres ferits
Un carro hortolà carregat de fruites sala estimbat a un precipici, en

els encontorns d'aquesta cimas.
Han . resultas greument atrita els seta ocupante, Joan Sellares, de trefila sis sayo; oJan Trullas, de guay anta, i Bonaventura Serra, 'le trenta
Xalamanca.
eine, tots ella velas
Un automòbil que, pasea per allí
poe després d'ocorregut racciactat. re.
mili els ferits portad-bu al disnea,
•
cesaras conduïts • despeas de la
aranera cura a l'Hospital de la Creta
Roja.

ALACANT
i2Federaoi6 Espanyola de Carerilaires
Convocats pel Comitè ferraviari del Sud d'Espanya, que re:sideix a Màlaga. han sortit cap
a Madrid els delegats alacena:1s, portant la representació
dels obrera: i funcionaria afectes
a la Companyia en aquesta proTamba hi van representasiena de iota Espanya per celebrar el Congres nacional a Madrid i tractar de, la constitució
de la Federació Nacional de terreviaris eapanyole, aspirant a la
unitat professional de la peninsula. que arriba a 100,000
defensar els drets momia i intereasos materials dels ferroviaria.
Arana gran entusiasme,
MASNOU

Crim I suToldl
Vn carrabiner que estava ressentit
lmb un altre per assumptes del servei
lira trebat al passeig d'En Prat de la
Pila disparant-li un tret.
La hala ha ferit greurnent el comPany de l'agressor i despras ha tocat
una senyora, produint-li una ferida tan
pea que morí als poco moments.

Er deia Isidra Fabre-as i pertanyia

1 una molt coneguda ramilla.
L'agressor fuga i en ésser al carrer
le Quintana es mata ell matear, dispatant-se am tret al cap.
s
produït fondissitn a ineptaEl fet
sia a aquesta vila.
SANTA CRISTINA D'ARO
alada de l'Homenatge a Illosaän
BaldIrl Rexaooh
El poble de Saleta Cristina ha bonorat el gran pedagog ea la diaria ele Sant
Jatear arab els següents ames:
Reunides les autoritats i entitats del
Dable a des quarts de cine de la tarda
es forma la procese6 cívica compraste
de's nene i nenes del poble, e/ dipatat
a Corta dador Joan Rotger (represen.
tia! del Bisbe), el marines de Camps,
tu diputats prodinciala Irla i Roger (repre:entant el primer la Dipatació de Giro aa el batle de Sant Feliu de Gua
aols i castell d'Aro, els mestres naci onals, Asseeiad6 Protectora de l'Eta"araras, Catalana. Delegacions de la
Protectora del rabies vélale i de casa
rastra, clerecia del districte i Castell
l'Art, Junta local d'ensenyança, CenIrt P eder Recreara, i Societat Unió
Gristinenca.
D eseares es va procedir al descobriment de la lapida.
El senyor baffle de Santa Cristina
Watro p rocedí a descobrir-la, la qual

esteva tapada amb la Senyera nacional
catalana, oint-se forte aplaudirisehts de
la gran gentada que assisti a la festa.
Acto seguit es fila la benedicció, que
va fer el rector anab les cerimònies de

Després, a peu dret i amb ateneita
el públic escolta l'hanne a Mossèn Rexach, compost per En Josep Maria Malagrida i Fontanet, i dirigint dl mateix
l'execució, fou cantara pels nens i nenes
de les escoles i joveat del poble anal
acompanyament d'orquestra.
Sobresortiren les solistas Maria Via
ceras Malagrida 1 Josepa Marcó.
El final de festa fou coronar amb
forts aplaudiments i visques.
VILANOVA 1 GELTRU
L'Esbart Català de Dansalres
El pròxim dia 7 d'agost l'Esbart Català de Dansaires farà
una visita a Vilanova i Gelira.
Amb motiu d'esser la festa
majar, dansarà un escollit programa de ballets populars a la
playa de la Constitució, entre
elle les típiques Danses de Vilanova, explicades al rneueionat
Esbart per Na Cloneepcd6 Coll,
nadiva de l'esmentada vila.
A mes l'Esbart Catalä formará part del programa de la
l'esta majar de Gràcia fplaaa
del Sol) els dies 19 i 26 d'agost,
figurant en el programa el tapie i vigoras Ball de Bastons.
ballet per la 5K:ció ¿'bornes.
ele quals mostren en aquest
ball tota llur pericia i agitatat.
ARBUCIES
Diumenge passat, en presencia de
la Junta local i d'un nombréis palie,
fou inaugurada l'exposició de treballs
escolars de l'Escota Nacional Graduada d'aquesta vila. Els assistelas
pogueren fer-se carrec dels aveneos i
perfeccionament que han adquir't els
alumnes durant el finit cura escolar,
com tambi de l'excellent orientacia,
activitat i zel que els prufessors han
donat a Ilurs tasques escolars, rebent
ells i els alumnes rnoltes felicitacions
de tots els visitants.
Acte seguit es visitaren els treballs d'urbanització que ha fet l'Ajuntament al pasada; de les Escoltes,
militares que foren elogiados per tots
els concurrents.
ESPLUGA DE FRANCOLI
Festa Major.--El :adinero extra o rdinari de "El Francolí"
Els die; 30 i 31 del mes que som celebra aquesta vila la festa mejor. que.
segons serraba, sera molt Iluida. Netas
net el :programa:- Dia 30. - Metí: missa solemne, ande
assistamcia de les autoritats i concert a
la plaça de la vila pe: les !andes Le
Lira mallorca, de Valla 1 Olimpo, de
Reas. Tarda: concerts per les dates
bandes, als estatges respect iu s; partit
de futbol entre els equipo de Joventut
Republicana. de Lleycla. i el F. C. Frand'aquesta; a dos guares de set p artida de la tradicional protestó.
Dia 3e. - Metí missa solenmc
la plaça de la vila. Tarda: concerts en
els esmentats Hoce del dia anterior;
segon partit cíe futbol, contendint ele
mateixos del die abatas. i Iluits balls a lt
envelats respoctius. Nit: dispar d'un
magnífic castell dartifici a la placa
de la Unió; ccancert a la plaça de la
Vila, i ball als envelats cene la nit aullador.
A mas a mas id hauró atraccioas al
cinema Francolí i café de La lauia.
Dia primer d'agost. -ala del cas.
Seguint la tradicional costura dels altres anys, tolo els cspluguins es traslladaran a l'ermita de la Sanlissima Trinitat, on es practiquen efissos de tetes
menea i -aixecaments de globus.
-El dia 30 el periaclie local PraacoIi sortlra extraordinari i amb 32
nos, dedicat
dedicat exclusiva:wat a l'Espiuga
i a la Llengua catalana. Hi col-laboren
els senyors Angel Guanera, Nardo

011er. Pere Aldavert. Joaquim Guitert,
Martí Estere, Roca i Heras. Rovira i
Virgili, Ruiz i Porta. Bertran i Pijoan, Moliné. 1 Brassés. Ventura i Gassol, Eduard Toda, Pan Font de Rali altres selectes firmes de la literatura catalana.
binat

CORNUDELLA
Contra Vais de l'alcohol industrial
El die 2 1 del corrent tingué llor fl/
aquesta vi'a un ante de propaganda
agrícola de grandiosa importancia. en
el (mal parlaren el senyor Esplua,as,
comprador del Sindicar Agrícola de
Marca; el senyor Extrem. secretad
de's Sindicat Agrícola de Falset: els

senyors Berceló 1 Castellv í , pre.silent
i secretari, respectivament, de la Cana
bra Agríenla de Falset i la seva Comarca, i el senyor Casternou. president
del Sindical Agrícola de afanà.
re tan exposical de la greu tnalahaa
que pasea la classe vitícola amis detalle convincente del remei que ha de
posar-sli perseguint 'a fabricada de
l'alcohnl industrial guara aquest es destini a la falsificació del vi i elaborada
de begudes. així cona fer la guerra a'š
pie facin las del dit alcohol industrial
per a l'elaborada de misteles i reforçarpent de vires de poca graduada,
El Sindical Agrico'a convida a aras
da socis del Sindicat del Priorat. deis
setas vint -i -quatre pobles, ampliant
aquest convit a tote els amants de la
nostra mataurada agricultura viníeola,
perquè el ella 5 elcl pròxim agost.
la tarda, concorrin el mejor nombre
possibk a l'Assemblea que ha de cclibrar -se a Falset ansía el mateix fi.

LES REPARACIONS

DE FRANÇA
-o-

El mundial
îrociiuísi

sovidis
s 8111111'881

EL MATCH FINALISTA PER A
FRANÇA
LA COPA DAVvIS

VENLa ESPANYA
Deaville, 29.-Avui s'ha repres en el punt en que es deixa el match de lawn-tennis Lacoste-de Contar, finalistes per a
la copa Davis match que fou
interromput ahir a causa de la
pluja.
Vencé França per 6-3, 6-1,
5-7 i 6-4.--Radio.
LLADRES DE DOCUMENTS
DIPLOMATICS
Paris. 30._a7ns desconeguts
entraren anit pnesada al domicili de l'ex-ambateador de Praiaça a Londres, senyor Paul Cansben, fracturant diversos mobles.
Segons "Le Journal", el mòbil del robatori era sens dubte
importante documents diplomatics que els lladres complaven
trobar en l'expressat dornieili.
-Haaae.

Ia qüeS1111 de Rimefug ar bid-

uoiaa
Budapast. 3 0 . - Segons una informeció de Belgrad 1,5 de non a'armant
la tivantor entre Italia i Iugoslävia des
del iracas de les converses italoaugoslaves a Roca respecte de %me.
L'opinada pabliea iugoslava demana
l'aplicada extricta del tractat de Repello i no cansera en la revisia ¿'aquest van demana el Govern de Mussolini, sind a carvi daraportants concessiens lita. oshivia demana, entre altres Coses, a canvi de l'abandó definida de Fiurne o. Italia_ lanexia ele Saiònica i Iugoslavia.-Radio.
L'EN-EMPERATRILI ZITA VOL
VENDRE UN DIAMANT HISTORIC. TAXAT EN 30 MLIONS
DE LIRES.
LA CORONA UTALIA SI-II
°POSARA
Rema, 3 0 . -- S'assegura que l'exEmperatriu Zita ta el propasa de vendre el cèlebre diamant "El Florentino'', el qual va partiera :ea a Caries el
Temerari. Pesa 139 quieta i esta taxat
en 30 miliens de lires.
El rei Víctor Manuel s'oposarà a la
venda de l'esmentat diamant per tenirlii ¿reto indiseutildes la corona

LA VAGA D'HULL RESOLTA
Null, 30.-En una reunió celebrada ahir a la tarda pels descarre-

gadors del port, s'acera reprendre
el treball des eravui.-Havas.
LA VAGA DELS DOCKERS
LONDINENCS
Londres, 30.-Els desearregadcre
vaguistes celebraren ahir una mana
festaci6 que desfila en bon ordre per
Hyde-Park.
Els caps del movünent insistiren
en la necessitat que continui la vage -Hayas.

MENA,CA PE VAGA DEL ItAM
DE CONSTRUCCI(i A LONDRES
Londres. 30.--Ele obrera de la esestramen) han &manar anatuant ele jornal, amenacant amb declarar-se en vaga si els patrona no accedelsen a llurs
peticiona.
Aquesta vaga, com la dels obrers
dele docks," Ora alantenida censo Pautada-zuda de la Cenfederecia ele Traehailedons, la qual cosa ronsti tunix en
indlei dele treballa que reelitzen ela
~amistes per provocar reselshi en el
si de les Trado Unionx.-Radla,

-o-

llo °sial Ilillrildes al Foreig °Hico les ruspostes francesa
i holga a la nota brildcil
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-OParís, 30.-Diu "Le Journal"
que amb motiu d'haver estat expulsats nombrosos francesos
residents a la Geòrgia, el Govera francas ha significat al representant del Govern sovietic
de la Transcaueäsia que la seva presas:teta a França- no as
grata, considerant-lo, dories,
com indesitjahle.-alavas.
EL BEI DE TUNIS A AFRICA
PortaVendres, 29.-El bei de
Tunis ha abandonat el territori
francas, marxant en direcció a
Tunis, a bord d'un euirassat.Hayas.
EL MARISCAL LYAUTEY RESTABLERT
Paris, 30. - El mariscal
Latautey, lasstat de salut del
qual es ja satisfaetori, abandcrnä ahir el Sanatori, on era assistit, ocupant novament la seva oficina.
Amb aquest motiu el mariscal ha rebut nombroses visites
de simpatia.-Havas.
A LA MEMORIA DE JAURES I
GUESDE
París, 20.----Ahir va celebrar-se una
solemne sessia necroadgiea a la merchria dele diputits •eeialistea senyere
J'auras i Jales Guesde, pronunciant- $ e
alguna diseursog.-Hacas.
LA TRAVESSIA DE PARIS
NEDANT
DUVANEL GUANTA LA PROVA
EN DrES DORES I UN MINUT
Parts, 30.-Amb nombrosa concurrencia se celebra ahir la travessia de
París nedant. la qual prora guanyà
Dusanel, en dues llores i un mine, seguit de Perol, Valleray, Barriere 1
Drian L-Rad in.
DE LAWN-TENNIS

ROMANIA

«Me

París, 30.--L'ambaixador de Bitgica a París comunicä ahir al Qual
d'Orsay el texto de la resposta de
Bélgica a la recent comunicada de
Lord Curzon sobre les reparacions.
La resposta francesa i la resposta
belga seran trameses avui, dilluns, al
Foreing Office-Radio.
París, 30.-Ahir al asad es rebé al
Qual d'Orsay el text de la resposta
belga a la nota britärtica sabre reparacions.
Avui dilluns senara trameses al Foreing Office les respostes dels Goveras francas i belga a la referida
nota -Mamas.

-

ELS GOVERNS FRANCES I BELGA, PER St;GGESTIONS RECIPROQUES, MODIFIQUEN ALGUNS PUNTS DE LLURS- NOTES
Parts, 3 0.-E1 Gomera belga ha acceptat portar el test de la cesa resposta a la nota briatnica alpines modificacions suggerides per 31, Poineara,
'l'igual manera que el cap del Cerera
francès hacia introduit anteriorment
a la sera taguas =vis proposats eta
Cerero belga-Havaa.
SEGONS ELS DL:k.RIS LA RESPOSTA BELGA NO SEGUIRÁ EL
MATEIX PLA QUE LA
FRANCESA
Brusselles, 30.-Segens els diaria
la reaposta belga a la nota del Gosern
britänic no seguirä igual pla que la
resposta francesa el 515 document.
Sitj afirmarle la fidelitat de Belgica
ale principia de la política franco-belg a -a la Rular i es tractera do nota de
les suggeations d'ordre teme lc que foral
setraeses a l'estudi del Govern francés
fa algunes semeaues, relatives a les

modalitats cle pagament d'Aleamu ya i
g aranties a exigir-Idease.
L'ACTITUD DEL GOVERN
ANGLES
Londres. 30. - El Consell de
ministres es reunirä tan aviat
Cont es rebi al Foreing Office
el text de les respostes francesa i belga a la nota britänica
sobra . reparaeions.
Sembla que, Sigui coro
el GoVern no farä cap declararlas al Parlament abans -del
praxis-ti dijous.-Havas.
EL FOREING OFFICE ESPERA
LES NOTES FRANCESA I
BELGA
Londres, 30. - El FOreing
Office espera que les notes
%t'encesta i belga Ii siguin tiliuredes a darrera hora de la tac' da.
Es molt possible que els mínistates exarninin avui mateix
aquests documente., però
creta que el Consell extraordinari convocat a l'efecte no es
reunirà fine demä.-Havas.
l
Paria 3n- a realnd a
1 ea idr Malea a la recent cormade Lord Curzon sera hita.
nicacia
!
rada aquesta tarda al Foreing Of' face pelo ambaiizadors de França i
j de Belgica.-Havas.
LA RESPOSTA BEI.G.a Ha, ESTAT LLIURADA AL MINISTRE
D'AFERS ANCLES
RrusseLles, 3a-La contesta de
Belgica al memoràndum britänie
Ira estat !limada aquesta tarda al
ministre d'Ateas Estrangers anglas
per rambaixador del dit país, senyor basó ele alonelleue
No s'hi ha introduit cap canvi ni
modificada en el que a l'ocupada

co refereix.
Pel que fa a les reparadoras es
remet als estudis técnico que foren
comunicara ja pel Govern belga als
de París, Londres i Ruma, pera
s'estén en certes consideracions eneaminades a la s.olució del problema.
Es creta respecte d'aixó que la
nota de Bèlgica conté elements per
tratar un pla practie.-Havas.
EL SUMARI DE LA RESPOSTA
BELGA
París, 30. - La resposta belga és
mis curta que la resposta francesa. Diferencies de forma distingeixen el text
del Govern belga del del Govern
francas. Principalment els dirigente
hela,ues han velgut precisar l'ur pensament en ço que e.4 refereix als aspectes tecnies de la solad ó de les reparacions i Ilurs concepcions d'una solucid de conjunt del problema.
L'opinió belga pot resumir-se alai:

Mesures a prendre per reetaurar la Hisenda alemanya, liquidada dels &uta§
interaliats lligada a la reducció del deute a'emany, cleclaració pele Gomeros dele
paises aliste de les sumes mí:limes que
cxigiran del Govern alemana. quedant

entes que s'hauria de concedir la prioritat a les regione devastados i revisar
en profit dele falsos sinistrats ele percentatges de l'acere! de Spa. aducid) de
qüestió de la scguretat de França i
Bèlgica per un acte dar solidaritat reciproca dels alista
Quan tant a Parisdcom a Brusselles
es consideraveli ultimats els projecres
de respecta, ei Gabinet belga examina

183 1113 gifeki811S CO111111113;g8

de nou el seta aiegint-hi un paragraf
sobre la solaseis', del problema de les reparacions. En els cerdea belga/es s'assegura que aquesta decisió obeeix a
gestions britaniques fe rst veure la necessitat que per tal de poder Anglaterra prendre la iniciativa d'una gesta!) a
Berlín respecte sie posar fi a la resistencia passiva, sabes prèviament si
psidia confiar en posar-se d'acord amb
es aliare sobre la solucia del problema de les reparacions.-Radio.
LA RESPOSTA FRANCESA SEGONS LA aWESTMINSTER GA-

ZETTE"
Londres, 30.-Segons el corresponsal a París de 13 "Westnanster Gazette", la resposta. francesa difereix
bastant del punt de vista británic.
França reasentada anicarnent la reducció de les reparacions proporcionalment a la reducció deis seus propia
¿entes en y eta Anglaterra i els Estats Unas. La respasta francesa den-atar:a a Anglaterra que s'uneixi a
Franea per ' exigir la cessació de, la
resistencia passiva.
Per faltan, plantaje les següents prea-untes : Quina as la intenció d'Anglaterra en ao que es refereix als deutes interaliats?
Quina suma exigira Anglaterra del

Govern alemany?-Radio.
INQUIETUD A INGLATERRA
Twickenhana ap.-E1 secretari parlamentad del Tresor, senyor Joyson
Nicle. ha pronunciar un ¿locuras a
aquesta poblada', declarant que An&aterra experimenta en l'actualitat
greus inquietuds en el que es refereix
a les respo:,tes que donin Franea i
Bélgica a la nota del Govern Tantita.nie relativa a les reparacions.
Referint-se després al (necean recentellen: pronunciat per lee-primer
ministre, senyor Lloyd George. en el
qual aquest ataca França en- am l'enguatge gens mesurar, el senyor Joyson Hicks va manifestar que aquest

discurs havia estat veritablement desastrós i que coestitueix un perill pía
blic.-Havas.
CONERENCLA. ENTRE LORD
CURZON I MISTER BALDWIN
.Londreas, 30. - El ministres
d'Afers Estrangers; lord Curzon, celebra aquest mata una
detinguda conferència amb el
primer ministre senyor Baldwin

DECLARACIONS DE
MR. BALDWIN ALS
COMUNS
Londres, 30. - Cambra dele
Coranns.-Ei primer ministre.
alr. Baldavin. contestant a una
preaunta del !idea' laborista
Rarnsay Macdonald. declara en
sintesi ao que segueix:
Del corita/41st de lee n-otee
francesa i belga es desairen que
hi cap ta pies, que les esmentades notes -constitueixin una
ea-astil-mea:a de /es negociae lona
amh lot. pera. quan les eonrgiii
facilitara el majar nombre durformacions possibles. - Ha -vas.
ES CONFLa EN TRAMETRE A
ALEMANYA UNA RESPOSTA
INTERALLIDA COL LECTIVA
Brueselles. 30.-Paria, Roma
Brusselles no aceeiptaran purament i simple el projecte britänie, però aonfien que sera
possible trametre a Alemanya
una resposta a-iteraba/1a soceca
Uva.
Les respostes francesa i belga deixen la porta oberta a nove?, negoe lee ion s.-Radio.

EL CONGRES DELS SEPARATISTES RHENANS
Coldrmça, 30.--Ets el Centraras
que alsir celebraren els separatistas rhenans, posareis de rollos' la intolerable situació
Rhenania i acusareis el Govern
del Reieh d'organitzar el cabotatge per a dificultar la saluda
de la qüestió de les reparaeions.
Ela oradora tingueren també
paraules d'extrema severitat
contra els dirigente de la política berlinesa. que s'atrau la ven
jança dele aliats i no fa nitre
cosa que sumir el poble en la
mimarla.
Declararen Ilur ferma voluta.
tat, de vitire en pata amh tetes
les nacions del man, I especialment amb Frenen 1 Bélgica.
Rebutgen tole idea d'anexid 1
reclamen la implantarla ale la
Repablica' rhenana.--Hava.S.
Coblenea, Separatia
tos rhenans etc reuniren ahir esa
nombre de molla milers, i adoptaren una resolució per la qual
PS condemna el militarisme
prussià 1 la política de revonja
seguida pel Gabinet de (Inflo.-

Damas. -

MILIONS . DTI MAIICS CONFISCATS A MAGUNCIA
Paris, 30.-Comuniquen de
Magúncia a P"Echo do Paris"

mera 38.33ii de la Coelerticla
de la ?Kita Usa
-o--

El sumad de- la recd b u lga Ei que unible que conté la rota kaliC13 Inuie lu d a
El que diu M Haedu La l ouod urit a l d u Cwio c r e i x
krlaturra

a Al8Mällyil

uelebrala hiela la DI

que les autoritats d'ocupaoid
s'han incautat a Hanganschwalbach de 65 milions de mares
destinats al pagament de sous
a obrers alemanys vaguistes,Hayas.
250 QUILOS DE DINAMITA A
COLONIA
Berlín, 30. - Segons una informació del "Verwaerts", les
autoritats d'ocupada hart detingut a Colbnia vint individus
sospitesos.
Fet un registre a llurs domieilis, se'ls trobaren 250 quilos
de dinamita.-Ilavas.
París, 30. - Segons una in-,
formaeid de "Le Matin", les
trepes franco-belgues, en ecupar Barman, han trobat un autocarni6 que es disposava
traslladar tres oficials i 25 sots
oficials de la Reichswehr. En
65ser detinguts declararen que
la seva, companyia esteva
aquarterada a Elberfeld.
Com 65 sabut, en el tractat
de Versalles es prehibeix a Alemanya que acantoni les seves
trepes a una distäncia menor
de cinquanta quilbraetres de la
vora dreta del Rin.-Havas.

La sileseii interior dleurdya
Berlin, 30. - La situació ina
tenor d l'Imperi continua esa
sent la mateixa, I es caracteritza especialment per Pescasseca de productes alimenticia.
Segueix havent-bi 'e/ temor
que, si no avui, mas endavant,
es portarais a cap manifesta°loas romunistes.
En lloc de les que projecta-,
ven realitzar avui, els dita ele-,
ments celebraran mítings en
cale tancats.-rfavas.
LA IMPOPULARITAT DEL GOVERN CUYO
Berlfm diaria d'aquesta capitel, en Ilur majoria, dirigeixen alelenta atifes contra la conducta eeratida
pel canceller Carne ,ja que aquest
bu adoptas encare cap mesura per tal
d'alleugerir ranguraosa anuncia en qua
es troba la elasee mitjana alemanaseHayas.

30 BILIONS DE MARCS
DE DEFICIT!
Benin, 30 .-E1 déficit dels pressupostes de correus aseendeix la a la suma dame trenta billono de. meres. Lea
tarifes de Correas, Telefons i Telegrafs sofriran aviat na note augmcnt.Firmo •
Berlín, 110. - La "Gaceta General
d'Alemanya" anuncia que entre ras me.
sures que es proposa d'adoptar el (losen del Reich Di ha la d'autoritmur el
Muro romero de divises estrangereg.
Ea desment la noticia que hagi sortit cap a Londres el director del Baue

l'Imperi, senyor Havenstein.-IIavag.
EL GOVERN ALEMANY PROTESTA PER. alITJA DE MANIFESTOS
Berlín, 29.-El Ocreern i el presa
ilent le l'Imperi han publieat un manifest en el qual es cupe a l'ocupada de
la Ruhr la situació que travessa aetualuient Alemanya. afeg,int que per
aquesta causa el Reich es e-su obligat
multiplicar les emission g de paper
moneda.
Afegeix el document que mentre so
s,'aconsegueisi trobir una soluciö rannable per al problema de les reparacisma, el /Doble alemany uo podré ni
baur3. de comptar Binó amb les seres
prapies Corees.
Acaba el mlnifest eshortant els agriculors i els comereiants a cumplir ami)
llar delire per contribuir al ressorgi-

ment d'Aleutanya.-Havaa.
LA PREMSA ASSENYALA ELS
PERILLS I LES SOLUCIONS
30. - "La Gaseta de Voss"

constata la ineficacia de len mesures
financieros que es proposa. adoptar el
Reich per aminorar la gravetat de la
situaci
ó. Diu que Alemanya està amenazada per una veritable catàstrofe, i
aconsella al Govern radopaió d'un
cälcul uniforme a base de Irr:
no fer-ho - desapareixera
teta possibilitar de créala, indispensable per a/ cernera, i esclataré una tremenda c risi de treball. S'ha de teniapresent-acaba dient-que si arriba el
cas d'una vaga tan formidable, ele

vaguistes es pasearan al bolxevismedHayas.

Es busca ull sucesor a Ednd
Berlin, 3o.&-.Eis capa dels malita
celebraren una reunió al Reichstag,
separant-se. atrase !rever pogut arribar
a un acord.
En resmentada reunid es tractà notare la qüestió del successor eventual
del canceller Curto i sobre el ministre d'Afers estrangera.
Als cerde s polities es fan molts
comentari a sobre el resultat d'aguata reunida En alguna; cerdea t'indica
a Loese com a successor de Cuna 1 a

Paría, 30.-Sisan reunit ahir a Sia
naia, residència d'istiu deis sol:ararla
romanesos, ele ministres d'Afers atrangers de la Petita Entena, senyora
Duce, de Romania; Benes, de Tic-,
cosloväquia, Nínititxe, de lugosJ
lavia.
'
El programa de la Conferincia
ea apressar la restauració de l'Europa Central estrenyent els Hnos
económica entre Romania 1 l reg•
ne dels serbia, croatas i esloven‘
Una de les tasques de la Contad
rencia de Sinaia aera organitrar
priaticament aquesta cooperació
económica. La qüestia de l'ampliada de la Patita Entesa per l'entrada de Grecia i de Poleada as mea
delicada.
Després de la primera sessió de
la Conferencia s'ha donat el comua
nicat segiient:
S'ha procedit a un canvi d'impreaa
s'ion& detallat sobre la eituació general, regnant acord sobre tots ele
punts, amb la qual cosa ?ha saianitestas de nou la perfecta unitat de
la Petita Entena coro a factor de
cordialitat i da pau. La discussió
continuarà deataò,, examinant-se diverses qüestions que interessen mis
especialment a la Patita Enreda i
per a les guals cal ßxar uns actitud
Sinaia, Ja-Reunits a aquesta cana
tat els ministres d'Afers estringers
de Txecoslovàquia, Romania i Sèr-,
bia han deliberat sobre les liestions hongaresa i bülgara, quedant
de complet acord.-Havas.
Strasemant cont a probable ministre
d'Afers estrangers.-Radio.
L'ASSOCIACIO PACIFISTA ALEMANYA "NO 1)4Es GeERRA"
DISCURS D'UN PROFESSOR DE
LA SORBONA
Berlín, 30.-L'Associatió pacifista
"No mis guerra" celebrà ahir a Berlín diversas reunieses.
A ung d'aquestes hi assistí el professor Langevin, de la Sorbona, acota,
panyat del professor Einstein. El socialista Richer halda prohibit al professor Langevin que fes as de la-pa-,
raula per no poder garantimar la se! ya protecció era cas d'incidents
El discurs preparat pel profesor
Langevin fea: llegit despris de traEta el seu diseurs profeso..?
Langevin protestava ¿'emprares la
violbicia en le,s relacions entre els
pobles i deffeanava que la qüestid'ele
les reparacions fos resulta per la Societat de les Nacions i compactada
per l'admissió d'Aleman ya. El prolessol- Langevin iota aplaudit calorósament.-Radio.
LES MANIFESTACIONS
DIUMENGE A ALEMANYA
Berifn, 30. - La jornada
d'ahir va transeárre atnia
conspleia a iota Alisa
manya.
. No sembla que els elerneTtitifi
comunistes hagin participat a
les nombroses reunions organitzadea.
A Leipzig i a Dresde, On
toritzä la manifestació amb determinades restriceiona, els
manifestants després de desfilar pele carrera fixats es dispersaren en bon ordre.
El clero també organitzä una
manifestació per protestar contra l'ocupació de la Ruhr.
dels oradors predice: en pro de
la Formosa i energia en la !Jaita empresa contra la violencias.
Bautzon advoc à perquè l'ocupació cessés gradualment i
per tal que Alemanya fos admesa, en condicione d'igualtat,
a la Societat de Nacions.- Hayas.
Berlín, 30.-En una de lea
manifestacions comunistas d'ahir un deis grups es trobà ami.
un destacament de policia en un
raval de Berlín. Havent sonat
tan dispar la dispersi6 fou general. S'ignora d'un eix el dispar.
Pels voltants de Potsdam els
comunistes intentaren assaltar
la presd, essent rebutjats.

Radio.

a.

L'AGITACIO COMUNISTA .4
GREUS
POWDAM
DPNTS - a- 2 MORTS / NOMBROSOS FERITS
Berlin, arribat
Potsdam nombrosos eomunistes. els. quals es mostren 111Olt
exaltats. Amb tot, no es oren.
però, que es produebein aa-ui
desordres seriosos a Berlin, les
reunions anunciades tenen lloc
en sales tancades lela Mera no.
munistes han reeornanat a Hure;
partidaris que es mostrin pru,
dents.
Aquest metí, a primera. hora,
recorren ja els carrera Instile
grupa que canten hhunes revolucionaria. La pelle% ela deixar
circular lliurement, pub potser
no farä el mateix si els grupa
areixen.-Radio.
Berlin, 30.-A la manifestació comunista realitzada a Potedan han ocorregnt "ineidents

grav etat-.

etpaotiicia va haver de donar
tina carrega als Manifestaut,
resultant dos morts i nombro1308.fezitaceste0.32*,

LA PUBLICITAT

CRONICA SOCIAL
PER L'ABARATIMENT DE LES SUBSISTENCIES
EL CURS DE LES VAGUES PLANTEJADES
tfaa, JUNTA DE PROVEIMENTS
Avui tornarä a reunir-se
aquesta Junta de Proveïments
per terminar la seva ponencia
respecte el preu de la caen.
Sembla que també hi ha la
intenció d'abordar el d'Ares
queviures, el pa entre ells,
prou del qual hont considera
que no està pas en proporció
amb les cotitzacions de la pri•
mera matèria.
OBRERS QUE REPRENEN EL
•
TREBALL
A la fährioa de galetes, de
Selsana, ahir es reprengué parcialment el treball, presentarase 25 obrers.
A la deis senyors Toca]
Companyia, de tints i apreste,
Lambe es • treballä amb perso-,
nrrnat al Sindical Lliure,
fusile el conflicto està motivat
per diserepäncies entre els mateix obrers.
UNA VAGA A GRANOLLERS
Comuniquen d'aquella ciutat
que s'han declarat en vaga els
obrers flequers; els efectes
l'atur no s'han sentit perquè
els patrona han pogut fer prou
pa per a les necessitats
Veinat,..
En previsió de disturbis han
liertlt per a aquesta ciutat diverses parelles de la guàrdia
ctvil.

DE L'ASSALT AL TREN DE
POBLE

NOU

Dies passats arribä d'Alacant . 1 a noticia que havia estat
detingut Aureli Tomàs Soriano
(a) 'l'a y o", el qual s'havia declarat com un deis suposats
autors de l'assalt al tren.
Ara resulta que en tea diligäncies rebudes pel jutjat degä
d'aquesta ciutat, el detingut
manifesta que si he en Eatestat
de la guàrdia civil es declara
autor del fet, ho féu per evitar
mala tractes si negava /a sei a
participació.
Resulta de tot això que el detingut no té res que veure arte
l'assan 'al tren i que l'única
cosa que va die amb visus de
serietat és que havia estat
amic del Ramon Recasens Miret. un dels complicats en
aquest afer.
LES SOLDATS DE QUOTA AL
MARROC
Una comissió de pares de
soldats de quota del 1921 i 21,
estigue diumenge al Govern civil pregant al senyor Portela
trametes al cap del Govern espanydl els desitjos deis visitante que es rellevés del servei militar als esmentats quotes.
.
El senyor Portela promete
complaurels, i, efectivament,
ahir donà a conèixer la resposta de Madrid en la qual prometen ocupar-se amb especial
interés d'aquest afer.
Es la quarta vegada que es
Ilegeis un telegrama semblant,
sense que la gent de Madrid
demostri interessar-se en el
prec dels pares d'aquests reclutes.
DETENCIONS
Per suposar-lo autor d'un
neendi ocorregut al bose de la
senyora vídua de Castanyer,
fou detingut un subjecte anomenat Rossend Cardar Margada, de 20 anys, solter.
Es creu, pesa). que l'incendi
no fou intencionat.
— Un individu que es trobaya en un bar del carrer Portal Non inicié conversa amb
un soldat de Sanitat militar, incitant-lo a quä desertes.
En intentar detenir-lo inicié
la fugida, originant-se una
persecució pellieulesea. Finalment fou detingut i declaré
anomenar-se Dídac Martínez
García de 31 anys, tatxat per la
milicia de "Sindicalista periVda.",
També fou detinguda
dona que es diu Lluisa Bueno,
qu'e, anava en companyia del
sindicalista.
Quedaren a disposició de
Eautoritat militar.
DE L'AGRESSIO DE DESSABTE
governador manifestä ahir
que es premiava atnh 500 pessetes al que facilites la deten-,
cid del Josep Moreno, agressor
de l'enearregat del Dipbsit de
Ciment Asland.
Les senyes de l'esmentat sito:
baix d'estatura, prisa, cabell
negre, ulls petits, gmenyo, aparentant une 30 a 35 anys.
EL RAM DE LES ARQUES
BASCULES
El Sindieat Unic del Rara de
Metalleirgics ha publicat una
nota invitant; per una sola vegada, a la reunid general que
se celebraril, ay o!, a les nou del

vespre, al local social, Mercadees, 25, primer.
En - cae cre no acudirshisper
peresa i ab:1mM del vostres interessos — afegeix — haurà
arribat el moment que la Junta obei i executi els acorde presos en la reunió celebrada referent l'actitud dels componente i del nom de la secció.

ELS CAMBRES DEL SINDICAT
LLEURE I
Se ens prega la inserció dc
! les següents ratlles:
"La Junta de l'Associació
Professional de Generare posa
en coneixement de tols els seus
associats, que havent-se corheneat el canvi de carnets, els
adverteix a tots, que concedeia,
un termini fina el 10 d'agost
per al que no l'hagi canviat.
Despees del din 10, el que
vagi a canviar el carnet estaré
obligat per la Junta directiva
a pagar 25 peasetes per a les
caixes de /a Germandat i Invalidesa."
SINDICAT LLIURE D'ARTS
GRAFIQUES
"Es prega a tots els rompanys adherits a aquest Sindical, que solament compleixin
lotes aquelles disposicions dictades por aquesta Junta, avala(l os amb el segell del Sindicat
•
Lliure.
• Tarnhit es fa present que no
admet baixes per cap concepto,
puix. ele Plne .am) ho facin, despees tindran que pagar des del
primer d'any o sigui el temps
que faci."

Dei Municipi
DE L'EXPOSICIO DEL MOBLE
La Comissaria de rExposició de
Barcelona ha rebut del ministeri del
Treball la notificació erhaver-se clictat una R. O. dispesant l'ajornament
de la inauguració de rExposició del
Moble fine al mes de setembre, estant obert al públic el certamen.
NOTICIES
Ahir ' visitaren l'alcalde la Comassió organitzadora del Congrés Internacional de Química que ha de celebrar-se a Barcelona, i el gerent de
la Companyia del Metropolità.
— S'assabenta als mestres que reben quantitats de l'Ajnntament, que
poden passar-les a cobrar, a la Dipocitarla municipal, avui i derna, de dos
quarts de deu del metí a la una de
la tarda.
— Efectuant-se el primer d'agost
1;ingrés en cabra del reemplaçament
de quintes d'aquest. la Comissió Mixta de Reclutament assabenta als interessats que hi vulguin • assistir, que
lacte és públic.

Crònica Judiciária
—
AUDIENCIA PROVINCIAL
SALA DE VACANU.3,
S'ha presentat Adelina Rodríguez Yaguas, la qual, fent
de minyona al carrer de Septimän-ia, d'aquesta ciutat, coneixedora del lloo on guardaven els seus principals les joies,
s-a sostreure unes arracades de
brillante, que foren trobades
damunt d'un badul del quartoroben de la casa, cut va manifestar la processada que les tenia am -nades. Les arracades
han salat relrobades.
El fiscal va demanar per a
la processada la pena de cinc
anys, cinc mesos i onza dies
de presó correccional.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
Audiència.—Furt. Josep Soler i un. altre. Oral.
El mateix jutjat i delicte. Josep Pi. Oral.

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Oi a 30cia.Jullbl da 1923

1. SITUACIO ATMOSFEIZICA GENERAL A LES
SEI' DEL
tObserviCeOlte d'Europa, Nord d'A/rica,
rebudes per iclegraf la PP 21 3e fi(a):

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES
VUIT DEL MATI. — (Observation, de la Xar.ra fueteo.

Les altes pressions de l'Atläntie s'estenen per Espanya
i Franca, produint bou temps. Les balees són nord
d'Europa, amb temporals del Sudoest al Canal de la M Snega i pluges a Alemanya.

El bon temes de general a tot Catalunya, el eel sera
i els venta fluixos h variables , Ht ha rosades a la Cerdanya. La temperatura maxima ha eseat de 34 gratis a
Boquetes, I la ra1nima de O a Puieceniä.

issociacil ?rubiera de l'EnSeiggi Catalana
N

relégica catalana, e entunicades por tel3on):

Secció Marítima

CRONICA de

CULTURA Movim ent maritim

EL LLIBRE DE L'ESCOLA
DISTIU
Ha aparegut ja el !libre de l'Escola
d'Istiu, amb les conferencies i Ilicons
donades en la Setmaua Final del cure
passat, una selecci6 deis rnillors treballa alela alumnes i una nodrida informada edifica 1 escrita de tote els
actea i visites efectuats, eeguida del pla
de la Setm na Final d'enguany.
El /libre s'Int repartit entre ele alumnes d'aquest any i serä trames gratine
tament a tots aquella ex-alumnes que
diguin Padree/ que deshein rebre'l.
LA SETMANA FINAL DE L'ESCOLA D'ISTIU
Ha quedat ja fixat l'oree de Illeons
i conferencies que es donaran durant
la Setmana Final de rEseola d'Istin
d'enguany, lt qual durarà del din 22 al
28 d'agost inelusius, sota el segaient
ordre:

s. yENTs SUPERIORS A BARCELONA. — (Sonda(ae3 de l'atmósfera ¡liare a kg
set del madi):
Velocitat
250, 500, 1000
Velocitat en metres per secan:
SW, SW, WSW
Altitud, metros:
3, p,
4
Piafó de nevols a 1,073 metres. Fracto-cilmuls.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observecid : 7, 13 i 15 horca
Barbrnetre a mero i al nivell de la mar: 702 5, 7521, 761. — Termemetre sec: 27, 28 6 , 25. — Trernametre
humit: 22, 203, 2213. — Humita t (eentessimes de saturaci e) : 63, 47, 74. — Direcció del vent: W.. SW., SED'. —
Velocitat del vent en metres per segon: 2, S, 5. — Estat del cel: quasi apat, quasi sere, serè. — Classe
de nevols:
eennuls-nimbus; cúmulo.
Temperaterea extremes a t'ombra
Maxima: 257. — Minima: 223. — Mínima erran de terra 204. — Oscillaci6 tenue/metiera : 74. — Tenmeretara minio.: 26. — Precipitacie aiguosa, des de ks 7 bones del dia anterior a les 7 hores del dia de la dala: 0'0
milfmetres. — Recorregut <lel vent en el mateix temps: 1 76 quilemetres.
Ferrer, Teresa Revira, Maria Bonet,
Gasparina Sobrino. alerce Fontelles,
Dolors Manyasò Maria Solé, Teresa
Ferrer, Pilar Soer, Teresa Masnou,
Nativitat Fontseré, Montserrat Alsina,
Adelaida Senchez, Angelina Ferrer,
Maria Hem, Joaquima Vidal, Encarnació Escura, Palmira Olivpe, Merce
Catulla.
Ens pías fer constar que darrerament hcm rebut un donatiu en metallic
de N'Antani Fabregat, de la casa Martini i Rossi.
COLONIA ESCOLAR DE
LA LLACUNA
Directora. senyoreta Rosa Surroca.—
Auxiliar. senyoreta Josepa Puig,
Merca Grau Pubill , Dolors Cervera,
Cinta López, Leonor Tornas. Assumpe
ció Senchez. Emilia Maluenda, Meece
Ferrer, Josep Hernendez, Josep Coll
Vila, Joan Cartilla, Antoni Niceles, :losen Recaben, Francesc Ala Moreno,
Joan Percebe, Josep Huguet. Eduard
Alonso, A:fons Teclea Jaurne Eargalló,
Icen Navarro, Oswald Cardona, Martí
Cardrna. Salvador Aulestia, Eduard
Boix,Marian Le.zaro, Josep Palau.
COLONIA ESCOLAR DE
LLAVANERAS
Director, En Lluís Piquer. — Auxiliar, En Joan Parera.
Joan Nogués, Josep Nogués. Joan
Iñiguez, Alfred Garcia, Albert Adrian.
A:fens Feraces, Segismon Castells. Josep Leen, Joan Fresquet, Guillern Eresquet. Joan Cesta, Francesc March,
Francesc Campos, Josep Ptichal, Joan
Bartoll , Jaume Pareyre, Miguel Calveras. Pere Marfa.ny, Amadeu efariany,
Ferrar/ Villar, Vicens Esteller, Emití
afeymó, Dionis Maym.ó, Frederic Pret.
COLONIA ESCOLAR DE
VIL ARET
Director, N'Antera Vernet. — Auxiliar, N'Amadeu Saboya.
°Jan Martí Daura, Josep Ribas Case
talkt, Enric Casanovas , Josep Maria
Moises Bustamante, Rafe! Mestres Cabanellas, Joan Ballestee, Joaquim Bartolí, Remen Carnicer, Pcre
Quered, Pesque! Bulla Vicens Porto:és,
Rafel Prades, Sadurni Latorre, Josep
Bigas, Josep Martí Matar/ pira, Vicenta
Fas Armilar, Rammt Arqué, Salvador
Fermis, Manuel Miquel, Antoni Rovira,
Ramon Fontelles, Joan Font.

fl festival d

"hile ðe
Ileorns"

Ele elements que integren ei "Centre
de Reparrers" ele Barcelona des de fa
diversos dies vénen frehdlant en l'organitzacle de 1/ur festival, que se celebrara el dissabte vinent. die 4, al nuca
Park, a profit de la seva Caixa de Mutualit
El programa no pot reunir /entere
COLONIA ESCOLAR DE PINEDA atrartins, comentant la testa a les dou
Directora, senyoreta Caterina Blanc. del vespre amh ira coneert i despres
tras artistes tan volguts del przblie coto
—Auxiliar, senyoreta Antonia Turma
Francisca Aparicio Ventrol, Dolors isen En Frealerie Cabane, Eifel Diez,
Grau Pubill, Pietat Be:, Carme Ferré Tema Llore i Enipar Semi represenVidal, Maria Bruguera Escarrabill, taran "La Montería" al teatre aixecat
Alegría Ortiz Anua Concepció Gracia, • en un dels lloes mes piutoreses del
Socers Desojo, Josepa Malandra, Mer- Po re.
Despres de representada aquesta sercè Peralta, Montserrat Grau Castells,
suela tindran lloc uns concursos de
Josepa Llorens, Mafia, Matas, Encaebaile i de manareis de Manila per la
nació Brunet, Silvena Turunall, Enriqueta Feliu, Concepeió Desojo, afercé majaría de les artistes que es traben
Ortiz, Josepa Queralt, Maria Fossas, art.
Tetes les autoritate ban prenses llar
Laura Turunell, Assumpta Niella,
Carrete Grecia, Eule,ia Costa, Teresa asedstenela, havent ofert el president
de
la Manco/multar retal cna com a
Wiener.
premi PD alguna dels CODC/ITSDP, no
COLONIA ESCOLAR DE
formes gerra construit ala tallers de ceSENTMENAT
rítmica que té establerts la MancomuDirectora, senyoreta Maria Tuset. — altea
Auxiliar, senyoreta -Merca Greses.
A jutjar per le moka demanda de
Antònia Puyal, Josepa Campabadal,
localitats, la nit de dissabte vinent al
Isidora Montserrat, Carme Gräcia, MaTure Park sera el punt de resume del
ria Rovira, Elvira Fuertes, Francisca mee dietingit de la eocietat barcelonina.
Pelerf..M.M1•11011311IJIMMIM*S.14..M.1..

Dirnarts, 31 de jùliol de 1923

El lector din...
Sr. Director:
A propósit de qua alguna ciutadans
han oler algunes quantitats per reparlir-les entre els Cossos de eme:día civil i seguretat, com lamba al
de carrabiners, arnb motín deis treballs feto a cansemeeincia de /a darrera vaga, ens ha cri dat l'atenció cue,
segons notes publicades en la 1'7er/tse. el dit repartiment ha quedas circunscrit, corn diem, als esmentato Coscas. i preguntem nosaltres: al venerable Coa de retrases d'esquarlra, elements tras del país, per que
li
estat repartit igualrnent el que proporcionalmente té dret. havent fet
servido inapreciables, sobretot la recaída descombrar:es?
Igual va pasear amb la vaga general del ter. Es repartiren CODÇM2cables quantitato entre els esmentals
Cossos i es deixà de ferho al deis
mnssos.
Entenem que l'equitat és una cosa
molt recomanable i cont eme encara
s'hi és a temes. cridem l'atenció de
qui correspongui Per veure si S . P3MEna tal injusticia.
Rossond Ntalet
BOICOT URGENT

Sr. Director :
Alemns lectora han exposat Pur indigneció contra ramada porresgräfica
que. tolerada-1 elles sobran pergpelper les anteritats espanyoles, té submergida Barcelona en un ferner pestr
-lent.Tosaqucrbenmits
pel fet d'haver fet pública llar naturalinderte exaltació. coincideixen a dir
que cal un remei urgent. Jo cree que
és urgentíssim! A hores daca les families honestes no peden passejar per
les Ramh'es per la 5.nutudicia dele milesquers. Solucions? N'id ha värfes. Jo,
pel metí cornete, em permet, des d'am'esta demacretica secció del vostre
diari. dc pronosar a tots els ciutadans
honrats de Barcelona, als patriotes
conscients i. sobretot, a les jnventuts,
sempre generoses i contra !es gneis va
adreearla leofensiva, de plantejar intmecliatament el boicot a les impremtes
on s'ecliti tanta ele porqueria, als eserinfor (%) que les redacten (alguns
d'ells emprant el catete!), ale dibuje
xants (?) i. fina'rnent, als quiosquers i
als nitres venedors que les expenen. Si,
autorneticement, eta barcelonins, els catalans antienrnagrafs ((me eón la majora) deixen d'ésser clients d'aqueres
impremtes i d'aquells (mieses i. per higiene, retiren ihrer amistat personal ale
dibuixants, redactors i collabaradors
d'aquesta prenisa, el primer pas hauria
estat donat.
Josep Raventós

La Música

infiltrant, el sentiment als que
gustosos l'escoltaven.
La bona voluntat Ii oferí
flore, aplaudiments, rn o lt s
aplaudiments, diriern que tot
era migrat per fer-ne ofrena a
la gentil senyoreta Llor.
l'acá, un any que En Josep M.
Casas de Muller ene oferia el
sen 'Ubre de versos", amb dibuixos del malaguanyat Fontanillas! ara ha volgut de bell nou
fer-nos captius de les seves rimes en la lectura íntima de la
sala de la Schola Cantbrum
Sant Just.
Fen un elogi del poeta N'Octavi Saltor, i tot segun comeneä la lectura que fou escoltada
anib gran interés.
Epigrames, entre elle els d'agost 1 novenere, ens porten el
coneixedor de la vida camperola, - de la que n'arreplega i din
en poca mota les mes belles coses, Botta prova encara el Poema del Pa.
Llegi les composielons
caient personalíssim: "Tres
cançons", "Bodes , de plata",
"ICaliu d'amor en la vellfiria",
'Vera la llar casolana", ben
descrit i sentit profundament.
L —Eleg,ia de la Plaça del Pi",
cm fofa paraula gira a Pentotal.
de l'arbre del bos q que fa migradesa de la seva vida a l'ombra de l'església gótica cintadan n .
"Elegia d'un mal( de maig",
de cima realitat: "Oda als bravos'', "La palmera", "Elogi de
l'Emporslä", i altres i anees , lotes de mot just i concepte subtil. anaren interessant l'auditnei sehende fins al moment en
que les mano s'ajuntaren per
donar al poeta el premi d'un
fort aplaudiment.
CONCERT PER LA BANDA MUNICIPAL
Avui, a un quart d'orize de la nit,
la Banda Municipal donarb un concert a la Plaza del Rel, executant el
seeiient programa:
Primera part : "Leonora". obertura tercera, Beethoven : "Moment musical", Schubert ; "Pastora enatnorada", sardana, Garrete; "Encisos del
Divendres Sant" i obertura da "Els
mestres cantaires", Wagner.
Segona part: "Sirnfonia en re menor" (tres parts), Cèsar Frank.

ELS POMPLLS
DE JOVENTUT
Pi ERA
De teta la comarca i de fora ene
arriben noticies plenes d'entusiasme.
Les festes que es preparen a la nostra vila per al día 5 d'agost i en
homenatge a En Josep Maria Folch
i Torres, quan mis s'acosten, mes
de debía són esperades.
Els fernes pomellistes d'Igualarla
han escampat per la seva ciutat la
bona nava 1 sabem que molts es preparen; els de Capellades haca pres la
nostra festa com a cesa pròpia i
l'anunci de ballets catalans per dansaires de Molins de Rei i Barcelena ha trobat bona acollida per aquestes contrades.
Tea fa preveure unta jornada plena d'amor a Déu i a la terra catalana.

A LA SGHOLA cANTORUM DE
SANT JUST
Malgrat el temps avançat,
Schola Contorna' de Sant, Just
en ple juliol, tingue per als seus
amics una vetllada, la darrera
del curs 1922-23.
N'Esperança Llor i En Josep
31. Caspa de Muller foren els encarregats de fer-la agradosa.
Començà la senyoreta Llor
exectitant al piano composicions
de Mozart, Chopin, Mendhelson i Schubert.
Difícilment en diefem l'elogi.
Posant lee seves mane blanquee
clarnunt l'ivori del teclat en descabdellar els temes diversos adAliir, al migdia, es reuní el Concorn un deis de la seva
sell Central de la Diputació per traepersona distingida i ene execúcid d'eseola impecable anava 1 tar diversos assumptes de tea:alía

PALAU DE LA
GENERALITAT

Dita 22 d'upad
Primer. inanguraeiú de la Setmana
Final, amb assieteneia de rcebeellentfssim senyor president de 11 Mancomuniter de Catalunya, senyor .Josep Puig í
Cadafaleb. Segon, preparació de la
ce pràctica per a Vendeme. a carree
del senyor Tomes Vicens. Tercer, conferencia pel senyor Josep Junquera i
Mune, inspector de primera ensenyança
de Girona. Tema : "Les Ciències Nass5 ralo a l'escota".

Dia 23 eragoat

Primer: Prepararle de 11 alee präctira per a l'eniernä, a earrec del senyor
Pere Blasi. Según : 1.tiçó präctica
Lleaguatge e El 1,;,rie de l'escolar. Con(
poden enriquir-le, pel senyor Temes

Vicens, mestre nacional d'Anserall.
Terrer: Conferencia per la senyort
Montserrat Bertran de Galés, 'profes
sora a l'Escala Normal de Jaca.
Dia 24 d'agost
Primer: Premueres de la lleco pchetica per a l'endernä, a cerrec del senyor
Sean Cc/pella i Maja. Segon: Lliee
prertira de Geografia, pel eenyer rere
Blasi, meMre nacionol de To rroella de
Montera Tercer: Conferència pel Sr.
Cassiä Costal, director de rEecola Normal de Mestres de Girona. Tema : ProNemea educatins i ~Mara.
-

Dio
d'agost
Primer: Prepar , cie de 7a flie6 prbetira per a l'endemia a earree del Sr.
Salti Figarola i Albert, Segon: mea
metete-a ele Ciencies ffaiques pe/ senyor
Joan Capen:e 1 Fleje. //Entre naeional
44 C mproinn. Tercer: Conferencia
pel eenyer Artur ?doctoren. director
de les Escotes Domenerh. de Barcelona. Tema: Elo temes de compoaleió.
Die 27 rragn8t
Primer: Preparació de la llie6 ericetira por a Femenina. a cerro, dP la senyoreta Ana/ Rubíes, Segelt : Llieó
präetica ole Botenica, pol senyor Salsa Fig.arola i Albert , professor dc l'Esrole de Teixits de Punt de la Mancomunitat, de Canet de Mar. Tercer:
Conferencia pea senyor Sean Capó
Valls, de Padrinos, inspector de primera ensenyanca de Mallorca .Tema : 05-

VaIxells empata
Vapor espanyol "Jor ge J uan ", de
Mahó, amb càrrega general i 65 pat.
satgers. Amarrat rno.I de Muralla. Con.
signatari, Amengua'.
Vapor espanyol "Sea", de Huelva,
amb mineral. Amarrat moll de M uralla. Consignatari, Pasqual.
Vapor itallä "Cittä di Trece", de
amb càrrega general. Amarrat
moll de Sant Beltran. Consignatari,
Marian de la Torre.
Vapor francés "Circassie", de Me.
gador, amb càrrega general i 8 passan.
gens. Amarrat moll de Barcelona Ser.
Consignatari, Villavecchia.
Vapor espanyol "Frutero". de Valer.cia. de tränsit. Amarrat moll de B arcelona Nord.
Vapor espanyol "Al/nevera", de Cas,
tellón. amb cärrega general. Amarrat
moll d'Espanya Est.
Vapor espanyol "Escolano", de Mär.
sella, amb càrrega general i 3 passat.
gers. Amarrat mol dlespanya
Consignatari, Companyia Transmeditcr.
ränia.
Llagut espanyol "Rosa", de Vinarce,
ami) garrofes.
Vapor norueg "Ottar Ter!". d'Are
vers, amb al-vega general. Amarrat
mol l de Barcelona Sud, Cansignatari,
Condeminas.
Vapor alemany "Palermo", de Hale.
burg, amh cerrega genera/ i si passatgers. Amarrat monde Barcelona Nord,
Consignatari. Ricard Torrabadella.
Vapor espanyol "Ba : mes", de afelaga, amb càrrega general i r5o passat.
ge n . Amarrat nieli de la Barceloneta.
Consignatari. Rómni Bosch.
Vapor anglds "Pinzon". de Liverpool, amb cerrega general. Amarrat
mol! de Barcelona Nord. Consignatari
Mac Andrew.
Vapor espanyol "Cabo San Sebastiän", de Santander, amb càrrega general. Amarrat moll del Rehala. Consignatari, Ibarra 1 Companyia.
Vapor italià transatletnic "Principesea Mafalda.". de Génova, amb cerrega
general i 35 passatgers. Amarrat mol!
de Barcelona Est, Consignatari, Itelia
América.
Vapor esparvel "Rey Jaime I". de
Palma, arnb chrrega general i cr3 pase
satg-ers. Amarrat moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transrreediterrenia.
Jareq espaciara "Antonieta", de SZ11er, amb ele-tepe genera'.
Llagut espanyol "Das Amigos". de
Vinaroe. annta garrotes.
Vaixells desnataste
Vetee halle "Fidente", en nasa cap
a Vis rregio.
Veler italiä "Falto", en nasa c-ap a
Boca.
Vapor espanyal "Cabo del Agua".
ande cerrega general, cap a Bebate
escales.
Vaixells sortIts
Vapor espanyel "Cunera", arel, er
genera', cap a Gandia i escales. -reg
Vapor espanyol "Villareaare amb
càrrega general. cap a Valencia.

gervaeions a ter als mestres: Asoliga
escolar..
Dia 28 d'agost

Primer: /alce prectice d'higiene femenina. per la senyoreta Anna Rubíes,
mestressa nacional de B-rcelona. Segon: Conferencia pel senyar Çarlgs
Salvador, mestre nacional de /3enassal
(Castelló de la Plana). Tema: InflIthnei,a de kz literahlra a l'Exerda. Tercer:
Clausura de la Setmana Final.
El pren d'inscripeie Co de dites pessetos. El lloc d'inscripció, les Oficines
d'Ensenyament primari i secundari del
Consell de redageg„ia: Urgen, 187, Barcelona.
EXPOSICIO DE TREBALLS A
L'INSTITUT D'ELECTRICITAT I
eIECANICA APLICADES
L'Exposicia de treballs del eurs que
Institut d'Electricitat i Mechnica
Aplicades (Universitat Industrial) prepara per a avui, dimarts. a les 5 de la
tarda, revesteix annest soy especial
interès, esas es por jutjar pel segiient
resum d'objectes exposats, eomplet1raen( estudiare. i 2onstruits a l'Institut:
Sis dinamos, nesg a] del I. E. al. A., per
a la inuminacie eleetrica de vagana de
ferrocarril, model que ve prestant servei des de fa alguns meses en una de
les principsis Companyies ferrevieries
espanyoles, amb l'exit mes satisfactori.
Tres motora trifäsies de tres cavalls.
Un ~bit/actúe (centre:ter) per al motor trifäsic de coneetor regulable i com.
pensat. presentad a la darrera raposieie aparen que permet imprimir al
motor 17 velocitnts, amb exclusia de
reostats. Un gres reostat per prever
mequines elèctriques. Una serie de dos
cents interruptors i commutadors elestintas al Servei de Telefons de la atancomunitat. Series de treballs de forja.
ajustatge, torn, etc.
L'exposició estere oberta el peldie
fimo a primen d'octubre, de dos quarts
de den a una i cte dos enaste de gotatre a set : mitjançant oportuna autoritsació de l'Administre/cía podran visitarse tambe els notables lahorstoris ‚lot
Servei päblic d'Assaigs Mceänies i
Electrice, Inetallate a l'Institut.

Les sardanes
CONCURSOS EN PROJECTE
'Per al dia 13 d'agost se n'anuncia un
as Badalona; el ella 4 d'agost un altre
a Sabadell: el dia 21 del dit mes un
altre a Mollea i el dia 2. a la tarda,
un a Sant Feliu de Torelle, amb 500
pessetes de premie i sardana remesa.

Noves religioses
El nou prevere d'aquesta dicicesi melosa Miguel Rossell i Gaii donare la seVa primera missa el dia 2 del propvinent
agost a resglésia parroquial de Sant
Llorens Savall.
—A la secretaria de Cambra 1 Govem d'aquest bisbat s'han rebut 50 pessetes per al Diner de Sant Pere, ao
per als nens famelencs russos i 50 per
a ins missions católiques.
rebut un edicte convocant a opasicions al beneficiat amb chirree d'organista a l'església catedral de Palencia,
amb un tennini de 30 dies que finir
el 25 d'agost.
FESTA DE SANT IGNASI
LOYOLA
Capella del Palau. Commemorant el
Sant Fundador de la Campanyia de
Jesús se celebraran aro) en aquesta
capella so :emnes festes religioses. A les
S del matí dicen la seva primera missa
els P. P. Unís Braceo, Eduard de rEsprieVa, Jautne Roma. Bernard Copado. David Meduro i Aidreu Lara. Comunió general. Lacte acabarà amb
cant del "Tedeum".
Tarda, a les sis: Exposició de S. D.
kf. Trissag,i. Sermó pel reverend pare
Manuel ?arre, S. J. Benedicció i reserva.
Visitant la Reial Capel'a del Palau
durant el dia amb les condiciono
acostumaoles, comunica confessió i enrió pel Sant Pare, es guanya una indulgencia plenaria aplicable ais difunts.
LLEGA ESPIRITUAL DE LA
MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
Amb motiu des l'aniversari
la mort del gran pati-ien N'Enrie
Prat de la Riba (a , e. s.), la Lliga Espiritual de, la Mere de Deu
de Montserrat prega als ascoMate l'assistència a la missa
ofeetori que tindrà lloc, a la capella del Palau de la Generalitat, el dia 1 del proper agostl
tat, demä. 'día 1, a les vuit del
mati, la qual seré resada pel
canonge d'aquesta sen i Copcia
liari de la Migas Rvnd doctor,
L'oyera.
Al mateix temps recorda qtla
els dissabtes, a dos quarts
vuit de la nit, se celebra la
sita Espiritual en honor a la
nostea excelsa Patrona, a l'església de Sant Just, recomanant
el consell directiu arte molt
d'interäs l'assistència a tan pie4
toscos actes,

NOTICIES

D'ESPANYA

CONFLICTE DEIS E 1%IPLEATS DE BORSA SEGUEIX IGUAL -:- EL
PRESIDENT DEL SIND! CAT HA DIT QUE SI NO S'ARRIBA A UNA INTELLIGENCIA AMB EIS PATRONS, L'ORGANITZA CIO PRENDRA ACORDS

GREUS"
SEMBLA: QUE ES PREPARA UN CONFLICTE
ULTIbIS D'ISTIU
ceedele de le Banca
111., WESTMINSTER BANK LIQUrIDA LA SEVA SUCURSAL
La persistencia del conflicte entse el Sindicat d'empleat e de Banca
i Borsa i alguns Bancs ha detenednat avui tille (medite al carece leo
empleats.
Per negar-se a signar les bases
del Sindicat avui s'ha declarat la
vaga a l'antic Leuden Countd, arte
Westminster Bank.
Aquest Banc ha tancat les seres
/portes i com que td ordre de la seva
!Central de Londres que alai* que se
ii plantegés el conflicte cesses en el
seu funcionament i liquides amb els
'seus elients, abrí ho ha fet, obrint
la caixa solament de una a dues de
na tarda per a l'arranjament dels
igomptes pendents.
,' UNA NOTA DEE ' SINDICAT
Explicant l'ocorregut en el Westeminster Foreing Bank, publica el
Sindicat una nota dient:
Els empleats d'aquesta entitat
!bancaria es reuniren diumenge, al
domicili del Sindicat, i acordaren
•per unaniznitat, seguir pertanyent
t al dit Sindicat
L'ocorregut m'Id en aquest Bank
jea estat el següent:
I. La direcció del everestminter Fotaeing Sank, de Madrid, ha atropel llat el dret d'assoeiació que la Hei
concedeix a tots els ciutadans, en
exerda coaccione sobre els seus empleats, durant les 1/ores de la /lit
del dissabte i del diumenge últims,
.raitjaneant fullee en les guate se'ls
:deja que si el dia 29 no tornaren
pel corres, al domicili d'el director,
eis carnets del Sindicat; seis COAAideraria acomiadats.
Altres companys han rebut una
garta del cap del personal de la
referida entitat assabentat-los que
des del dia ese del corrent estaven
coneiderats acondadats.
Exceptuant sis senyoretes, un ve.
llet i quatre anglesos, tots els empleats d'aquest Baue acudiren a les
note del enatf per assabentar a la
direcció que no esteren disposats a
cedir un dret que la Hei d'associadone els concedeix.
En vista d'aixte tots els empleats
foren declarats cessants i malgrat
haver guardat els respectes que restabliment mereix foren expulsats del
local per la policia.
Aquesta expulsió constitueix un
atropell evident per les raons segiients:
Primera.—Els empleats acomiaeats acudiren a la caixa perque seis
fessin efectives les quantitats que el
Pace els devia.
Segona.—Durant llur estada al
jocal no van promoure incidente.
Tercera—Diversos empleats de.
esitjaven retirar Hura cabals del
,compte que tenso a l'entitat i mal'grat aquesta observació foren treta
Øe restabliment.

Quarta.—Els empleats no exigien que se'ls pagues abans de l'hora

eaixa.
• La direcció del Westrninster Fo(Ming Banck de Madrid ha demostrat una regada més la seca manca
tacte expulsant als celes empleats,
remes e tenir amb ells les Considera/0one degudes.
A tot abre sed llenen sense por,
'yergue saben que el dret no va precisament amb la justicia sinó emb
força del capitalisme."
Signen la nota els emplieats dei
•earestminster.
dedANIXESTACIONS DEL PRESIDENT DEL SINDICAT
-El president del Sindleat d'empleats
eae Banca I Enea ha manifestat al migl ira als periadistes:
Ea les seesions eelebrades dissabte 1
; diumenge darrers pel Comitè de vaga,
N'acorde sollicitar dele benquers una
entrevista per veme ni encara es pos'tibie arribar a una Salude honrosa per
• ti tots abans d'adoptar mesures extraanee
Els banqueta/ Lee accedit 1 aquesta
tarda es farh. /'entrevista.
Film are no Sa nena n i l'hora
el
Del resultat d'anuesta entrevista depteedre l'actitud del Sindicar. Si no
earriba a una Intelligeueia, el Sinde
eat adoptare greus acorde i bi hauch

St WESTMINSTER. BANK NO

bilitats.

FERROVIARI PER

A les sis de la tarda ha comeneat
Aa informar
davant la Comissió, el

retires la subvenció de 8 mi-

VOL PERSONAL SINDICAT
lions de pessettes que a titol
d'avanetament reintegrable es
La Direcció general del Westminsvénen Iliurant a les Companyies
ter Foreign Balde eamaunciat que desper a pagament do -personal.
urde d'acomiadate empleare del
Gentinuen les gestione d'aSindical 1 abonar-los Ilure sous preeeqUeSt per ohtenia la jornada de
dire a la seva reoberttera amb personal
vuit
Iteres. concessió que efeno associat.
ACOMIADAMENT DE PERSONAL s-eix serioses d1ficultats, ja que
Les Companyies haurien d'auge
Per tenle cacee de personal ej Sane
mentar considerablement el
Central, 111.111 de les mis importante
personal i l'Est la subvenció
entitats be.neeries, ja que te un capitel
proporcionalmente
de 200 milions de pessetes, ha IleoLes coses, en aquest esteta 1
n/Set 15 empleats, els /piale elan
en vista que pasea el temps
presentat avui a cobrar les seres aleo- eso
s'arriba a una solució, han
sualitats extraordinàries, de conforme
comenftat de cerrer els rumors
tat amb record) en les bases del Sinde vaga.
dicat com aixf cha realitzat
Sembla que la qüestió ese
El preeidend del Sindicat de Madrid
nies importante xarxer per a CO1111 couferenciat amb els directora deis
Banca de Bilbao i Mecate, senyors TWxer el eriteri de totbom.
De bell entuvi, si s'anés a la
Cervera 1 Rpis, respectivament, per
vaga general, es plantejaria
veure si era possible resoldre el conabano d'acabar ristiu,probablefilete de manera aatiefacteria per a
ment a la segona quinzena
tetes duce parts.
d'agost.
En Beis rebatas teta fórmula parEs eren que el Govern esta
ticular d'arranjament, dient que el
assabentat del propòsit de les
Bane de Biscaia havia fet causa comuCompanyies.
na amb l'Espanyol de Creelit i amb
les altres entitats que se solidaritzaren
La üsti
e1 Marroc
anab ells, i que estava disposat a seEL REEMPLAÇAMENT DELS
guir la gort dels nitres.
SOLDATS DE QUOTA
En Cervera ajornà fi ns mes taré la
contesta.
La Junta de pares de soldats de quoSOLIDARITAT DE SINDICATS ta de 1920 i 192 5 celebré aldr seseenblea.
Saragossa. — El Sindicat
Primerament es don h cornete ele la
Lliure de Banca i Borsa ha
acordat contribuir amb una visita que van fer al ministre de la
Guerra i de la contestació que els va
quota proporcional de 5 a '25
donar el general Aizpuru, dient que el
pessetes per socórrer les faGovern estudiae-a la manera de repamilies d'En Domínguez i En
Cervera, vide:mes de ratemptat triar els soldats de quota.
Seguidament es pose a discussió la
de 'Valencia.
proposta de la Federació sobre l'adUNA CIRCULAR DEL WESTmissió dels pares dels soldats de (moMINSTER BANK
ta ele 1922, acordant-se que 1.25511MT/1e
L'entitat bancaria Westminster Fa- es portare al Congele nacional que se
rden Bank Bank ira dirigit a tots els celebrare a Madrid el prenden enes
d'agost
seus empleats la circular seglient:
S'assegura que el Govern estudia els
"Orcire Je seructi
Com ampliació a landre de servel Mitjans per reemplaçar als soldats de
número 54 que ea esser comunicada quota que presten servei a l'Africa, esel dia 26 del corrent a tot el personal perant-se d'un moment a l'altre una
1 la qual deia textual:lean: "La Di- disposició en aquest eentit.
BONS DE CAMPANYA ALS
recele comunica al pers.onal que ha rebut instruccions de la Besa eentval de
SOLDATS D'AFRICA
Londres de no signar cap base propoPer Reial ordre del ministeri de la
nada pel Sipdicat d'Empleats, mani- Guerra es concedeixen bons de campafestante en el dit cable que en el ces nea a les forces de guarnició a l'Afride declarar-se en vaga els empleats ca durant l'any 1922.
immediatament a la liguidació
Sele abona doble tenme pele serveis
d'aquesta sucursal". La Direecie fa pi-estilo co cperacions; la meitat del
avinent nl personal que 11 es impossi- tenme peis serveis prestats a Teman,
ble de conèixer quina li eón adietes 1 Alcacer i Athucemes aneto destinacions
quins els que estan dieppeate a acatar sedentàries; la tercera part per serveis
les ardeos del Sindicat abano que les en destinacions de Ceuta, Arcila, Lard'aquest Directori.
raje-, Melilla i Xaferines.
La Direecie no admet cap ingerencia
Als ferits en campanya seht cc/apdels delegats del Sindical i de <malee- to:re cona a doble el tenme invertit en la
vol altre membre del personal que trae- clareció.
ti de minvar en el mes ratnim la seva
Als malalts corn a conseqüència de
autoritat.
la campanya sola cometan el temps
La Direcció sap que gran de mereció com prestant servei en el

part del personal esta sindicat
contra la voluntat dels interese
sets i que este força disgustat
pel cerní emprés pel Sindical,
Els membees del personal
que no estiguin conforracs amb
la política del Sindical., per esser addictes al nostre establiment, deuen retornar els raenets de soci del Sindical, juntament amb una lletra dirigida
al mateix, escrita a mis, donant-se da haixa.
Per tal que hi hagi absoluta
reserva els earnets deuen ésser
enviats per correu al domicili
particular del senyor director,
carrer de l'Ale:lira:II, número 2.
Solament quan hi liagi un
important nombre d'empleats
que hagin retornad els carnets
aguaste: carnets seran entregats al ministre de la Crovere
nació per tal que prengui nota
dels noms i dornicihiB dels empleats i ordeni la devolució dolo
esmentats carnet e al Sindicat.
L'Embaixada britànica ja intervé en l'assumpte i des de
dilluns s'establirà un servei de
vigiläucia per part de les autorilats espanyoles per tal de garantir :l'entrada al treball i
seguretat personal dels empleats amb ele quals sap la Direcció que pot disposar.
El personal que no retorni el carnet

Coinissia per traelar de con:prever
alguns fets atribuits al general Silvestre que motivaren el desastre d'Antutea!.
El senyor Juli López, que es tro.
bava absent de Madrid per barer mort
el seu pare fa dos dice, s'ha personat avui a Madrid, per posar-se a disposició de la Comissió de responsa-

'loe cc l'efectuïn.
EL CASAMENT DEL RAISUNI

Larraix. — S'assegura que dimeeres
Fe celebraran les roces del Raisure
anab una l'HM del kaki de Beni -MesanarEL CAP D'INTENDENCIA
El Diario Oficiel d'elle- medica cl
nomenanient de cap denteneencia militar de Melilla a favor del tinent corone! En Josep Vi525 Siltnet.
efARTINEZ ANIDO A AFRATJ
comandant general
es traellade, a les deu del mate a
la posicie, d'Afrace revisare les tropes de la guarnició i estudiant detingudament el terreny.
Esmorze a bordo, tornant a les
set de la tarda.
L'AMEL A TETUAN
Melilla.—L'Arnel d'aquesta zona
Dris Er Riffi ataire a Tetuan a aconipanyar l'Alt Comiesen en el seu
viatge a Madrid.
OCUPANT UNA POSICIO
una petita columna
Seta una sortida estratégica, ocupant
la posició de Tauriat-Hielte
Les tropes tornaren cense haver
estat molestades.

bes reseuineldirhIs

LA INDAGATORIA DEL CORONEL RIQUELME
Aquest mate a les deu, ha ternat
Cd See.
durant els dies d'avui i deme, diumen- a reunir-se la Cernisió de responsabiconteretat el Banc de Bilbao al ge, la Direcció e:Cerdee que desitgen litats.
eenyoe Ochos? —harr preguntat ele pe- coleta= al Sindical i prescindirà deis
El ceronel Riquelmc ha econtinuat
r:tal:Pes.
Seils serveis.
informant den de les onze fina a des
—lin ignaro. //ere cree que comesLa Direcció no &eta que el perso- quarts de dues.
tare. Si un be fes ca tamearia imme- nal comprendre nue llurs intereseos caEn aquesta hora han començat el:
ei,ternent la en car g a' de Ba r celona tan intimament Iligats amb la prospera individus de la Conpssió a fer-li prePel Annes, tinc boues impressions de tat de les sucursels, i de la cesa acti- guntes ampliable-tes de l'informe que
Velladolke en abir quedà constituit el tud depen que aquesta pugui continuar havia pronuncie:.
Sindieat lliure profeesional d'empleate o hagi de procedir a la seva liquidació.
A les dues s'ha suspes la reunió,
de Banca i
La signa el Director de la sucursal. cense acabar el coronel Riquelme.
Be 'Valencia era comuniquen que la
Els individus de la Comissió han
majorlt dele Botare han aeceptat ja les
anunciat que a les cinc de la tarda
lel'Oter13
tetees del Sindicat.
tornarien a reunir-se per oir els 112Pracedept de Barcelona be arribet el ANIRA A LA VAGA
ft:titilee deis generals Navarro i Cadelegat einene Fort, delegat general
botellas.
EL
PEDSONAL?
d'aqueli i banca, que ve a Madrid per
Quo apreste acabin, el coronel RiDes de fa dies es ve parlant
informar-se de l'estat actual del conquelme continuare contestant les pred'inquietud
entre
el
p
ersonal
de
Siete a fi de procedir d'arord amb nosguntes que se li han iet.
lee Empreses ferroviaries. Es
a/ tres/.
L'AJUDANT DEL GENERAL
debe que Whavia acordat anar a
Finalment per c omunicar q ue l'adla vaga.
SILVESTRE
recae relee de lie cadee niha fel
a De seguida es relacionà la miLa Comiesi6 de responsabilitats
ese de la defensa de l'eamleat del Stme licia emb la totalitat del pmsellicitat del tinent coronel Juli Lófe Bilbao Josep Caro, actesat de deM e- ma, i es va dir que alee,
pez, que va sser udaut del genefiere de «ande, que no ha comes.
olida a la temença que l'Estat
ral Silvestre', que deposi davant la

general Navarro.
EL PROGRAMA DEL CONSELL
SUPREM
En els primers dies de la segona
quinzena de setembre, quan reprengui
les seves tasques el Consell Suprein
de Guerra i Marina, moldee definitivament el ple de l'Ah tribunal militar si ha d'acordar-se o no l a . revocació de l'auto de processament dictat contra el general Cavalcanti, tenint en cornete l'escrit presentat pel
dit general, solficitant la seva arrollació.
Taucht seré tinmit molt en compte
l'informe del fiscal militar, senyor
García Romero, que és contrari als
desigs del marqués de Cavalcante
També, en Irr segena quincena de
setembre, se celebrare probablement
la vista de la causa instruida contra
el tinent coronel eleenginyers Emili
Anchugaray, per la seva actuació en
els dies en que es rendí Annual,
on es trobaea volunteriament en esdevenir el desastre.
Aquesta causa 5a s'havia vist i
fallat a Melilla. on un Consell de
guerra impese a l'Anchugaray una alta condemna temporal i ara es veure
en darrera instencia per la Sala de
justicia del mes elevat tribunal militar.
DE L'ABANDONAMENT DE LA
POSICIO DE SANMARCH
En finte les seres tasques la sala
che macanees del Conseil Suprem
Guerra i Marina, co formaré nomarnent la Sala de justicia, essent presidida pel general Arraiz de la Conderena.
Cona a momio actuaran. entre alees. els • generals Villalba, Rego i
Va.leercel.
Una de les cause; mes importante
que quan reprengui la nema tasca haure entrat ja a fiscalia per estudi del
fiscal militar i del poned, seré la
instruida amb motiu de l'abandonament de la posició de Sanmarch, luan
els esdeveniments que motivaren l'esfonelrament de la Comande:tela general de Melilla, en juiiol ele 192t.

Gosse es sabut. en aquesta
causa es troben compresos i
condemnats pel Cense!! de
Guerra que els jula a Melilla.
el comandant rnefge de Sanitat
militar Peris i el Linera d'infanteria Seins.
També es revisarà la severa
pena imposta al darrer que fou
jutjat en rebeldia per haver fugit del fort Reina Regent. on
eslava pres, ignorant-se encara on es troba.
DECLAREN ELS GENERALS
NAVARRO I CABANELLES
La Comissió pariamenteria de res-

DIMECRES

La Publicitat
començarà a editar. en el seu
fulletó, la famosa novella de
LOUIS 14E510N
que ha aconseguit, en un parell d'anys, un exit i una (tifus:6 no igualats en la literatura contemporänia:

MARA CHAPEINE'
Es una novena que uneix
rinteres de rargument, emoeionant i humaníssim. reseenari exetic on es desenrotlla i
les virtuts que exalta. La figura de

MARIA CIZELAINE
simbolitza roDediencia a la trae
dicha a la relea. a la fe dele
avantpassats.
La traducció catalana de la
famosa novella de
LGUIS KEMON
que va recollir l'espera i el
paisatge del Canadà francés, ha
estat feta per un dele nostres
poetes joves i anirà precedida
d'un pròleg de
SiiiP-BOY
Els lectors da

La Publicitat

trobaran en el nostre fulletó
unes hores de bella :lectura
emocionant.
Els primera fulletone do

ME CHUZAN
alternaran amb els darrers de
la novella
8E/XANTA-11... I
que amb tant d'interès ha esta/ acollida.

ponsabilitats ha estat reunida des

,
dos quärts de sis de la tarda fine
Darrera hora.
les deu de la nit
La ilurn S-3I dia .
....
Va cempareixer primer el gener J
a la mg
Navarro, el qual declare des de tr 3 , DE MADRID
quarts de ab fina a lee set.
Abatas de contonear el seu informe fe a
NOTES DE MELILLA
/ /
constar la situació delicada en que e s
Meli'la. — Ahir se celebre la cerimetrobava per estar sotmès a un penaré ,,
la qual cosa fi privava d'emetre ten 5 nia de batejar un vapor alemauy que
es troba en aquest port, posant-li el
judicis.
Per això es limite- a contestar a le 5 nem de "Melilla".
\ II
ee.\\
Les autoritats i convidats foren o'opreguntes (tue ii feren els individu e
\le"
,.,,,:../2
sequiats ande un espdendit ¡iteré.
de la Comissió.
El general Cabanelles en el seu in
FESTA MILITAR
1b-k-forme es referí als esdeveniments pas '
,3,.~..-1
Tetuán. — El general Queipo de
e "e----/---Fee
sale a la zona de, Melilla despees d ' L'ano ha visita) avui el Casino de Clas'ere
l'enfonzament, i molt especialment ' ses de l'Exèrcit, felicitant-les en un
la Junta de generals en l a cual es v 1 efeqüent discurs, que conteste el sarconvenir la rendició de Monte-Arrui
gent Martín, del bataló d'Arapiles, en
t
davant la impossibilitat d'anar al se l nom
a.
ets seus companys.
-e t
iedeA
SOCOTS.
Per fi. el coronel etiquelme va re •
e--..--- — ' '
.~» d'e
prendre la seva dee'aració, informan
:.
des de les set fine a tres quarts d ' DE L'ESTRANGER
.
deit
i'.
EL SISTEMA DE REJOVENILa Comissió Ii dirigí preguntes refe
MENT DEL DOCTOR VOR.ONOW
rento a la possibilitat de socórrer Mote
ELS MERAVELLOSOS RESULte-Arruit. el rescat dels presoners
TATS VISTOS A LA
s'Id podé haver maje material d'acudi r
PANTALLA
I) eed
en soeces de Nadar i Celuan.
El president de la Comissió, en SeLondres. 30.—En el Congre* intere
gaste, ha dit aís periodistes que cene nacional de cirurgia el proiessor Vohavia vea en alguna eerieelies noticies Tenme ha exposat el seu sistema de
esit ampliateries de les declaraciens fetee rejoveniment pel mitrà de l'empelt de
per almetes persenes. enpeciaMent el giándules.
e.
general Jordana. la Comissie. desautoritL'esinentat professor vedette dlea teta sessió que no sigui la faciliverses cintes einernatogrefiques, en
tada of icialment.
les guate es mosteen diferents Cd.e05
Denté es reurteix la Cotnissió a dos de yejovenimente entre ells el d'un
quede d'onze del mate
de setenta anys completament reEstan citats per declarar Vajudant vell
jovenescut. el qual munta a eavale
l'obtindreu arnb una lämpa.
alle 1. 011 del general Silvestre. En Juli
ro 1 pila electrice de la marLópez, els generals Aizpure i Beren- rema i realitza exercicis de force com
guer i els directora de El Telegrama un home jove.—Radio. LOS-, eisposant, en tot Roa i
a qualsevol moment, d'intendel Rif i La Correspondencia Militar,
sa Iluso.
Lobera i Amado.
EL NOU CAP DE L'EST A T MA.1012 CENTRAL
Aquest mate a lee onze, el
general Weyler ha celebrat una
conferencia amb el ministre de
la Guerra.
Després ha pres . posseseid 'de
la "Jefatura" de IrEstat Mejor
Central.
FOC EN UN CONVENT
Al convent de les Triniteries,
estahlert carrer de Cartagena, s'ha declarat aquest metí un formidable incendi.
Els bombers han Iluitet amb
la manea eraigua.
El foc ha pres gran inerement.
Les religioses 1 asilados, preses d'enorme pànic, fugien bojament. essent salvades pele
bomoers.
No a'han de lamentar desgràcies personals.
Les pèrdues sein de considee
rae iti.
Fins ara s'ignoren lee causes del sinistre.
S'han cremat 7.000- pessetes
en paper que guarclava la superiora, la documentació de la
Comunitat i dames roba blanca
que es confeccionava al convent per a diverses ceses de
Madrid.
Lee monees 1 les educandes
e 'han trasIlaclat a la residencia que les Trinitaries tenen al
correr del Marques d'Urquijo.
UN MOTI
Ahir vespre. a la barriada de
Quatre Camine. ten automòbil
de lloguer atropellh al carrer
de Bravo Murillo un rollst. fegreument.
El palie que es trcbava
aquell llor eatmotine, intentan!:
linxar el _volar.
Aquest fregí, refugiant -se en
una casa.
El públic tombis l'automòbil
després hi caiä foc.

INCENDI
Xeree.—Ten formieable ineendi
destruir le fialtrtra d'aiguardente d'En
Jame Maria Bernal.
Les pèrdues es calculen en :300 mil
peesetes.
El jutjat instrueix dilegeneees.
ACCIDENT NAVAL
Ferrol.—El vapor "Naverre e . que ce
(linda a Belfast rinda rerrega de for.ate a le'iar a 40 minen (le El Ferrol
es ii obre una via (nigua, havent (le
tornar al port.
REUNIO DE REPRESENTANTS
DE BANCS
Presidint el ministre de Treball s'hn
retinte aquesta tarda al mine:teta els
representante de les entitats banceries
de Madrid per ¡rectar del eonflicte
creat per l'actitud del Sindicat d'erepleats de Banca i Bona.
La discussió fou liarse, puix en ella
s'estudiaven tots els antecedente del
conflicte, i es convingué en seguir denle la deeberació per veme de trolera
una fórmula d'arranjament.
Eis empleats zehan reunit al seu torn
en un cale per canviar impressions, i
seiabla que han acordat que en ces de
que fleme no ele escudi el ministre,
prendre una actitud energica, que segurarnent será secundar l'atur.
APAT DE MESTRES
L'Associació general del Magisteri s'ha remen aquesta nil.
en banquet per celebrar el fi
de les tasques de la darrera assemblea.
Ha presidit En Fernändez
Cancela. illegal regi d'enser.
nyanea.
Han parlat, alguns oradora,
brindant per la prosperitat del
magisteri.
regnat gran entusiasme,

sions eyiatges;enenles
la excurllar; en
La premiada excursiü a S8111 Indispensable
la ribetea; per buscar quet1, i"
corle en la foseor: en pujar
SIA Sii3
l'escala; en la tau/eta de hit;
—
en el maleta -de viatge, recua
Ei secretar; del cctriit de Barce_
tant sempre d'una utilitat infama de la Companyia de ferr
rils
comparable'
el mateir a la
ciutat que al camp,.
del Noel ens ha trames la següent
SOLAMENT SON AUTENnota. pregant-nos la seva publicació:
TIQUES LES LAMPARES I
"La Ceimissió organitzadora de
PILES ELECTruQuEs AMB
rexcursi6 collectiva a Sant Se/gestee
LA
MARCA "1.51T".
per tal de visitar la Fira 'Mostees que
Lee trobareu a lea cases
se celebra actual:nene a aquella easegüents: Suprema. Pelare,
pitee va sol-licitar d'aquesta Campoee: dores. Codina i Boig,
nyia la circulació d'un tren especia!
Trafalgar. 3; E. Schilling.
de luxe d'anada i tornada, fixant el
Ferran, 23; Beristain i Ce,
dio de sortida de Barcelona el zu del
Ferrare 1; Laplana i Ca. Ferque som.
ran, 15; Vicens Ferrer, plaea
Arnb data del 9 del present. la Dinatal/1113-a, 12; A. Valverde,
recrié de la Con/pene-la va telegrafiar
Combe, e.
al cap del Cerimonial de l'Ailateament,
que representara la Comissió organitzadora, accedint a la sollicitead i prometent d'emprar els millors cotxes que I
o ..ALITA
dispoeen.
Aneo data del dia TO centeste l'esmentat senytar, manifestant alle les eircumstancies per les quals traveseeva
PER A COBERTES
Barcelona no eren a proptesít per erPER A RECOBRINIENT8
generar caravanes i deecne.te de no
Xapa Ondulada Canaleta,
poder portar a terne l'exeursió. per
tamanys 11 4 X 135 Cm"
la qual cosa la Companyia cregue que
i 75 x 120 cm.
slavia desistit del viatge, je que Ice
Plagues "A" de 40 x 40 cm.
preguntes que formulaea en la mateXapes "Ir per a recobrixa Iletra respecte a l'anticipen, aneo
mente:
que s'havia de sollicitar la circulad&
tamanys 120 X 120 cm.
Cita per demanar la 5usperlsiS si sor120 x 190 i 120 X 230 cm,
ribava a concede-, etc., no deeeirtuara el eoneepte primer i ?lomee tenia
per objecte coneixer e_ que (s ilinaven
Uralitä, S, A,
si es decidien mis endavant de denleMADRID - LLETDA - VAnar el tren.
LENCIA - SEVILLA - SA.
En Testa d'aquesta !letra. que no
LAMANCA
es robe S la Direcció de la CompaCENTRAL: BARCELONA
nyia fins al dia re, i tenint e:1 rare?Plaça A. López, 18
te que el sereei de einteer= derant els
Telefons: A 1G4-ß, A 848
meses d'istiu ens obliga a concentrar
sobre les lisies que u:aciocen e1aurel
amb els ports del Nord ele catees de
luxe de que disposa la Cernpanyia, se
suspengué la remesa e e-breca/ea deis
cide harina de formar el tren cape- 1 1 Jet condensada
cial.
Con: que la site/cie de Barcelora .
es eerrnalitze inesperneneent. la Comissió organitzadora de l'e:enreje telegra; iát a les sis de la tarea del 18
a la Direcció de la Companyia i
detnanant el tren per al dia ea
El telegrama es va rebre, natural.
ment. lora d'hora hebil i el to es considere materialment impossible Concentrar els millors cotxes remeses a
Barcelona i efectuar despees la neteja per poder sortir de Barcelona
el des 27.
Per això es telegrafie observant
NONELL GERNIANS
quc es podria posar en circulació el
CANIM : VALORS : cueoras
24, a la qual cosa conteste. la ComisRambla del Centre, 18
cié. desistint del viatge.
Especialista en malalties do la
EI doctor Casanovas Gola, Pies i °regles. Ex- ajue
dant del doctor Avelf Martín, continua la so-va visita al carry': do Claris, 25. 1.er. De 3 -a 5.
Tractarnent especial 1 retad del tracoma
ersnutactens); mutantes externas;
correeeld de tots els detectes
111[131 fill1111111ü
Óptico-visual!.
OCULISTA
De 4 a 6 I hoces oonvinoudes
Ex-Aludant del Or. Lagersonne. do Paris
CUCUAULLA. .2, Ser,
— ,
deIs Hospitals de París. Pell i
Doctor
Montana venere Sant. Yate 23, pral., 2.'
1111
e •M

CATARRO$
a, antiguos y recientes
TOSES, BRONQUITIS
CT.T23.ADOS radicalmente por la •

"que procura PULMONES ROBUSTOS/
< Preservada ia TUBERCULOSIS...
117:44ERCE,M5,deconisantle00

Dr. FALGUERAS

I FALGUERAS

NIETGE DENTISTA
medicina i cirurgia de la boca.Ronda Sant Pelee, 15, primera
Dentale cense paladar, etc.De 4 a 6.

•
LA PurrAte'AT

rtrearts, 31 de juliol de 1023

ESPOR T $

.Extraotat de l'Edloió especial
de Mune)

ATLETISME
f;LS CAMPIONAI'S

DE BARCELONA

•
camp de l'Europ a i no
al del Barcelona com s'havia
anunciat, es disputaren ahir
ws preves finals dels tercers
campionats provincials d'atleta:4:1e, organitzats pel Comitè
provinmal de Barc..elona de la
•
F. c, d'A.
en.
Lee; finals es dividiren
deos series. tenint lloc les primatf
del
3ocres de neu a onze
segones de cinc a vuit de la
•

tarda.
Fu anant a detallo: tècnics
d'ergani t zació, si be encara no
considerar perfecta la
•
P(,dern
jorna da d'alnir, resultaren aquellas un bon xic mes cuidats que.
pl proppassat diumenge senlinf-se, però. una volta niés, la
necessitat imprescindible de
c rea' ràpidament un Ces d'oficials tecnies i cronometrador,
çie cami de tots els afers relamo
ate .amb la construcció i meRrracid de les justes. mesuraad, anun cia deis salts i
cronometrat g e d e les
curses, et., sense l'ajut dele
vals no és possible que tres o

quatre senyors federatius esco..

1netin a l'hora de la celebracid
4e dues o Inés proves,. sense
com ptar arel, personal apte i ca paritat oficialment per exercir
fal

Des del punt de vista febril;
1 en ço que fa referannia als
resultats, ens reservem per la
primera aportunitat els ma ll e
comentaris que ens suggereixet/
• Campionats, les marques
das quale,.en general, no poden

qualificar-se de. molt dolentes,
tenint en compte latnoportunilat de l'estació.
Fíenle,' aquí els resulte/1s do
los: provee disnutades ahir:
100 METRES TZT.SOS
Badias (C. N. Ba), 11"
8-10.
2. Casas (F. C. B.) ., a dos
teerres4
3. Serradell (R. C. D. E.) ., a
NO.

metres.

Per ineenerada, va causar
eran eorpresa la derrota del
ransoiel de Barcelona i "record/san" de Catalunya. Rafel Casas. que diumer ge ,passat se'ns
no estre en forma espMn-dbia,
d. reirmant - nos ahir en gran
manera e.welOser ba tut de la reí.tieser - da0.
s:\ aue
doldra I ' abseneja
P;1 2 .
C e br'an que. per trobar-se
,.,ir.nat. d la me. ro va preni› par+ a ia 'oroya.
200 .3.1ETRES LUSOS
1. Casas (E'. C. B.), 23"

4-19.
2. Cebrian (independent), a
free metres.
3. Desea. )R. C. D. g.), a sis
neires.
De sortida va prendre la capdavantera. en Celarían, essent
.iesprés igualat en el viratge
per en Casas i perdent un ale
terreny en comenear la resta
final. que va recu p erar als poes
metres.., per perdreTaltra vota
l a, al nostre entendre voluntaMoment. prop de l meta i per
Sal d'afavorir la classificacid
per equipe del F . C. a

400 METRES LLISOS
1. Gracia (C. D. E.), 56"
4-10,
7. Badias (G. N. B.) a tres
be tres
3. Desea (R. C. ID. E.), a
rail metros.
Reune agur-eta la prova niés
ornoefonant de la jornada. mereixent ele atletas guartyädore
iota mena de felicitardons.

81 40 METBES LLISOS
1. Palau ( independent )4 2'
17" -1-10.
7. Casadevall (R. C. D. E. ),
a !renta, melres.
11. Carlos (R. C. -D. E.), D.
fli roetres.
Sense lluita, fon guanyada
allic s ta prova per en Pablo. 171
leal sempre va portar el can,
',gu it per en Casadevall
CUrl, ,

1.500 METRES LLISOS
Pons (F. C. B.), 4' 27"
1-10.
2. Mionel (R. C. D.), a sea n' Al res.
3. Vinadó (C. D- E.), a trenrnetree.
Tarnbe aquesta prova foll
2123nYarl5 sense per en
Pcno. conforme pot apreeiar-se
o-r aniinant els resultats
Pel s .
1.

5.000 METRES LUSOS
1. mani (F. C. B.), 16' 35".
2. Palau ( independent ) ; a
cleu metres.
3.

Vives (R. C. -D. E.). a

eent metres.
De sortlda el tren fou portat
amb certa lentitud per l'Arbus'is.
SI g ua l se guien a curts interv als en en Ramos i en Vives, i
ifl bon xic ressagats en Mani i

en Pelan.
A mitj a cursa pasearen aquests clac
¡Mine am io gran facilitat a ocupar els
liti reers lloes, conservant abdés els
11 °c5 d'honor i colino en Palau a
• e ra hora el títol de cameló a en
kan

110 METRES, TANQUES...( AL
CRONOMETRE)
ter Vintró (F. C. B.), 20"

4-10.
2.on Dasca (R. C. 17. E.),
21" 2-10.
Sense demostrar cap avene
sobre els campionats darrers,
quedaren solament classificats
En Vintró i En Dasca, per descalific.ació deis restants parti-

cipants.
400 METRES, RELLEUS
(4 x 100)
1.er R. G. D. E. (Desea,
Mario, 'Montaner, Serradell),
51" 1-5, Record de Catalunya.
2.0n C. N. B. (Lavilla, Alximeno, Sahater, Radias), a un
metro.

3.er F. C. B. (L'out, Vintró,
Dubois, Casas), a quatre me-.
tres.

Els primers reg laos foren
francament favorables al F. C.
B., els quals elements no van
saber a última hora usar d'aquesta superioritat d'indo: 1e moral, deixant-se arrebassar nada menys que ele dos primers
(Segueix a la pág. 2.)
En Solé ens demostrà que
porta fets grane avenços, com
tambe En Garcia, entrat en segen ilcir i desqualifieat per ha ver infringit les regles de la
marxa atlética.
ALÇADA AMB ESBRANZFDA
Primer. _ Turnio (C. D. E.)
1'65 meLres. Record de Catalunya.
Segun. Llort . (4 ID. E.), 150
metres.
Tercer. Oliva (C. N. B.),

1'15 metres,
Nova i esclatant vic. b)ria dels
representants de /'Europa Turma i Liort, el primer dels quals
cada din en millor forma, va
batre novament son propi
cord eatalä es t ablert el prop
passat diurnenge en la semi final.

LLARGADA AMB ESBRANZIDA
Primer. Llort (C. D. E.).
5'53 metros.
Segon. Casas (F. C. N.),
324 metros.
Tercer. Oliva (C. N. B.).,
5'12 metres.
Sense que la prova resuitZs
moit interessant de gut os qu en
ple any 1923 es necessäri saltar
al menys 6 metres( ), no Ir
aix0 la lluita litro els Ire classieats es presentà fàcil. no deridint-se fons al darrer inte.nt,
el qual En Llort minore, en 0'29
nutres la marca d"Ert. Casan.
PERXA
Primer. Valls (independent)
285 metros.
Segon. Llort (C. D. E.), 285
metres.
Tercer. Calvo (G. D. F.),

215 ajetree.
El fet de practicar-se puc
aquesta mena de salt entre els
nostres atletes fa que, en general, les marques que s'obtenen
resultin infantils. Ahir, no ohotant la :luna entre els dos primer classificats es present à fon
ca interessant i, de no haver-se
trencant la perxa en el .prerfs
moment de saltar En Llort, nitre sens duhte hauria • estat
resulta'. tècnic de la prova,
nue el record catalin d'En Granados (2'90 metres) esteva des
linat a pasar a millar vida . El
cancament d'En Llort a que
avans fern menriCh afegit a Fincident que relaten:. fou causa
de que aquell desistís de saltar
més, donant-se per finalitzache
la prova.
'TRIPLE SALT
Primer. Vintrd (F. Cl. B.),
1081 metres.
Segon. Bori (C. N. B.),
10'60 metres.
Tercer. Casas (F. C. 132) ,
1019 ajetree.

de les preves de diumenge
30 31F.TRES INFANTIL
T.-García (C. N. B.), 25 s. 4 - 1
2.-Vilatnala (C. N. H.), .13 s.
3. - Granicher (C. N. B.), 26 s. 1-5.
4.-Medina (Pop).
5 .-Díaz (C. N. A.).
zoo METRES ESTIL LLIURE
4.-Pinillo (C. N. 13.), a ni. al s.
1-5 (record).
• 2.-Labarias (C. N. A.), o m. 27
s. 4-5.
3. - Ferrés (C. N. B.), n m. 3 2
5. 2-5.
Magnífica cursa de Pinillo, el qual
bat el record de la distancia, que
detentaba fine ara Manifold amb
na. 13 s. El non recordmen, En Josep Pinillo, ha ernprat durant tota
la cursa un crawl liare i pausat, pedé d'una gran eficacia; només els
que tenien el cronógraf a la mà han
pogut donar-se cornpte de la magnífica cursa que portava, tan el moviment de braços era lent. No s'ha
desviat en tot el recorregut i ha fet
els dos viratges i la sortida força

honorables.
100 METRES BRACA DE PIT
I.-Costa (Pop), e ni. 34 s. 4 - 5.
2.-Prausser (C. N. S.), O m. 37
s. 1-5.
3.-Garcia (C. N. A.), 1 ni. 46
4.-En els primer; 33 metres En
Costa vira un no res davant de Pratiter i Garifa; aqueet avantatge es
converteix en un metre al segon i
en un parell o tres a larribada. En
Costa avui, com en els festivals amb
el Ferencvarosi, ens/ ha donat
impressió de no estar/en la mateixa fofma de l'any passat. Amb tot,
continua essent el nostre millor especialista de braça. A en Prauser
Ii aconsellarem que guau corri no
es miri tant els seus contrincante,
pnia: així perjudica el seu propi esfe++ ç.
500 METRES ESTIL LLIURE
Bretos (C. N. 13.), 8 rn.
32 negocie.
2.-Borräs (C. N". B.), o ni. no
S . 3-53.-Rebollo (C. N. B.), 9 in. 39
seZOnS.
4.--Ber t r an (Pon).
En absenc•ia de Domingo. de
l'Atlètic, el qual estFi complint la
desqualifificacié imposada per la F.
C. N. A., creiern que el seu compana , de Club, Isidre Fernández,
s'enduria la prova, per+5 aquest
abandona en els 200 metres. -després
d'haver estar passat per Borras i
quan J. Bretos portava tan avantatge d'uns deu metree.
Si no anem equivocats aquest es
el primer campionat que guanya J.
Bretes, nedader d'excel.lente condicione ffsiques, peró d'un estil que
dejan molt que desitjar. Des del
començament prengué la davantera,
que no deixa en tota la cursa; en els
loo metres féu 1 ni. 26 s. 2-5; en
els 200, 3 in. 12 e., i en els 4 00 tactres, 7 rn. 3 s.
400 METRES RELLEUS,
4 ESTILS
T.-Equip del Barcelona, 5 cii. 54

un equip del C. N. B., integral
per Cruells-Tusall Rosieh-PuigGuiraud Amigó Fontanet, contra l'equip templó de segona
1:ategoria dell C. N. Sabadell,
que formaren: Vinyes-Dal-

mau Prauser- Planell-Canturri Fornells Galan.
El partit fou poc interessant, ja que per haver-se presentat el Sabadell incomplet la
superioritat del Barcolona era
massa marcada i això feu que
alguns jugadors d'aguas ./ s'ho
prenguessin amb maese apatia
i generositat.
Una nota altament lamentable i entiesportiva la donà el
públic amb els seus crits i
Molt mal s'ha dit del públic de futból, perb al pas que
anem, aviat no tindrern paraules per censurar el públic de
piscina. No era pas una xiulada lo que mereixien ele jugadore que donant prova de me.s
esportivitat que aquells que
per fútils rnotius s'abtenen
d'actuar, es prestaren a fer un
partit per no privar el públto
deis plat fort deis festivals do
natació, que per ara i tant, és
el water -Volo. lIan de tenir
compte els que es ereuen amb
el dret dc rallar 1 protestar sorollosament. quo els sens xiulets i protestes no perjudiquen
a cap jugador ni nedador
particular, sind a la nataaid
"amateur" en general que arnh
aquests exits, tot just nasendm

segons.

2.-Equip del Sabadell, 7 in. I? e.
El primer relleu sobre lespatlla
el prenen Ramonet, del Sabadell, i
Tusell, del 13arcelona, aconseguint
aquest uns 5 metres d'avantatge, que
és perdut per Balcells en la braça
de pit, que es aconseguit i passat
uns des metres per Prausser. Galán, que equivocadament fa el doble
over porta aquesta distancia a 5 nietres sobre Cuadra, que fa Fo y er re-

glamentad. Per ti, Pitillo, que dedioididament ahir tenia el grill dia,
disposa fàcilment de l'Alisto.
CONCURS DE SALTS
Fernández i Bonnemain, de l'Atletic. Blanes, del Sabadell, i Tort i
Castillo, del Barcelona, t'oren els
que es presentaren en aquest cant-

pionat.
El jurat dirá. quin d'ells foil el
millar. A nosaltres no ens agradá.
ningn.
500 METRES RELLEUS, PER
EQUIPS DE lo NEDADORS
1.-Equip del Barcelona (Cruells,
La Huna resulte interessant
Guiraud, Sahara, Roig, Fontanet,
per l'igualtta exisent entre els
Peredejordi, Farree, Trueta, Berdetres primers elassificats... mes
más, Pinillo). Temps: 5 ni. 54 S.
que per la marca dolenta rea2-Equip de l'Atletic (Bach, Díaz,
litzada.
Gibernau, Pallerola, Sierra, Puig,
PES
Fernández, Feliu, Labarias). Tenme:
L-Alge (F. C. B.), 00,00 metres.
6 in. 4o 5.
2.-Lenchs (R. C. D. E.), 8'58 na.
3. - Equip del Sabadell (Vila, Vi3.-Llort (C. D. E.), 90 mel re sllanova, Valentinas, Planell, Galän,
DISC
Vinyes, Ramonet, Ansié, Canturri,
1.-Lench3 (R. C. D. E.), 26' 10
Fornells).
metres.
Bona exhibició de l'equip del Bard.-Llort (C. D. E.), 2371 ni.
celona, que arriba a l'últim relleu
3 -Fumé (C. D. E.), zo'8o
amb 6n ajetree d'avantatge. Creietn,
des cle l'allunyament de Fleistes i peró, que podria encara millorar-se
Lafitte.
aquest temps.
JAVALINA GLASSICA
LA CLASSIFICACIO
1. - Pinyol (F. C.
PER PUNTS
z.-Algé (E. C. B.).
Amb mona que la I'. C. N. A.
.
3.-Calvo (C. D. E.).
est à geetionant la cionack, d'una coNova vict6ria del neétit Pinyol,
ei lié aquesta vegada no podem do- pa que ha d'ésser adjudicada al Club
nar la marca efectuada... perquè més ben classificat, la puntuació
uns mal educats que envairen la s'estableix com segueix:
C. N. Barcelona: 22 punts.
pista arrancaren les banderetes
C. N. Atlètic: 5 punta.
abans d'efectuar la medicó.
C. N. Sabadell: 5 punto.
MARTELL
C. N. Pop: 3 punts.
mePrimer. Alg4 (F. C. B.), 1840
LA FINAL DEL CAMP1ONAT
tres.
cAran-s. DE WATER-POLO
Seaon. Leuseh (11; Cl. D. E.), 1665
Slavia anunciat que es jugaria
ectetres.
aquesta final entre dos equips del
Tercer. Badias (C. N. B.). 1010 m. C. N. Barcelona.
Aquesta fou indiscutiblement la proUn d'ells, el format pels germana
va mes dolenta deis Campionats, bavent
Gibert, germana Trigo, Basté, S.
notat ea tots els atletes deseoneixement
Fontanet i Jiménez preferí retirarquasi absolut de co que es el llancase del campionat.
ment del martell.
Motiu: el que no s'havia jet consNATACIO tar en el programa que el seu equip
•
!luiría els colors blanc-blaus.
EL CAMPIONAT
En substituid del partit susDE BARCELONA
pes en 'jugaren un e 'amistós.
Resultats

ELS. ESPECTACLES
i
•• TE A TRES-Mútilo local que obté
avene en la ;Chiematografia,

aeaew.---met.4.4444.44444
TEATRE COMIC
Gran corapamta ittica de sarsuela.
opereta

escales de l'altar, gran cinta
d'inter è s, pel tan desitjat artista Frank Mayo; Visita vtuanitint, gran cinta d' i nterè s , per
sis dele millors artistes del
Programa Ajuria: Gat per liebre, canjea de gran broma.
Gran tacIt del Tercet Caballero.

/ Aval. dttnattin , tarda. a d05 comida
deei ne. Eran matinée a Drena e3-..
pecials amb el grandtds espeetaele
en tres actes
;AVE CESARI
Butaluns de primera clame, 3 tate.:
de serosa, e ras.: Entrada general.
fi - se pt5. .Nit, a les set. debut da

primera tiple cantnnt Cancepció
Bailado amb la rclebrula obra en
tres acte‘t

Im

LA CANCION DEL NAUFRAGO

me.:444-ffl-ae-~e+44-eseeek*

rennmenada
TROUPE FORTUGALIA

Sale; Catalunya

II. Debut de

ELDORADO

Aval, dimarts, tarda no
ha partit. Nit, a un quarta d'en
ce. Grandiós partit de pilota a
cistella. Germana Vicente contra Olascoaga i Urquldi. Després es jugara un segon partit
per- joves pelotaris.

43rul., calmarte, estrena del arosra-

Ajarla: El táitiimont defensor,
1.,Ter Eisie Fers'uSont Conapiració
fraternal, comedia Paramnunt: Dinamita, &maca, i la grandiosa reentrem del Retal Programa Ajarla:

•-••n
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tigre, per

William 0. Rart

Alese-»+44~6444-e44-34v
-,244444~-z44-3~~4
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

Preus ~t'obrajes
Avui. dimarts, larda, a les
cinc. Nit, a les den. L'entreMs Con toda fe/lcidad. 39
i 411 representacions de la
fantásia ebmico - lírica en
un pròleg, un solt, cino
inauguracions, una pellícula i tres radiofototelegraroes, en prosa i vers, original d' Emili G. del Castillo. música del nuestra
Alonso,

Earoakma se divierte...

Concert per l'eminent tetanVendrell, que cantarä
,
el mes bo.nie del sen re p onion solerte. Exit, ressonant„
Onze decoraclons de Castell
i Fernanden, Bulbena i GinSal i Morales. Pellicula de

Studio Films. Vestuarl
Peris Germans-Dernä,
marres, tarda i nit, Los bol-

cheviques, Barcelona se divierte i Concert Vendrell.Divendros, comiat, d'Erill

••

TURO
PARK

trena: Dobleteetatinaons, per Ma'
ar.

Temporada popular.

EL QUE FOU EL PARTIT

,Frontó Principal Palace

lila

t. Pirliford, 1 represa

PRADO-CBICOTE

1
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La presa de l'abisme. Plinto, es-

Companyia cemko-lfrica

FUTIIICL

Marina

baila lusirans.

44444.G.+944.344444+274444r,

mataran.
El resnllat foto de tres a zero
a favor de l'equip barrelonista.

ÈENE'Fila. D'EN COCA
El notable jugador Coca, que arub
tant d'entusiasme baria vingut der-o•
sant els eslora de l'Avenç, de ea.
Ardreu, dea de molt teme., os trolm
prnyit per una. greu malaltia, que ha
alhanynt d", cama de joc ott ta1,1,..s
ead r a Misia mostrat la sena d
Per tal d'ais'ar-lo en el sea te ‘ e i amt,
ale fervorriinunt desligan, uzs te:
van procuir.r rorganitzaeió fraan..st
or coatí,: ad ese profit i cal felle,•„!
p-r reait
El camp vell del F. C. Barcelona era
ben curull d'entusiastes que Itiviea
volgut associar-se a /a finalitat perseguida pels orgautrzadors i fine el temps,
que tau calerÓs ve essent aquesta dies,
abir a la larda el sol no molestara,
feut raes agradosa l'estada al rara!).

revistes, dirigida pel

primer actor Enrlo Set:t.

Cante

Teatres Triomf

dimarts, estupend prceit
1 Cinema Nou
'grama. Ele dltxeses nervis, mew
ravellosa cinta de gran arguAvui, trama' träglo, Pací? lo
ment, per la bella artista Çons.-4
tanc e Talmadge: Pele fume de tempestuós, Lee escales de l'all'honor, bonic film drama tic, tar, La dona al Jurat, E1.cl ootor
pel gran artista John. Barrimo- Rlabus o .
ratittlffl111n11111.Ma
re, del Programa Ajuria; Lea

1

Aval, amante, tarda a nit, gratas
clnedrama
I programes +
, eacri ate ; l'ortelnal pellIcula Ele
reto do l'eiullibri; VII t última jornada de El docta? N'abuso; èrit de
la pellicula de grata broma El vertIgen, Interpretada pel celebre srtista El as les ulleres

PARC DE MODA
In/mensos jardins
Sirena *escalmo

Totes les nits. concert per la
Banda de Caçadors de Plasencia.
Demä, nit, reaparició de
EI. BOLID RUMA

•

vencen: innornbrables dincula
tato tia estas noaament contractat pe*
uns dies.
qual,

Cali-restaurant de primer Ordn.
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Esparta
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Monninental - Pedró

I etrscalona
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DE
GEL

Walkyria
Astil, amarte: El bastard del rel;
La ~llana d'Un' bale; El caneo
do Por, per William S. Hart; Eta
comedianta de l'amparador; Leixu.
el seo gala°. Dijese, estrenes: El 0111 del pirele, I eplsodi;
Del vlu al pinta:, per Douglas Fan'.
banks; L'atreecid do le mert, I aso -

Tres ~lona de pati.
auge diarias

Mut, DIA DE MODA,
a dos quarte d'ene,
sopare americana

Vendrell, cantant L'emiNena: dijese Vinent.
Assoll la "Infra des del cornean:Ha:wat
grant i el Raconto
liada, t altres
solemne vetl/ada tle
un viu hatere, velent-se jugades force
Lohengrin, en catale.
BOXA
interessante que ens feren pressentir
Ve4+0044+0+11+14-34-1:4+4444.
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una tarda cremocia esportiva, cona efeed'Amateurs
tiraraent bo fou tota la primera part,
Diana-.krgentina
que result5 watt millor que la segase
Al segou retama el joc redevingua ra0a
Exceisior
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Trallers, Coste,
Lt
111‘
111
Camorera, Blanco, Besass, Tuse. Alfa•
l
SAGRERA
L.1....01S
vs
r., Garriga, Barrataina i Ferrando.
a Ausies rviarch, 49- Tölf. 1040
Barcelena. -Uriaeb, Planto, Coma, •
Torralba Sanas, Bosch, Vinyals, PieIlasc 3 numunentangnitannsnorElantä2322nunnunininalidallannuanninennnannill,
ra, Martí, Alcant a ra i Aparlei.
el
partit
Cruella
regularmeut.
Jutja
A TIANIA
Vie s urinarias. Curacid räpida SeguGran Hotel. Servei a la carG.
ra mitjançant aparell especial. AM1
ta. Coberts a 7'50 pessetes,
De 12 a 2 i de 4 a O. Festine, de 10 a 12 (econbial.s
bau,
5.
fäbrioa
d'automòbils
La
Carrer de la Plaga, 34.
a.
ca. Unid, 20, de 7 a 9.
d'aquesta capital "La lilapanc-Suissa"„ acaba d'obteatilailniain111=1~1122,22121:951MINffl
n ir un altre dele seus
IDINER
triomfs definitius, car en
emb garentle de
l'important concurs Intercu rada cense operació
LLETRA :: HIPOTECA
nacional "Gran Setmana
Vegi el que, diu En RAMERCADERIES :: AUTOMOBILS
FEL GUERRA FRUTOS,
Automobilista de Sant SeSANTA ANNA, 6, primer
capità d'infanteria, reti(Entrada per l'estanr)
basti", ha aconseguit amb
rat, 'MADRID. Blasco
De 18 a 1 ! de 8 a 7
els eälebres corredora DuGaray, 6.
bonnet, Garni el' 1 BeeriveY
"CERTIFICO: Que el
rneu net 'Tenme Pérez
tots els premie de la claqueGuerra, de 43 anys d'edat,
na categorla, I amb Dubonha estat curat radicalCOLUMNES
Restaurant
net, derriba, ele dos trofeus
ment amb el tractament
Corta, 578, munfri Montaner
capitals d'aquella difícil
anti - heralari NOTTON.
Coberta a 8 1 4 *motee
d'una hernia inguinal esprova: el Gran Premi de
Espectalitat de la tasa a S'SO pie.
guerra de la grandària
Turismo I el Gran Premi de
d'una non, en el termini
ABONAMENTS ECONOMICE
Velooltat.
Se serreta a la carta
de quatre mesos."
Llegeixi cada diumen,.
o ge un nou testimoni d'agraiment i solliciti de
• •la Mil aa u a 112 PfOligiafil
fraile Traotat d'Hèrnies,
-Pialan
ENRIC" CARDONA
S. A.
ji arab innombrables eertificats de curacid.
Verneraml
Sal Lomee cld Cali, 1.T1. 4911
NOTTON, cirurgià esper a l'extracold de letrinea.
Comte A3mite,39 1%4 5
pecialista, Ronda de la
Dirigir-vos per a avisos, PasANUNCIS, ROTULA, PAVONES 1
ARCELON
Universitat, 7, BARCEseis de Sant roan, número 30,
~as 0-1 1-1111141.4.8 oiti4
LONA; de 10 a 1 I dé 3 a 7
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I
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Camises "Percal Balite forma anglesa, amb colla i punys jocs a 13 ptes. Tres 38 ptes.
fi
di
di
di
14 ef
"Panatuti anotes "
"
"
41

MIDA

• CONFECCIO i

Colinda - Corbateria Weies de Punt Nigeria

ESPECIALITAT

Camises "Tennis noi" de Panamà extra amb blanc i cru, 10'50 pessetes Tres 30'50 pessetes
di
di
35
ci
"Esport moda" zèfir fi, amb colls i punys cosits, 12

24 • 26 • PORTAFERRISSA-24-26. TELEFON 1574 A.
1.111111111.1.11111~i
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eavie

Mamut
ondulada de
120 par 75 cm.
Mes. 7'59 m.2
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REGULARITAT
Barcelona S.
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TEULADES •

CheapSoap
p
( roducte patentat)
Obtindrà el doble de (Jurada I coi)
it ei seu color primita
Es 'ven a totes les drogueries

Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEP

Organitzat per el R. N. C. de C.

I

Senyora

ESTEVA

1

Cia.

0'40 ptes.

Portal de i'Angel, 1 I 3 pral.:: Telefon 3344-A

Sebastià

gr ie.brIcee SeArrib.
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NOVA VICTORIA DEL

BAIKCEL.ONA.
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FELICIA- PLA PO
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Masriera Germans i Joaquim
Passeig

inatuguració z eo". ti` 4
GRAN CONFORT
NOVA CONSTRUCCI6

Carreras

VIES URINARIES

de Gràcia, 26.

Pell-S11111s-Próstate-Impotenela
Sous melones alemanys de Orad;.
Ment sense medicament ni dolor.
511E 02 1:CON0511CS
Examen amb Hales X. . . 10 pu.
Salvarsan 006-914
15 •
Anstiet de sang . . . .. 23
•
Tractaments a preus 1=190
POL1C.1.11VICA
Ronda de la Universitet, 111
(prop del carrer S eta!)
D'U a 1 i de 4 a 8.

de poder proporcionar alguns dies de
descans als seus dependents quedará tancada
del 15 d'agost a
de setembre.
a fi

Ei
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format pels 5 cotxes inscrits

Per a encarrecs orgents cal dirigir-se als tallers, Baildn, ndm, 72.
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Es' la reina de les aigües
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LA DE LA VALL DE SANT DANIEL

Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
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superiors. Mitges
de goma des de 3'50 p
03
parell collocades. — Talons de goma wo
iii des d'una pesseta elsoles
paren collocats. — ADOBSessetes
de totes classes a preus limitats.—RAPI- E
zi DESA I ECONOMIA. — RAIVIBLA DEL CENTRE, 36 - VA BE.—DOLÇA, 10-HORTA. — TOR- a
eE DERA, 25-Geff.CIA.
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MENJARS A YA. CATALANA
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LA PURA DE BANYOLES

OBERTA DES DEL PRIMER DE NIAIGI A 30 D'OCTUBRE
Les seves aigües constitueixen un tipus únic a Europa. Per
als herpètics, escrofulosos, pro tuberculosos, artrftics, catarro4
sos i avaridsice no tenen rival, essent, en aquest ültim sentit,
substitutivos de les d'Archena.
telsemamem.....MM
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La casa Inés important d'Espan3ra
Aigua a 4 cèntims mitre cúbic

8180118.18.11181~11.891.
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Gran revoluci6 en els preus de calcats . que eón baratíssims

LIQUIDADORA DEL CALÇAT
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Servel a la "Font Picant ," mati 1 tarda
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Sani liar' per Hostalrich

Rbla. Catalunya, 90. • Telef. 422 G.
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Medalla d'Or.
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AGENTS:

33

Criürs

del Dr. Glinlsó Rambla Pla Soquerti,
Ohm. 6. lar 'ientre Hospital 1 Saal
veneri Impotencia, sinos,
Ei p ecials trama/nema per ei gaarl•
meso repid de les malattlea secretea
NalrIU pell tutela P r óstata. CMde a a 12 1 de 3 a 8 88088'13MB p er a etra p teals 1 Obrer.e. Pisos
881 Sol, 6.

VAL COPAS. M. EL REY

DINEN
‚1a Pacte sobre autos, tetxits I a/tres
mereaderles. Rae: Rambla se les
Flor, 24, primer.

RAMON 1=DUIGJANER

set plaóeld, esplèndid, a teta preve, a qualsevol predi. Sepülveda, 88..

ITAI.A,

ISENDEZ PELAYO. 70

HOTEL VIL.LA ENORACIA de primer ordre. Tot confort. Pensió restaurant, 15 pessetes. Servei exquisit. "Masia de
g ua". Fonda molt ben atesa. La situació excellent i clima del Balneari, a 600 metres s/m, tocant al celeberrim Monestir
de Poblet, aixf corn la fermosor dels boscos, creuats de carreteras, i l'abundor de fonts que el volten, l'han convertlt
terrlbé en centre d'estiueig 1 de turisme 1 estació típica de rep6s. Telefon interurbà (núm. I d'Espluga). Estació de fer-,
rocarril, ràpida comunicació amb Barcelona. Stock de neumätics, eta. Adm. a Barcelona:
Bruch, 114, pral. Tel. A. 935.

.
-S

•
•
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DR. VELLVE
UROLEC.

