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FEDERCIO DELS MIS
lllIÃ

fiel de les terres que es poden dir qos que realitza cense acostar-se mai
D'un temps ene à alta accentuat el
El dia 1 de juliol constituirh
TURQU1A
veritablement mediterrànies i 'latines: . a la fita, una raó d'acció que no sia
de germanor entre la riostra
corrent
una etapa. important en revolaa
t Ami que fa sis anys de la mort de N'Enric Prat de la Riba, Catalunya i la germana Itàlia. Per la la Iberia. i la Itàlia. Nosaltres laven el lhurar-se externament a templaProbablement en el mornent Cid dels paises confiats al ni
Es .d'enh'.d'aquesvolem dedicar el record que el gran patriota mereix a l'aspecte nostra part, escriptors assenyaladíssims de retornar m'ucase mar magnifica, tires estrambótiques i deformes. Es que els meus ctors Itegeacin dat francès.
le
eles. que qui sent gairebé cada dia
consagrada a la mes forte de les clhan propugnat aquest corrent aporestera a punt ta data que funcionara d'una
aquestes
Iinies,
interessantíssim de les seves idees politiquee.
història
incessant
d'atemptats,
a la idea llatina, aquella aquesta
de reunir-se a Angora la seso- manera real la Yaeferació deis
Els fets de la vida catalana en els darrers anys donen ara tant-hi un esfore benernerit. Per part vilitzacions,
idea Per a la qual fon verament crea- de: copa, (le mä, de revoltes, de ven- na Assembla nacional de Tun- Estala de Siria. Acuesta. federad'Itälla, alguns catalanófils illustres
actualitat plena al tema del pensament d'En Prat sobre la políLa
temptativa
de
les
dues
pedís¡anees,
horn
no
pot
menys
de
peeda.
metòdicament l'amor i /a
quia. La primera. convocada per ció les bases generals de l'ortica interna i externa de Catalunya. Poc abans d'anar-se'n del propaguen
sules d'estrenye's la ntä fraternalment, guntar-se si el pais en el qual aquesconeixença de les postres coses. Ami,
Ramal Paixà, en protes gaditzaciö r de lee quals han ese
alón, ell havia alçat la veu en un document famas, el manifest la nora que a Roma és a punt de a través de llur mar, donarà, mea- tes coses són possibles no es trola Mustafä
ta contia l'actuació del Govern, tat establertes per un decret da-'
"Per Catalunya i per l'Espanya Gran", que és presentat com el crear-se una Biblioteca que contindrà trestant, com a resultat, el fer mes arrasa de la ruina. En . canvi, guara- va deliberar sobre la täctica quo tat a juny de 1922, compren
testament pol i tic del primer president de la Mancomunitat. les obres mes assenyalades de la nos- raonables les potencies que arad, me- hom veu en el sets conjunt, quan hom havia de seguir-se' per treure tualment l'Estal de Damàs, l'Es,
nant des de la Còrsega a Gibraltar, se situa en el quadra de la vida de Turquia de la situació en qué
Per?) des d'aleshores enea, ha passat Catalunya per un período
tra literatura nacional i de les altres
tat d'Alep i l'Estat dels
la ciutat, la vida multiforme, sorl'havia collocada el Tractat de tes, i té la seas residencia a la
dens de la seva història, durant el qual els catalans no havem literatures peninsulars, ens arriba un obliden que la península itàlics i la preitent,
esbalaidora
d'aquesta
metrbibèrica són naturolment mediterränies,
opuscle de "L'Istituto Cristoforo Copau. La segona Assernblea necio ciutat ele Damtis. Posseetx ama
pogut escoltar el parer i el consell de l'il•ustre desaparegut.
i que cap possessió estratégica no po- poli naixent, el terrorisme es presen- crol d'Angora es conseqüència de assemblea representativa que
No estaría be que hi hagués branques del Catalanisme que tembo", explicant l'obra que va a em- drä
ta
simplement
com
a
un
fenomen
secarácter
esllevar-los
aquest
mai
les recents solucions de la Con- porta el nom ele Consell federal
presentessin les idees politiquee d'En Prat de la Riba com un prenclre i que sota la direcció de les tablert per la N*tura.
cundan, un d'aquella desequillbris de ferencia de Lausana, les negocia
t
i el poder executiu es confiat i
sistema amic i indivisible, que calgués acceptar o rebutjar en mes distingides personalitats italianes
de
l'estabilitat
detall
que
no
afecta
No
és
Das
veritat
que
la
Itälia,
cions de la cual han aeabat amb sota el control- erninént de la
tracta de promoure i d'afavorir el desbloc. Hi ha hagut massa la tendencia, per part dels regionalistes, enrotHament de les relacions culturals oblidant la seva histórica tradició me- les parets inestres. Cal, mames, tenir una victòria brillant dels tures. 'potencia mandatäria, a un pre,
a cercar en les paraules i en els procediments d'En Prat una de- i econòmiques entre Itälia, Catalunya, diterränia. es
de cara a l'Adriä- en compte, la manera com ha acabat Llurs reclamacions mes imporsident sita Subhi bey Barekat;
darrera crisi. Dos meses de vaga tants obtingueren une solució
fensa de l'actuació de la Lliga posteriorment a mort d'aquell. Portugal, Espanya. Basebnia i les na- tic; si l'Adriàtic
san dels pu le-nona
assistit de directors sirio i de
que
amb que la Itälia respira, el Medi- dels transports, cl port irnmobilitzat,
Les mateixes paraules que encapçalaven l'últim manifest
favorable per ells. Si es compa- emsellers franoesos. El general
cions de l'Arnerica 'latina.
indüstries
quasi
completament
paterrani n'és Peltre, naturalrnent. Ad- les
va escriure la seva ploma, san presentades com a sintesi del
ra, el resultat do la Confe,renoia Weygarid, alt comissari dele
En el dit opuscle, referint-se a la
huc en aquesta fervor d'obres i d'idees ralitzades, una represa de violencies amb l'estat de coses establert
posició d'aquest Institut davant el nosRepública francesa, des del.la
pensament polític d'En Prat de la Riba.
Barcanvi,
Veieu,
guisa.
de
tota
que és treisiellada la Italia ielpel Tractat pau, potedir-se sera arribada, activà acuesta
En veritat, hi ha, en les idees politiquee d'En Prat, peces tre país, hom diu: "L'Institut haurà asa
celona
sortir-ne
intacta,
elástica,
com
primavera
que
mosxista—magnífica
sonso gens l'exageració que a organització.
pressupost fe-,
de fer front a dos preblemes que
diferente, de valor desigual, i que no han d'anar necessàriament són
tra la vitalitat eterna d'aquesta V2- qui surt be de les provea que sense Suïssa fou creada una Turquia
bastant descuidats a Itàlia : el caderal, alimenta( per n'atuses
juntes. Ho direm amb altres paraules: en l'ideari polític de l'au- talà i el base. La cultura catalana es tusta nissaga Hatine—, s'és constituit ésser fàcils, són proporcionades a les nora. L'Assemblea, que d'aquí limitativament assignats, hä
tor de "La Nacionalitat Catalana" hi ha afirmacions fonamen- va desenrotHant cada dia mes amb a Roma "L'Istituto Cristoforo Co- nostres forces. No importa molt que pocs dies es reunirä a Angora estat vdtat perals sis darrers:
tals que han d'ésser acceptades igualment per tots els patriotes obres notables de les guata tenim es- lambo", el qual es proposa i ja ha el joc es repeteixi; qualsevol diag- ha d'afegir a les conquestes meses de 1923 i acaba d'ésser
catalans, i d'altres que no sols poden ésser discutides, sinó que casses nocions. D'acord amb la Pon- iniciat amb eficàcia la sosa obra nbstic d'aquest genere es vague; meró territorials d'aquella Turquia regulat per l'en eomigsaris Al
pols que bat en aquesta és massa nevella, 4una conquesta interior
la regada, uns decrets d'ordre
avui, davant la dura Higa dels fets, han d'ésser netament rebut- dazione Leonardo, el nostre Institut d'estrènyer en un sal feix totes les elferrn,
i ple, parqué també
les manifestaenergies
culturals,
totes
de mejor importäncia, ,d'ela- general, acompenyats d'instruea
espera
de
poder
constituir
aviat
a
jades.
nou
retorn
de
f
ciares
pugui
afeblir-la.
borar la Constitució nacional,
cions intellectuals de la Itàlia i de
han organitzat ele diver-i
La idea fonamental d'En Prat de la Riba és la de Catalu- Barcelona un Institut de cultura ita- la Península ibérica, els paises Ilatins Si aquesta mórbida itnpulsió ha aun- basada sobre el principi de la cionsjerveis
eorreeportents a la:
sos
Tots sabeu que a la Sarvegada
així,
sense
nya-nació. Ell fou el primer qui formul à clarament aquesta idea, lo-catalana.
bat
encara
una
de
les
terres
Batines
mediterranis, i
sobirania de la nació.
federalitzacidaEntre aquests fi a
occidental hom parla extensaen el seu discurs del Centre Escolar Catalanista. Elle fou qui denya
Beis
excepcionals,
cense
estat
de
setd'Amèrica.
Reenllacar
l'antiga
i
gloEs
un
moment
solemne
en
la
guren, sobretot:
ment el catalä. Hi ha entre nosaltres
acuse iniciatIeves exetralegals, no vida de Turquia. En el periodo
corregí el Catalanisme de la desviació regionalista, que si en el una tradició a relligar, i l'empeesa riosa tradició cultural a Itàlia dels
1. L'ensenyampnt superiOZ
es pas gel Govern, el qual fou debil,
d'eleccions tots els .ciutadans (Escota de Selimiat, Escotes de
comeneament no era gaire perillosa, s'havia de convertir mes no és difícil, perque Barcelona és el escriptors ibérico i avui de la jove
endavant en el perill més gros del moviment catan.. Abans d'ell, centre catalä ort mes viva es la pene- teratura hispano-americana atub res- ni tampoc pela poders público, fina a se'n donaven cornpte. Tots taro- dret i de medicina de Damäs,
darrera hora irresolute, ans per la Id harten esment del fet que As
tudi dels escriptors italiana antic.a i
no es passava del regionalisme d'En \r alentí .almirall, ric de track', italiana."
Academia àrab de Damäs, M11-4
moderna en la Península ibèrica i en fore.a de la mateixa vitalitat de Bar- a Mustafä Kemal a qui Turquia
Coincidint amb aquest principi d'ensen de Daràs); 2, t'ageieultn-i
sabe catalana, pera políticament empeltat d'espanyolisme. No-'
i
celona,
aquesta
vitalitat
invencible
deu els seus importants èxits. ra; 3, La immatriculació de ter-1
constituir a Roma un Cetamés hi hague al g unes Iluors nacionalistes en els escrits d'En tesa entre les dues nacions mediter- l'Ames-ice,
insuprimible
que
acaba
per
tenir,
a
Això' ha determinat la manera res i els serveis de Defter Kna-,
ränies, reberen, fa pocs dies la visita tre d'estudis sota el punt de vista ecoJ. Narcís Roca i Farreras.
la "larga, raó de tot. Hom retorna a que s'han efectuat les eleccions
negnic i literari, de tots els problemes
ne; 4, Els serveis judiciaris; 5,
del cap. Estefano Molle, el qual ens
Aquell jovenet audaç, aculen minyó que des de la presiden- trameté l'article que reproduim a con- culturals que interessen els paisos iba- l'eterna verdes que rúnica cosa ira- que, en realitat, han estat una Els dominis Mudawaras (pro
cia d'una associació d'estudiants feia l'afirmació del caràcter tinuaci6, i en el "Corriere delia Sera", 1 rics, atraure a la l'Idas els estudiants portant és viure, perquè tot es amS pura fórmula, però no perquè pietats del soldä Abdul
hagin estat unes eleceions fanacional de Catalunya i de l'exclusivitat de la patria catalana Filippo Sacchi ha fet uns comentaris i eis estudiosos i els na ignars de la vida i en la vida.
Alesfera
costat d'aquesta
Es per abob que, tot i les vagues, bricades, falsificades, per les
d'acció subsisteix per a tot allò
per als catalans, tenia raó contra tots els homes madure i contra sobre Barcelona, els paràgrafs mes llur origen, siguin ibérico, siguin ame- i els
de
sucre",
i
els
"nois
pistolero,
autoritats,
sitió
perque
s"nan
és,
en
peques
parauneons,
aquesta
que
no
ha estat atorgat a la Feen
ell
parlava,
no
importaras del qual també traduim.
tots els bornes vells d'aquella epoca, perquè
jo jugaria a ralea sobre Barcelona, celebrat cense que hi prengués
la finalitat de la jove institució
que
el
de
Kemal.:
deraeiée
l'esfera d'acoló dels
pas Veixelebrament jovenívol, sinó el seny profund de la raça. . Cal esperar que aquesta germanor /es
part altre partit
que oportunament du el nom del ge- a ralea solier Barcelona la vermella.
Governs locals. La collaboracid
entre Catalunya, la nostra mare Pàtria,
En Prat de la Riba, que havia afirmat la Catalunya-nació,
ni més significatiu de la nostra gent, A ralea, si la Història admetés ju- P.aX•á No hi hague contra-canmes
aquest
quadro
de les . fun-coneixença
i
Itéhia
ajudi
a
una
tot seguit s'adon à que l'edifici nacional de Catalunya esteva en intima del nostre país per part de oh germana llatins de la His)ánia ro- guesques."
No hi trague Iluita elecj
sirias* i franceses perrnet,
ruines. I en la seva ànima es formà el propäsit d'emprendre i ales nacions civils d'Europa i realitzi ,mana : Cristófom Colee I
toral. 'No hi bague mitin g s,dis- cions
segons el Journat des Débate,
cursos decandidats, campanyes
activar les diverses fases de la reconstrucció catalanesca: Tota
jo record() que in un reeent asSirsertaq.iell
de compenetració l'atina '
s. Eis d'enfocar una lamida orgamtde
„rten
a
da
eaeseva obra a la Dipute-MY de' Barcelona i a la Mancornanitat ' que estaideal
Premsa
a
Romania,
alié
avall
vers
la
Besen el cor i en la intelligencia ne
impor tants
va principalment adreçada a aquesta finalitat superior, que cor- • de tots els catalana.
ànims no s'excitaren gens ni sació delsaserveis
saräbia, als confina un dia de rIrri- 1
9
la Federació. Llur
mica. Hi hag-ué nomas un ordre confiats
responia a les més fortes qualitats del seu esperit.
pera roma, arnb la inhospitalaria i
funcionament realitzarà un
del dia un programa, un credo bon
bàrbara Sarrnäcia, i asen amb les 'anHeu's aquí, dones, els dos aspectes d'En Prat de la Riba
dels serveis mes netament en
s.
--el
cle
Kerna
DE
SETEMBRE
des
bolxevistes,
recordo
d'haver
retroL'ONZE
aquests moments dels repropie tots els nacionalistes hem d'exalçar: l'afirmació definitiva
Els estrangers que han assissat en Vallului Trajan. la Vall de
La unió entre les dues penínsules,
• D'EN GUANY.
de la nacionalitat catalana i el començament metòdic de l'obra
a les Ultimes eleccions tur- sentants de l'opinió local. Al
tit
Trajä,
en
el
gran
cercle
construit
per
la
ibérica
i
la
italiana,
entra
finalde
propaganda
La Secció perntanent
de reconstrucció nacional. La pura g./aria d'En Prat, la glòria ment en una fase d'intelligencia més aquest vostre magne fill, oh, iberico!
que mes aviat sera-- mateix l'etapa' sera l'aPiteació
'luce diuen
toomista del Centre Autonomista de blaren
que arribarà fins allí on arribin les generacions catalanes, esa ampla i mes concreta. Aquesta unió que segons el geni de la nostra maça, enn
una l'esta. Un seguit de dels principia del nostre mande
la
filas
Centetre
i
del
Dependents
cerirriónies
acompagyava tots dat. Aquesta primera etapa en
en aquesta part de les seves idees i dels seus fets.
sabe ésser estreno i clement, i d'hatan esperada no es pot realitzar solael sentit de la unitat és susIrin, per tal de cooperar 4' tn://or è xit els actea de les eleemons. Els
ver
sentit
corn
avui
ad,
en
aquesta
Totes les altres idees seves---Imperi ibèric, Espanya gran, ment per la via solemne, espiritual,
deis ocies d'homenatge als defensora representants del poble no s'eceptible d'extensions ulteriors
magnífica
Barcelona,
corn
hi
és
viva
anexos
secuntan fressada i al present sense meta
procediments de Gover-n i tàctica politica—sen
de les llibertats de Catalunya, sintbolit- legiert d 'una manera directa. La guasos
a la necessitat es farà sen.i
bella
sempre
la
idea
llatina.
fixa,
cose és la vis 'latina on es troba
daris de-e seu pensament central. I ben liuny de tenir dret a la
sets pe! Consce ler Rafel Casanova, ha totalitat dels que tenien dret a tir i quan els resultats de l'exSeguid,
la
fidel
a
Roma.
Si
és
venStefano
mateixa perennitat d'aquest pensament, algunes estan Ja múspres l'acord de celebrar uno vetliada pa- votar (els electors de primer p e r 1 e n c i a les justificaran.
tat que les forres ideals mallen l'imtriatica la vigna del dia onze de se- grau) elegien uns 1,200 indivitigues, fins al punt que tenim la convicció que En Prat de la mena
Aquesta es una de les qüestions
teler
sobre
el
qual
Història,
la
tembre. A refute ha convidat fa dus (electora de segon grau),
Riba n'hauria prescindit, davant el fracàs pràctic de les seves eterna Penelop, teixeix la seva tela
prestigiosos oradora purgué hi prenguits . encarregats d'elegir les perso- i jsaerap-:issaddees 1?alltprcoogmraismsaariadteaisl
Mi-miles generosos.
inacabable, no ho és menys que les
port.
oses que havien d'entrar a l'As- 1 mateix temps que l'estudi de les
Tal com en les idees politiquee d'En Balmes, d'En Pi Mar- raons d'ordre econòmic Penen ara, en
..La mateisa Sarrió peserument de pro- semblea nacional cera a repre- 1 condicions en que, segons el
gall i d'En Valentí Almirall, trobem en les d'En Prat de la Riba el món modern, una potencia fermi¡augurada es dirigira als representants sentants definitius del poble. gran Liban, els Estats federats
una part substancial viva i sucosa, i unes parts accidentals que dable. I aquesta es tal que, unida a
Al "Corriere della Sera", de Mill,
del Centre a la Comissió murta perquè
be, els dos actes de l'e- ' de 'Siria pudran ésser dotats
l'acció del temps, de vegades molt ràpida, i els ensenyaments de les forero tideals, pot fer triomfar Filippo Sacchi ha publicat un metete es concedri.ri a rota la dependencia Dones
leceió
se
celebraren en mig de el ' assemblees representatives
sobre
"Barcelona,
la
vermella".
l'expeeiencia, de vegades molt decisius, han marcit i han as- àdhuc les causes més difícils, mentre
de Barcelona una hora de /t(cencia. ei cerimònies que nomas solen obelegides. Aquesta reforma ser ä
als
nostres
Creiem
interessant
per
les
forces
ideals
no
surtin
de
VC3secat.
die 'g nu que li permeti assistir a ¡'heme- servar - se en dies de festa. Les
feta d'acord amb les aspiracions
fera,
tal regada singular i certament lectora de traduir-ne alguna dels seus
n atge que se celebrara al pese de l'esta- urnes elctorals del primer grau,
de les poblacions i els termes
plena d'interès, de la nebulosa, la qual parägrafs mes importants.
Rafel Casanova.
teafid'En
dirigit tainu a estere n ea-posarles als carrcrs, del manda t . per tal com aquests
vegad,,.
ajas
te,
"Totes
les
grans
ciutats
tenen
Ilurs
va
errant
pelo
espais
immensos
dels
manera permanent! No caldria que
les ba-4
malalties infeccioses i Barcelona té
als jardins. Mubtes elements constitueixen
Be. als Patie
de
de fóra
arribessin de cep i volta al Ut-Turn-it cela estelsats, esperant debacles de contots
elsperp,d
seus delees
ting..t, ,,i corrent deis luxosos trets de les cases par- ses essencials de la politice
cdoul
i
la
del
terrorisme,
que
és
la
seva
espedensar-se
en
un
astre
lluminós.
raluaomissari.
en
el
seu
darü
rs
que ens descrivia F
tieulars, dossers, catifes procífica. El terroristne hi és alguna coLes relaciona entre ambdues panrer Ilibre espanyol, combinació. que
artes patriótica que anal media de tan
oses i garlandes de flora forsa endèmica, com pot esscr-ho el tiinsules
gel que siguin basades sobre
consisteix en un doble joc de mobles
important dioda s'organitzin per part m
ci aren la decoració. L'acte de
PEL CONFORT INTERIOR
fus i la verola. Barcelona és el darmuntats en una so:a cambra sobre pla- el mateix terreny que a alelí pot cesadeis Ajuntaments i entitats. Aquesta traslladar les urnes dels N•ola
rem refugi d'aquel' anarquisere actiliar difícil: el terreny econòmic. La
la Catea oriental
/tiesura pertnetrà connrer tot l'abast del primer grau al naa aa ha_
L'exterior de les nostres edificacions taformes giratòries, podent servir alparitat
de producció no pot pas cons- vista i dinamiter que tingué l'època
ternativament
per
a
dos
usos
difercnts:
que tindra l'O= de setrinbre d'en- vien d'efectuar-se les segones
que
s'embelleixi,
pere,
sí
permanent del
rs podem dir
El
Tribunal
del
seu
mejor
desenrotllarnent
en
les
perquè
tituir
un
obstacle
seriós,
les
eleceions, fou un seguid sobro- justicia internacional de La
gustas
que es moderniza. Hi ha alguna se- menjador i dormitori, per exemple. N'hi
darreres
desenes
del
segle
posEsdues
mateixes
condiciono
de
coses
entre
CONFERENCIA ne de gravetat quasi religiosa.
nyors entestats a fer "gòtic" i a resol- hauria prou amb que tots els pisos desHala alta, pronunciat en la
sat, i que la formad() dels grano parpanya
i
Portugal no impediren que
dme els ascensors com si no fossin a'tra tinats a classe tnitja i c'asse popular
A .l'Aveltç del Nacianalisine Republi- Els carrers creta plens de gent.
qüestió de la Caredia Oriental
Cita
obrers
primer,
i
la
guerra
munun
entre
un
i
altre
Estat
s'establís
cé Sant Andreu, adherit a "Arrió Les finestres i els balcons de
cosa que un confessionari que puja i tinguessin, en primer lloc, g ra no a r ma - eficae tracias de comerç.
de la cual els nostres leotors
dial
després
acabaren
generalment
per
ris tal com els tenien abans les cases
Catalana", dissabte, dia 4, donaró la les cases guarnits amb bandebaixa, però la generalitat, amb gust o
han estat fa pon informats. El
superar en la cons,eiencia de les masCal augurar aquesta unió per tal
velis.
Això
sol;
la
cense, compren que el capritx d'un sol de la Barcelona
secano de les conferencies del cicle que res i catifes.Garlandes de flors
Consell de la S. de N. li baria
d'establir
una intitua i eficaç defensa ses. A Barcelona no hi ha hagut mai
de
fusta
es
cal'armari
damunt
dele
portals.
Cada
barra
heme no pot eliminar de la evolució substitució de
té organitsot carrer del soci En Pera
demanat sil seu avis consultat
al recíproc interès deis dos pelaos en socialisme. D'una part per l'herència
permanent
de
la
ciutat
transportava
la
urarquitectónica les etapes del Renatxe- ducer per l'armari d'obra
Marca, que dissertara sobre el tenia
la collocació dels productes, especial- dels velis grupa anarquistes que, abna a la seaa menera. El barri sobre la qüestió de saber si els
"El naciona i isme calala actual".
ment i de rart barroc i construir cases estalviaria un vint-i-cinc p e r cent
sorbits
en
les
noves
organitzacions.
hi
tractat de
ment
a
l'Amèrica
'latina,
en
aquella
del port la transportava en una anheles 10 i 11 del
de vint pisos exclusivament amb fór- pedimenta en el moment tràgic de criEL CONGRES DE LA
portaren llurs horneo i Hura métodee;
viril Estats que, sortits de la flor de
Dosport conclòs entre Finlärt-s
barca
blanca,
tirada
per
sis
eadar
les
conductores.
anules del segle XIII.
NACIONA- valls Nanas; la urna d'un barri die i Ritssla, 1 la deelaraci6 de
PRESA
M
les gents ibèriques, són alimentats per d'altra part, per la influencia de les
En segon 1:oc, hi ha el problema dels
Per() deixem l'exterior, no diguem
la millor sang italiana, terres arme- condiciona politiquea generals de CaLISTA.
del camp anava collocada en un ala Delegació russa anexada rea
Ilusas
que
a
cada
canvi
exigeixen
la
talunya, les tendencies separatistes de
res mes de les famoses faeanes que intervenció del lampista mes o menys
lles que senten la necessitat de na
ferent a l'autonomia de la Ca-:
un Congrés de la carro damunt d'una pirämide
La
idea
de
celebrar
la qual han educat sempre en un estanto de blasmes han suggerit, peró electricista i obliguen a escursar o
el fil económic i ideal que les
rompre
relia Oriental, eonstituien come
d'arades
I;
una
altra,
tota
guarnacionalista
va
trobant
eco
en
prentra
que romanen impassibles, disposades a
Higa als pobles mediterranis d'origen, perit difús de resistencia i de revolta
nida de palmes, era portada per premisos d'ordre internacional
allargar !a tija que aguanta d'acord
els periódica de les comarques catalaavergonyir-nos fins a la tercera o quarla Italia i la Iberia, per tal de no contra l'Estat el moviment obrer, s'ha
noies vestides de Mane. A te- que obligaren Rússia a exemba
amb la variable aleada dels sostres. A
nes.
idecantat,
des
d'un
principi,
per
un
en el perill de perdre's en les
caure
ta generació. Partem dels interiors.
bar les disposicions contingu,
Nord-arnerica totes els habitatges teEns plau 071a dc fer constar el vol ta la eiutat molla alegria , músiterbol
extremisme,
amb
una
teórica
tupes del Metotaur nordamericä, que
L'interior de les noves cases que es nen llums propio.
des. La majoria del Tribunal
favorable del setmanari La Nova Con- ca, cançons, himnes i gran temconun
pràctic
i
amb
forma
sindical
amenaça
al
llarg
del
canal
de
l'istles
c. e,n
arroelonacno ebeeix
c_ortisetrrueixeun Barcelona
m el
peri.
de La Hala, contratista sie set
En tercer llo e. hi ha mob'es co
ca, de Montblanch.
tingut
anärquic.
Tota
la
Iluita
de
clase
me
de
Panamä.
general a na mo'dtaeiteies.concepció
Les eleceions turques ban es- membres, s'ha declarat incom-i
'a7qu 7._ bufet del menjador t la taula de /a
sea
es
desenrotlla
damunt
una
base
La
conelusió
del
tractat
de
comerç
les necessitats ,e
es' cuma que poden perfectament formar
tat una festa. Continuare. igual- petent per emetre cap judiel.
netament revolucionària. Les vagues
les relaciona econòmiques enregulant
Plant potser hi havia un cert avantatge part del mcnage adherit a Inmoble i
ment la festa a l'Assemblea? A En virtut del principi de la ima
són quasi sempre vagues polítiques, o
tre
les dues penínsules, l'establiment
en les construccions de aguanta o sei- prestar servei als successius l'ogaters
la constituent turca no hi bau- dependencia dels Estala, no
de comunicacions marítimes i telegrä- que esdevenen tala.
'canta anys enrera. M'explicare.
sense cap mena d'inconvenient.
rä partit d'oposició. Es mes: no pot expressar el seu parer so-e
Barcelona és una cititat de vint
fiques
regulara
i
directes,
la
institu;
No sé si, ara com ara, donada la inUna necessitat moderna és la simbre una diferencia entre tan
mote greu la eltua- hi haurä agrupacions de cap
p lificació del moblatge. Abano, quaa civilitat deis nostres costums, fóra ció d'una agencia telegráfica propa- anys, presa la paraula en el sentit ti- o l éContinua
serä ho- membre de la S. de les N. i un
a Alemanya. Les manufac- mena. El Parlament
teral, i en l'altre és una ciutat tot
gadora,
entre una i altea, de notíno
hi
eleccions
aconsellable d'anee més enllà en aqueas
una familia s'eternitzava en un domi mogeni.
A
les
Estat no membre, a menys que
turos no disponen de prou papan'
just eixida d'un desenrodlament fulsanes i veres, defugint el control
cies
bague sima candidata de alusta- aquest darrer hagi donat el
Cali, podia sense perjudici anar acumu- cansí de l'aparellament dels habitatges
minant que s'acosta a una mejor edat por pagar els salaria, degut a la
teles estranyes inteeessades en
d'aA
a
l'Assemblea,
dones,
lant cadires, tauletes, bufes, calaixe- de lleguen Estic persuadit que el proHemd,
fit
del
maro,
previ consentiment. D'altra
vertiginosa davallada
exuberant. Porta en sí les veravela divulgeció de noves tendencioses,
grama mínim que he insinuat és realitres, armaris i oónsoles. Avui l'espai
part, celia obrir una enquestä
1 el Reichsbank ha do trametre no hi llaulle. sin6 partit kemafalleces, fragmentàries, teta una gran i Hoses virtuts i els desequilibris del
hi
haurä
partits
d'opozable a despit deis moblistes, lampistes
No
es més reduit i les exigències de la
lista.
quantigrosses
onda cop milis
que hauria estat singularment
entesa
amb
l'objecte
de minorar les període i com en les Animes jovea,
que indubtavi da—ara els estudia del noi, ara
el
i agencies de transport,
tata, tanoant &si el cerole v i olós sucia. I d'oposició tarapoe n'hi
incompleta sense el concurs de
relaciona inteliectuals, l'intercanvi de els instints destructius s'acosten senihaurä?
En
el
primer
periodo
de
treball del pare, adés l'increment de la blement el titilarien d'absurd i de subdesastre.
del
Rússia. Contra el paren de lai
publicacions,
constitueix la base se- pre als constructius. El seu terroriafamilia, adés la voracitat del propieta- versiu.
deliberacions,
segurament,
no.
sltuació
la
agreuja
mds
Aixe
me no es mes que un d'aquells sogura sobre la (mal la Itàlia d'avui,
majoria de membres del Trt-i
t i—obliguen a freqüents canvis de pis.
Caldria, però, evitar que els propiePolítica, que no és gens clara, El prestigl de l'heroi nacional,
traca interno que pertorben, però que
creta
bunal de La Haia que han votat;
vella
d'anys,
però
sempre
jove,
ele
Kemal
Paixä,
encara
es
mastaria
adoptessin
el
sistema
d'elevar
verCada canvi costa una fortuna, que co
no tanquen el camf a qui està desti- ' per la difloultat que F:1 haurta
es made .fonamentar la seva antiga i rereparteixen les agencies de transports, tiginosament els lloguers a base d'inse. viu. Perd, i després? Des- la eeva incompetencia
Ouno,
a
sube
i
tItut
un
trobar
a
la
Ibezia
lialing.
nat
a
anar
sempre
endavant.
Ho
pronifestaren el vice-pre(sident
pres,
ja
ho
veurem.
troduir en Ilurs irse/sables les modestes movada amistat amb
t:s fusters i els lampistes.
els
popullstes
s'haencara que
va el seu mateix caräeter negatiu,
Aquesta
tindrà
WOiS8 i els jutges Wyhola, de
.Com es limitarien aquestes entesa
'Cracòvia, --m'he permès de sug- röm efecte
innovacions que
despeses
segur un canvi en l'actual prova la seva impotencia a crear - se gln reunit per &imi tar de raeimmediat
i
Bustamante i Altamira.
Pelp e r
11 e cada casa hi llagues un principi gerir..
Carlee Soldevila equilibri del Mediterrani, tot a tiene- per si mateix, he obstant els esfor- ;eumpte.,
e moblátge adherit a les parets d'una
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- VALORS QUE ES

COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA 1

NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

,

6

5

Gas et a local
_

Santo das-ui: Sant rere "ad Vincula"; Eusebi, Liebe 1 inärtir; Feliu,
Antr Crnt
Ciri/ i Leonci, i companys màrtirs.
• ES.05 93'50
,
arttes Fe, Esperanca i Caritat, -• 17.8'.51'113'75
r.
96'93 „Cl 1 nuIrtirs.
• 24'50 95'
• 5875 69'
. :8'75
• 99'75 1 68'2g
.
5426 54 15
,. 69'50
El pleer de concluir

203tem

33•32233wwnm22

Tractlon 7 0/0 1921.
Trae/loa Prererents. .
C: Colonitzact6 6 0/0
roment 0. 1 C. 6 0/0.
Bons Expos/c10 8 0/0.
6. Catalunya 6 0/0. .
F. Cremallera 6 0/0.
e'. A. GOeLI fi 0/5. .
81. Potassa Sarla 7 0/0
..
G. Metrop. 0 0/0. .
D. T. Bel eelona 6 0/0.
Hotel afta 7 0/5. .
Aj untament Sevilla 6 0/0
84.13 94'50
Productes Piren' 8 0/0.
9250 26'
Gallega ElectricItet 6 0/0 . 9250 95'65

Londees. .
I mea Prov. Bélgica ,
HSPanYa. .
Ilmanda. .
Nora York.
Portugal..
Suecla ..
Salsas . .
Argentina.
Brasil.
Gracia . .
Noruega. .
Dinamarca.
Berna
.
Praga

un

bon automöbll

el trobareu en un

DOBLES
Dobles que ha pagat l'alcista en el
present mes:
Interior, 0'=; Exterior, 037; Nord,
036 1 035; Alacant, 036 1 035; O ral bes, 015; Andahls, 030 1 028; Cz:b:nial, 035; Filipines, 330; 1'. C. 511.tropolitä, 1'80; G. Metroo.. 0.73;
garras, 030; Suena 0., 025; S/crrs
P., 055; Algües, 065 i 010; Crs1it i
badea, 0'13; Andalüs variablo., 025;
Cáceres 0., 020; imeions Cacerea,
(105; Antbnanibus, 060; Canal :U.,
fr37; T. madrilenys, 060.

Després d'una Ilarga
excursió no notareu
el menor cansament
degut a les ZOVOS exclusivos caracterfstigues

Canui de uelocilats

incuria

•••••••n•••••••••I

Embragat
Suspensiú
Preus

fieleilció de e mes

la yunta Sindical del Collegi VA.
etats de Canvi 1 Borsa i de la Borsa
Oficial de Comen Li fa avinent la de
Madrid que el jutjat d'instruceiG del
districte de l'Ilospiei d'aquella Cort
acordat la reteneiö dels cupons
ment 15 de maig de 1923, deis tibie
del Deute Arnortitzable al O per 100
emissió de 1917 erie A nürnero 11535.3
355 1 emissid de 1920 sa le 0 0 0 mre. 19444 f veneiment de primer del
corrent dels iltols del Denle Perpetual al 4 per loo interior sale A railmeros 1.166,662 al 667 eérie 13 uümc' rop 78651 i 272,878 sèrie C nameres
,278,001 . al 003 1 Aètla D arruen/
78,137 i del Deute Amortitzable 4 per
,)00 série A ntitorros 9,558 1 21,715
*1 715.

lleves i C19, S, en Cta.
RANGA, CANVI, VALORE
itambla del Centro, núm.

Telefons 1230-1231 A.

Catalarts:

La

Novel la d'An

a Púnica oubBeacle5 catalana que, cense
7114.2$ partídistes, putd gele ele millar, art.
Dincle deis eteCripton catalana, canb la

rota condiold d'en veritebto temes arttetlo.
LA NOVELLA D'ARA es una arma per
e domen», la InVasl° de lee noval.toe
remeten*, que fan maleé la noetra Co.
tatanItat.
• CATALAN51 NAC1ONALI8TE8: COMPRZU
"LA NOVELLA D'ARA" elide setmanal

ilr. I. Had
a l Vitalloolla
OCULISTA
114-siumant 0,1 Or. LaPers00n9. de Pela
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sotlIolteu una prova
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1 111111, S. e C.

Passaig

tie G ra cia, 20

easonna a

pessetes 0'67 el

litre. Proveinl -se Aperells
tribuidors Benzina eles públiques resulta a pessetes 0'61 el
;
evitant mecürid deficient,
vessaments, dc., ene.
Venem earnets abonament
ardo rebalsa. M. Moll I Cla, UrquInaona, 3, 1, 2. Tel. 2201 A.
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assageu-la i l'adoptareu

Rambla Hors 26, boliga
eammewlersgaramai

Ahir bou auxiliat a la farmacia
de doctor Ballet, de la Rambla de
Traetament especial 1 111P1C1 del tracoma
(granulucions): inalaltlea externes;
correccle, de tole, eis detectes
OpUco.visitatg.
De 4 a 0 1 hora' convIngudeo
61.11.3.111.11,1,6, 2, ter,
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O
B
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. 1 T 7 0/0 34'
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O
a 3/ 85'
st. O de Recs 6 u/e 85'
C. 0. CarD0118, A 0/1. 155'
..abes balate • u o,
etr30 70'
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tui e o, u 134
O
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liaCaCoyia(855;
°N
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.102.0
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H EI RD07
R08'CARRILS 1
TRASIVIES
Sarria Barcelona
102
torease 1.13o
15`2,
111pr esa Perita
mu g ido:os
511
13225
sur ,I(Esplinse
Vallad. 5. 0103020
Olot iltrona
78`
A laudara
72.
(.c,
12'
22'
29'
AIGUA , GAS 1 ELECTRICITAT
Catalana 15
77'
77'
"
pi'. 5 OR 97
o
F pf. 6 0/0 6.50 6.4`
Barcelonesa
12sMetaiurg. Ebra
97'
La Electriellat Sub a;
Force? A/curias
o
Conti. glertriques
92'5)
m'enes Barna. O
117
dteride• /3e. H. A. EleCt. a ale
O
2,43'
C. Fialt ElCCIrie Li

:
si4412; r a p er ,) n ritler e

JoyEs \11, ii NO \V .2‘ UND,3
rä .

i i:t a t a

t4oiI bus
o ri
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no fit lla p oni 15.4 Casa Cuyael
Portal Jo PAngel, -11.
Entre els quilémsetres 112 1 113 de
la Viola . de 11. S. A., bou trobat estés a terra, sense sentits, un ;loma,
el qual Ee suposa que caigué del tren
descendent de Girona.
• Al dispensad de Sant Andreu se li
apreciaren ferides per tot cl ces, Com.
MOMO cerebral i visceral, i hemorragia interna, de prodistic greu.

:CORD111.,LER..A
1, 3
Vi 1 nc, 3'75 (..um. litro
Cellers ARNO
MARISTA111f

,
A pare istotografics
garantItzats 1 econeinIcs eis
trobareu a la Casa Cuyas: Portal de l'Angel, 11.

Ahir se cclebrä la subhasta per a
la construcció de 695 ninxols i quatre tombes menors al Cementiri ele„
Sane, adjudicant-se provisionalment
al seuyor Francesc Oliveres per la
quantitat de 92,700 pessetes. &u autoritzada pe: notad senyor Fatua.

llIar obsioi

ttis

[
per a varan:
de un aparell fotogräflo de la
Casa Cuyes: Portal de l'Angel
número 11.
Dilluns passat es va reunir per primera -segada al seo: estatge social,
darrerantent inaugurat, del carrer de
Marian Agojó, 4, la Junta de govern de la Unió de Propietario i Industrials del districte X.
Es prengueren importants acords,,
referents a millones urbanes que s'llán'
de realitzar en l'esmentat districte;
a l'ensumo es va acordar l'admissió
coral a socia de la Unió a una munió'
de propietaris i industria% que així
ho troica demanat.
a
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Rema tranc.
.1e/ 58'
5 CA; 73'50 75:51
Nort 2.• serle
76?
765'
7595'
5A
73'
1.1eydas
74225
Astürles 3.4
7 11`
Prtorat
s'o`
Pamplona esp.
742'53
Valénda 171131
712'
AlarOant 4.4
0-.0 817'
a..
832' 917'
careres ancle
Cordobes
63721',25
Andanism 1.. ver.
•
9
2.??`
•
bar.,
1017 306, 5
natialez
0 425
261 • 50 5
Ced. Argent.

21,

" 38
44 " 45

le " 20
18 " In
17 " 18

1i

X/pre, cte.. . . .......
Negra 'Palero° noca, de
Negra CastelM noca, de
Negra Matarera noca de
Negra 1 roja vel/a, de
Negra Eivissa noca, de
Mallorca nava. . ..
..
de
iPren9 en ralo 42 Es, ser:se seo <Inmuta.
carro aqui.

110 a 110
102 " IP1
105 " 103
35 "
74 " .70
ve 4.-52
-ea

34 a 35
34 a 35
32 " 3/
27"
25 " 56
55 " 56

FE=

Arres

ne
'Especia', l'e
,eletie de
mattg at. de. .
Belld'oen O, de
Trencat.

Cigront•
In.........

54 I/O a '15 Bienes arrugats alfarnates 44/46, de
79 a 40
manco arrugats atrarriateg 43/80, cle
Planes arrugats M.C./reales 54/54,
Manes arru gats alfarnaies 58/60, no
de
Blanes arrugats altarnate.a 60/65, de
39 " 40
Pelbris, de. .
• • •
•
.
.
.
• 45 " 45 .
. ..
Limites, de . . .
45 a 47
Guises, Ile. . . .
711 " 49
45 " 46
(Preus en p essetes 100 55. aMb sao da
munt carro aqui.))
" 63
50 " 51

11Ellir/S

1

de
..

35.

BORSA

LLOTJA

3

• ‘e e •

110 a 115
68 " 67
83 " 651
64" ue
80 " 81
49 "

Otespellea d'art.°*

r cat ä , ,

de
l 1¡Carilla.
p iJ it irve. (fj r inass..es), de.

gNEAL3

cort•

MUNES 1 CARBONS
Carbontleres
20'53
!tulleres
1 70'
3. 1 sondelgs
o
'
o
P
Carbono eléctrica
Dines del FUI
255'
Carnet,: derga
O ea.
P 100'
s. Carbonera P
123'
O
1.•
O
0
159'
!i. Minera
554
General de carbona 41
nie Minera
5.1'

•

74enut i'pritu c ), de
Serconet
SegO, de.
(Preu en rals baartera de 70 litres tease Sac damat carro a.m..)

75.
53.
48.
lar
1a3
93.

113-

O

S. A. Crea

(Frena cl) pessetes !no St arab tac damunt carro aM11.)

MINLES
NCinero 3. de
Numero 4, de
Segor ee
Terceres, de
Quartes, de. . , _
(Breeo en pr saM e s SaC do 80 kg (Isulunt
catre 1.11;11.j

Antr.

Hotel Rita
72`
iarburs inettdICS 123'
..a
A 93'

73'33
39'
6,7

en.

Indos.. Alrodolera.
soment Dinpletat
C Transmeúlt.
S. A. 01üaegal
S. A. Da4nzt
1
t. :minera Z
Set
- o
z,
'Jorras ter. 1 coro

Naduf fl UtO
lee
Astillero larrag. A 72'
O

93'
sg.08`
154' isír
174'

"7.
Cicada Plata, de. .
Faro Mallorca, de.
Faves Valer:ala, lic. • • .
F aces 1.1obregat, de.
. . . .
Faces Extrm. o Anda/uels caces, do.;
Vares estrarb7eres. de.
/ F ardos fins dlsponibles, de
1 !Favens tins notn. de
¡Paveas Marran. de
Facrets estranger, de
flossen Segarra. de.
Besses Andalusia, aoves. .. . .
Deanes es/can/eres, de. .
Desees verdes. . . .

52 " 53
24 " 25
...

sirals primera, de
Alfa/s sevona, de
pada 'larguera, de
Palla cu e ra de
Cuna crol:vera, de
Trepadelia. de.
(preus en pessetes 40 la. dainunt carro
Polpe rernolarca
Turtó de coco, de
Ferina 111130sa, de. . •
,
•
(Preus per leo lo. 05,5 0 sec damnata
carro 0c:61 . 1

6 1/2 a 7
5 1/5 "
4 1/2 " 5
4
....... •
• • • • •

26 a 28
57 " 56
35 " 36

VÁGHS 111119M

alt a 231. 1/411
Mongoles
30 " 30 1/5
" 59
iCaszells, de,
"' " 26
thiailorea de.
Pret. de.
20
/ l's - rangere e, de

..

.90 a 9 2
100 a 102
80 a 81

Estació 57. Fi. A.
18 dc blat, 2 de r :Irinu O 5 de faves.
ESTA= DEL NORD
6 de bist i 8 de farina.
••••••••••••••n••n

impreraló geartral:
Monlve stegiritil la ERsilrtt inforntacid
fi/Palie . vénen -pos disposats a fer Compres, d'aquest mercat, apuntem avui, ja de bon comencament, que els compradors
estant, eoo canvi, bastant proveifs d'ofertes en géneros recollits a la nostra ter-.
i cono é o costura sompre en aquesta época,
flOrfldo amb el (tesis' d'assabentar-se deis preus a qué podran vendre
es recull a Ilurs termes.
el que
Havent -se ja batut gairebé tot
l'ordi, no manquen consultes de preus; cono aquest gènere ha
estat
també
abundant,
de l'interior, no confronten els preus amb els d'aquí si be
tenint en compte que en qualitat, avui, afortunadament, poden
posar-nos davant d'aquells, i p reve d'això es que d'ail à
dal ofereixen a preus d'una a dues ptes. sota eis nostres. Amb això oncasa no podern formar un judici te p e, tota regada que
els
compradors
d'aqui, d moment, 410,1116 desitgen gènere per suplir-ne
d'altres en el manteniment de bestier. Ar aq . quan Convingui
per la indústria cervesera, aleshores és molt. possible quo els
tres obtinguin un sic noes de preu,
nosperò, avui, encara da molt poca la diferéncia.
.
Amb els erps, com que és molt joc el que es recull a la nostra terra
aquests
compradors
luan
d'assortir-se'n de
l ' in terior, i el mateix passa amb titus, llenties, etc.
E l . blat d'auuestes comarques, cono que no td el
cos que rendeixen d'altres C0111 de la part de Lleyda i cap a dalt
8'6, per aquest motiu gairebé sempre estan
sota 4 i .5 pessetes per emú quilos.
En besses tenim bon nombre d'ofertes d'Andalusia
.
a preus com apuntem, mentre que les recollides a he
marques sobroptigen a aquelles en preu, ja que
nOstres coels
compradors
forans
les
adquireixen
bolo sic més cares; aisó ferio, dones,
que sigui més ben acollida la de l'interior pel seu p
pfu més reduït.
Es comença a veure alguna que altra
de mongetes no v es, por?) com quo encara no hi he preus ferms,
pot dir res, però confiem poder-lío fer en unapartida
no es
altra ressenya, cono bombé (Peltres Ilegums.
Els altres géiseres en res canvien per Coser poca la demanda.

,

L'asscssor ticnic dc l'Aesociac:(5
Brotectora de l'Ensenyanca Catalana,
En Pau Ronieva i Ferrer, i els mestres Abaard Pnbrega, director de les
Escoles de l'Ateneu Igualadi, i Ep
Jozep Paruuella, director de les E4coles 'Mossèn Cinto, assistiran, subvencionats per l'esmentada Associaei, al Congres de "Ecoles Nouvelles"
que té lloc a Territet, prop de Lausana. En agüen Congrés hi prendran
part, entre abres, els célebres pedagoge napacéde, Decroly, Ferriére,
1111e. Descoeudres, Monchamp, etc.
•••«•••••••••••n•31.2•••n•n

CAritirlieTANO

Vi blanc, 085 amb lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

mata

2014

ACCIONE VARIES

cociere del acere

Esnalola Andalusia, de.
For ce, Se
E0ealola Plata.
72 a 73
Extra toral, cle. . . .
51111 estranger, de.
65
4/2145
2/2
Corrent PI de
63 5/0604 1/2 mill pais, de
Blanca extra Castella, de
Sepa, de.
65
Blanco rerrent Castella, de .... 5364 a63
1%2 ' Titus, de. . . .
Balsa. de. . . . . •
....
"
•
(Preur
pessetes saz de 150 kg. as •
4nua)
nqaf.)

Moreac cresa.
atores./
'loa, de
Moresc Plata cell, de • • .
Ordi F ,:lreiniclera 5 418117.a. .
Oral l'lat3.
. . • • •
dicerla Exlseniantira, de.. • .A
Cleala roja, Ge......

°eta.
2125
5127
2123

Julloi

u 93'

RES

FID E

Denla, dijous, a les des: de la nit,
els socis de la Seccié, d'Excursionisme del Centre Autonomista dc
pendents del Comerc i de la Indítstris, es reuniran novarnent eit
projectant-se interct,sams
sitios.

Cotitzacions d21 31 Juli& 1923
DISp.

Antr. Cort.
C Uri.oTabacs F 1.' 2.54'
F 2.• 595'
C. Tras...ti/liarle°
i/M`
P P.X1'
Canal Urgen
1250
Le Maqutnista
10'
1/.54,41,3 a Inom letal lar 15753
lineo. del Ebro

MERCAT
-_-_-_-__

VI ESPURIOS BAQUES
El mdlor .45mpany calma
Dt.lARD1OLA DE FONTFZUB1

RESTAURANT ROYAL'
Saló de Te
Coda cija le cansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
1, a 11.

DE COTONS

MERCAT

4.•••n•=es

Arar° I Navarra, de. .
• • • •
Castella a alauxa, de. . . . •....
Extremadura. de
MelaMsta dur . . • • •
(Preus ini pessetes 130 ks. SeD.Se San
Camal vag6 origen.)

.maramen.

1923

DE

ACCiONS VARIES

Catalunya, un gunrdia de Seguretat,
al goal oc li dispara el t'usen, entre
els carrero de. Rosselló 1, Córcega,
trave g sant-ee el dit gros de la nin
dreta.

tafelionna

CARVI DE L'OR

CAPES
lidva York • Tutea 30 juliol
Disponible. W 7,15
Juliol
Scierabre
001`
1.) p en • re
702
Mere
Malg.
7/4'

OBLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS FERROCARRILS
CARRILS
i Antr. Cort.
Ante. Cort.
Cort.
( 7143 7153 Vfliaihes
4% 74.7 5
idearen Persa 4 5'. • •
71 .05 71 16 3 Allit0111011
4,90 7:475 757s U. Oral Tram. d ef., 7975
7135 7135 ubttuea
le
.0, 1.4 n
4
ek,
11325
u
712 5 71 3 1 miela
be 64'50
Lir
Tramcie s BEG 51; es
7115 7130 Non] 1., blp, 3%
64'33
747,5
71251 -.. '
6205 5250
"" '•;•.'
SE. And.
7225
I 72/
3.4
63'
Earrits•Barcel. 6% 103'
" 40
5220
terr.
total.
5%.
93'2: 32‘75
65'
68'3
" 11!
3.
,
,es,t•n• 'n •:'
65'25
53'25
es 21.1 r9.20
51..
1.161, auiplona 61 75 61333
66'.
: wrnat
D.
66 25 (083 AIGUR, GAS 1 ELECTRI665,
segoviee
"
• E.
CITAT
55'50
£ . ,,,,2.:, m. b. 50 511
63 00
Antr, Cort.
85,5, 6.825 Asturiea 1..
" 6111
0323
C Bar. E. 1909 39, 15.'75 99'
»
ArnortItzable 4 51, A 85'2'
8!
23'
02.85
1907 4+17. 61
"
"
8!
B 8•27
O
1`4135
16011
sce
5% 5585 94'
88'7, 59'255 /4.Z.A. A
Je
1 912 se. E550 138'
Pf
° c
s 4 1/5 <,-' .1, 55 30 53
" Sa 8923 55.20
O
19/3
504
P
•
E
4/
711'83 7825
1920 5% 136 75 0425
13
5 04 A 27'
27'
4 c 7157a 7(3'82 A131163 Danta. 3 9,, 95'7.1
•o" E
" B 9525 9690
‘ ", 74.55
79'81
t• F 4 1/254
" C 06,8/ us'eo
O
87'33
Ea'
. o
8275
6% 87.35
Des 66'
" D 060a 1005
101 85 101-is
e
1•
"17 9645 .2i 82
59'25
50'
101'30 152`
•
"
*A
" r es - ze 5580
7150 72'13 Cate CL-E.D 4 1/5 73'73
•
8.4
31(17 A 06'8
o
7105
g 1/2 7425
Fran , 156e 2 1/5% 56`,5
O
" B 06 - e-4 1 /5 74 50 74'
" 1878 5 1/20/ 52`55 534
" C 56'60 e8,5 DIreelet
"O
o/0 43'63
2 1/4 '5<1- 5225 5725
tez
BOns
6 t./e 92'25 22'50
'ices-110as
5 1/4% 47'
F 5565
Alma.
5
013
Si
22
5
0/
1.lekdill
o
" F W12
63`
5450,
0/ 0 cg
O.
Tres. G. 1924 A 15455 ,,,,,, oi enses tia
3 rk 6125 5125 Energes.
C/a 67'20 87'
"„
O
gar
36'7. 3323
161',C 1411'45 webses
Cacerea
6
O(
U .5 :1`73 04'
6750
Bons o u, I;
„ Ala 122'2
j b7,5/3
02 00
7480
10,20
E. del Cmca. 5 0.•
•
"„ „
variabf
0. 11153
134'
1,12'
34'
„
60/0 91'
O ase 4stur.aua 1.91`
55'
19,215
E 111 de Ebro 5 tliii 75'
.
....
. . 95'
b. a', F. Mot 6 0,q , 8"
47'
Olot Girona
81,53
4 cA. 63'
"
Boos 7 0,1 87'
be, 79'25
S. is. L/ct. 8 6/)) 70'
A 545 154
75'
&,:,• 7025 78. 75 li A.C.
Eiert.
ö
6/1.:
10135
Secundarle
49, 66`25/ 56`,5
"
e 0/u 1595 108,75

.

,. 18.000,000 G.' 77'50'
AJUNTAMENT DE BARCELONA
nused
1 903.
78'
''''3.
1 904.
.
I 74.
1 906 A
7985
1900 B
e 75 7075
o'
1906 C
78'7.6
e
1907 D
77 75
P.
1910 I)
7775
P.
1 912 B
7785
2r1012 E
7475
1"
1 91 2 F
7375
1913 B
cree
4.
77'33 7760
,5" 1 91
75 11
7759
67' 0
• 1:3 g
77'50
•
1950 3
77'..5 7725
"
1021.
130'
9575
ISIZtimpla 1699
fls•
95'
"
1913
8675 17 50
"
1 907 67`53
"
p 0133 Reforma.
84'50 8453

L'ESTAT

JULIOL

or Alfons.
12W50
78 . 31 7823 ...onedes
"
"
. 134'
13e.
"
" mases
. 128'
243, 5 21212
"
"
petites.
123'
87405
"
" l'unces.
. 129'
UF
critt
7453 74'43
"" Diures.
. 32'53
1713 1712
Sanca anterlor .
"
" 04/lars.
. 6'63
Obertura.
.•
455`50
SEMI telegrama.
355,75 30250
Tuca.. . .
570'
SUCRES
Nova York
Tanca 30 Jultol
Setembre
469'
DeScrubre. .
,08`
,4V
Tanca anterior .
093 1 5 Mars
743'
Obertura. . .
78155 22355 Mai6.•
• • 35 9'
Segon telegrama.
84•44
Tanca.. . . .

.31.11•1•11•1211a11111

MANCOMUNITAT DE
DEUTES
CATALUNYA
...
Con,-.
itapresilt 191 4 ., lAill'is
8 hilerlOr 4 30 A.
_
»
"
1020 • , 7253 73 7
B.
n. C. Comunal. • 74'
"
C.
D.
DIPUTACIO DE BARCEE.
LONA
5.
ep. 9.000,009. . 75:25 7950
Gil
Exterior 8 94 A.

DE

11111WZMIZIMannanugupwamp

BDFISS lilIT
ot .../
•.5 Tanc

CORSA TARDA

COMERÇ

salell1111 ammccuraellaeurameglebrammegarele1~

COTITZACIONS
BORSI PAATI

Dinmercs, 1 d'agost de 1923

MI>

foglids
AVIS
als aficlonats a la fotografia.
Revelat de plagues 1 pelliculeS,
Còpies, anelia g lons, positius en
cristall, etc., etc.

'Treball immillorable, roto
els encarnes es remeten a les
CINC HORES.
Casa Casollas, Barcelona,
Garrar Santa Anna, 4, tocant a
la Rambla.

Aro 13 E 5 ARCE1ONA
0<f, 4.11»

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,

Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de 'listes d'arnortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena de valora

rameres t d agost de te23

LA

LES REPARACIONS

DE RUSSIA

DITALIA
-0-

43 189 g de l'Assemblea "El CO11111312119 Es invisible a

t'ah sobre la [Topagda a l'exterior
i l'odre a
tildar
Roma, 31.—S'Isan aeabat les
dell,beraeions de l'Assemblea
feixista que slaria vingut celebrant des de la setmana anterior per diecutir les diverses
elereteries preseraades al Consed, feixista 1 especialment la
presentada pel professor Dinale, el qual ha realitzat un Ylatree de propaganda per l'Amèrica del Sud per tal d'exposar als
italians allí residente l'obra por
lada a cap pel feixismeDe conformitat a un altre aoord de l'Assemblea. el Comite
executiu feixieSa ha començat a
prendre diversos disposicions
per re p rimir aotes d'indisciplina
dissensions d'ordre intern que
e 'han produit entre els feixistes
d'algunes provineies.—Havas.

MOSCOH", die el nn

Cd i

¡iss 3 es complica

d'Ea

interior

llhlSSl nordtericana
31.—Segons el 'coronel Haskell el qual dirigeix la
rnissid nordamerioana de socorsos a Rtissia, l'evolució que s'ha
prodult a Rússia aquests dos
ultime anys ha portat el país a
un estat quasi be normal.
Quan saig arribar a Moscou,
per primer cop, ha dit, només
circulaven alguns cotes pels
carrers 1 ara ese anar en compte per no esser atropellat. Si
existeix encara el comunismo a
Reessia, és invisible. Es compren queviures a les botigues
com a tot erren del mere Es pot
llogar una casa 1 es paga per
viatjar en ferrocarril, per usar
el telefon i per tenir illuminacid, exactament igual que als
Estats Units 1 als altres pasos.
—Radio.

AIS EE. UTJ.

Glinntannut ð
ileich

nultues suspicäziee i perfidee
propagandes de les nacions eueopees i atarse, violentaniont, el
Tea del president Harding de
participar en un Tribunal internacional. Termina fent una crlda a tots els americana, exhortant-los a ocupar-se de Ilurs
propis afers i de llore problemes domèstics abans que deixar-se travar en el caos europeo. Es defenet de reller dictar a Europa la seva conducta
futura i a l'Amèrica el ecu deure. La impressió augmenta de
l'alisa banda de ll'Oceà, digne;
massa nombrosos eón ole amee:sane que sofreixen les influències de l'ambient i diuen
Peines sale que lears auditoris
rolen escoltar".
Referint-se ale problemas do-'
mestice el cenador declarà. que
"si una decena part deis esforços temptats per barrejar
Anaerica en els afers europeus
haguessin estat fets Amèrica endins per satisfer-la de les sea
ves fretuzes actuals, aquest poble estera actualment satisfet i pròsper". Quant als projectes denterrencie a Europa i
especiaulment al Tribunal internacional de justicia, Hiram
Johnson declarà que ningú a
Europa no se'n preocupa però
que eón nombrosos aquells que
voldrien que els americans hi
entressin. "Ningú — digné —
no creu que el Tribunal pus-ai
resoldre mai el mes peLit problema internacional, perb ço
que gairebé tothom vo l dria, ée
atraure els Estafe Units no pes
tan sois a la Societat de les
Nacions, ans també a una participasi6 completa en els afers
europeus". Insistí després sobre
la impotencia absoluta del Tribunal internacional, tant per
eeltar les guerree esdevenidores com per resoldre els pro,

blemes actuals.

LA PUBLICITAT

Num. 1

Louis Hémon

Mia

Chglehine

Nota prelimlner.—Leu is Hemos:,
fautor "Maria Chapdelaine", va
morir l'any X913, al Cenada, aixafat
P e r l'exprés del Pacfic. La pluia. esPresa havia amaga* cl tren. El nave:lista tornava de Montreal ami, un
eme; lela vint mesas que era al Canad á. Har.da viscut a diversos indrets,
a Quebec, a Saint - Gldeote a Montreal,
Paré sobretot a Péribonka, pob'et
on s'havia llogat per treballar al base.
Viv'es a casa deis Chapdeaine. De l'abservació
directa de la gent, de! contacte
aspre amb /a /erra, va sortir-ne fa tneravellosa
novella, esdevinguda avui poP ida ,' a tot as-res. "Maria Chapdelaime" Es usa història d'amor í de passi6;
é s, alifara, el ! libre d'una mea. L'anima del Cancela fraseé: batega en ied
la sines de la mamila.
La faenan* de "Marta ChaPdelaimt"

digne: "La supremacía comercial de la Gran Bretanya ée i
serä sempre el fons de la' saya

política eztrangera. S'aixeca
contra una Allernanya poderosa,
quan el comere angles es ame,
naeat. S'aixeca contra una
França poderosa quan Frane..a
semtsla estar a punt de dominar d'Europa continental. La

companyonia de oblidada des
que el comen:, o la política estan amenaçats. La França victoriosa: est à resolta a mantonir la seva posició continental
i cerca d'obtenir amb bree ferm
allò que al seu entendre ii ég
degut. L'Alemanya desarmada
veu les seres mes bellos proVillelee industrials envaides
nonres pensa en el dia en quA
podrä exigir els comptes.
home für?, Mussolini, a Itàlia,
persegueix els seus fins neciopensament
nalistes amb
de l'inter è s del seu propi país.
Els Baleaste, joguines i penyores de les grans potencies,
guarden una capacitat il•limitada per embroldar els afeas de
Ilurs mes grane reine 1, fora
una o dues excepcions, observen el tradicional mètode b a lcànic que consisteix a ca nviar
al minisieri tot aesassinant els

ministres. França considera

Anglaterra com un sector; Anglaterra esguarda Franca com
un explorador sense altres fins
que les conquistes. Totes dues
consideren els Estats Units
amb lendrosa. naturalment, perd també amb amargor í cinisme.
El senador Hirarn Johnson
va concloure dient: "Només hi
ha un cerní obert per a noealtres, •i es de continuar persaguint la riostra destinarmS. Cal
tenir confiança en les nostre
institucions, i guardar alt el
Postre ideal de justicia davant
els pobles. Harem de "restar en
el nostre propi calçat", amos
dels p ostres destine i capitana
de les nostres ànimes".

ha estat receta. No va publicar-se a
Franca sinó al rap d'uns quanti anys
de mort Louis Ifénton. En poc temps
Ire seva difusió ha estat extraordinaria.
El nitIn ha sentit en la història
"Maria Chapelelaine" una &emula de
simplicitat i de puresa. L'3.rit del
bre de Louis Hei lY.:01t ha coincidit club el
de "Le paquebot renaeity", de Charles Vildrac. El "Paquebot" és el drama de post-guerra. Els sens preladonistes porten el cor entelat del sofrirunt. "María Chapdelaine, en canvi,
ha purificat cl seu cor en el sofrinsont.
Ha supera? 1 sr9a feblesa de criatura
dolorosa, obeint les reus immorfabs de
la raça. Maria ChapeleMe ha estat
la reacció insle centra una tristesa nizla!tissa. Heces O.C1l que quan Europa detenía després de la guerra, una narre cid sentimental m'elida del Cenada,
deis grans bascas inmensos i amena, ponis, dula un crit de coratge. Centava
la histaria deine noia dissortada que
perditt el sen estima catre els gas
d'un hivern intplocab'e, en el liase osebrin i misterlds. A l'entera d'aquesta
cola es belluguen els protagonistes d'ulea epopeia abnegada: el pare Chapdelaine, que guanyt, patee a pa" la terra; .la mare resignada, que segueix ande
e-7 seu amor la vida ospra del marit;
els erais que Maltea al base o a les pe
dreres,,. Es una història heraica de
sofriments, pera també una lliçó de
grandesa. Sobre aquestes mish-jes
cada dia hi ha la fe i la tradició, tren.
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Berlín, 31.—El rnunicipi d'aquesta
capital ha visitat en corporació els
ministres del Reich, per exposar-los
la gravetat de la situació i la necessitat que siguin adoptados mesures
urgents, amb el fi d'evitar un alcament de les masses populars.
Preconitza el municipi berlinés que
s'escometin treballs públics, amb
jecte d'emplear els muere d'obrera ac-

tualment parats.
Tant ahir com avui han continuat
les cues a les botigues de comestibles
i magatzems de queviures.
Hei diferents barriades s'han produit incideets entre les dones i nois
que figuraven en les cues i la policia
encarregada de la custòdia deis establiments.
Alguns craque.sts establiments han
estat saquejats per les masses.
La simació financiera segueix tarabe empitjorada.
Aquest metí s'ha cotitzat la ibera
esterlina a mes de cinc mílions de

Berlin, 31t—Als cercies politice i
parlamentaris s'estima que la nova
situaeid era es:3 en eondOikons de resistir una crisi
Sembla que el cancele' Cuno es
mastra disposat a abandonar el poder.

Stressemann, interrompent el perrilla que gaudia, ha vingut a conferenciar amb els seus eolleguee del
partit populista.
Sanen ele norns d Stressemann i
Lochs cose a probables successors
l'actual cap del Govern.
Seres (me, per la seva part, els
demócrates preferirien que continués
al seu Iloc el canceles Cuco i la
constitució del Gabinet actual quedara modificada amb la sortída dels ministres Hernies i Becker, els quals
són considerats cotn a responsables de
la crisi actual.—Havas.
EI,S PARTITS ALEMANYS DESISTEIXEN DE PROVOCAR LA
CRISI
Berlín, 31.—Per tal d'assegurar la continuació de la política externa pel mateirx cura
&un fine ara, els partits alemanys sentida que han abandonat la idea de provocar la
el-1st del Gabinet, llimitant-la
et -entualrnent a canvis en el ministeri de Finances i d'Economia continuant Cuno al front
del Govern.
Els socialistas estan disposats u entrar al Govern, però
insisteixen en mesures financieras molt més energiques.
Per satisfer els nacionalistas
és probable que s'abstengui de
la collaboració activa dels so-

ci alistes.--Leo.
ELS S'ALARIS DELS OBRERS
Dusseldorf, 31. — El pagament de sous als obrers es fa
cada dia més dificil.
Els minaires de Witten, que
harten de cobrar un son setmanal de 1,500.000 mares, han rebut únicament la suma de
100.000.
A l'objecte de de remeian
aquest estat de coses, el Reichs
bank ha avaneat a Ges empreses minares de ethenänia i
Westfälia una nova suma de
sis cents mil milions de mares,
els quals estan garantits pel
Reich.

cíe de la tema on els cene hiverns i
primavercs. Quan Maria Chapdelaine
esta a Punt de caure en la desesperance.
les veus de la tersa li canten a "orAila
el secret en'gmes de la seva rapa: "al
país de Québec res no ha canviat. Res
no carndard perept3 nosaltres en son
un tertunmOni. De nosaltres inateixos
i del sastre desti nonse,s to'havem compr3s c'arament aquest decore: persistir... mantenir-nes... I e= harem mentinant per tal que d'aqui a alguns sagte:
el más& es giri cap a nosaltres i digui:
Aquese gent eón d'una raça que no
sap merir..."
Maria Chapdelaine, que is d'aqueo°
mea, reli ga el coy:* de les gracts cíatots que truquen a la seva imaginació
de payasa, i es casara amb un noi hitstal, una primavera, "quan is homes
tornitt del base pi? a sembrar".
Algil haurà dit que "Marta Cha ¡'de¡abre" és una abra tendenciosa, una
ab .a "intencionadament" catalica i tra•Hciona ! . Es difícil de crestre aix3 d'un
horas Coree Lottis Hémen, rtós avint indijeren!, esparto/4n en el miner sentit
, de "a paremia. Pera, encara que fos
; així, quina reaeclif millor contra el mar; tal ensopiment eseJptic de la post-gueri re?
i "Maria Chandelaine" is un llibre de
fe i d'emer,M. Une fe i una moría ori: -martes. direetes. vestides senee arlifiei
; pere que tIS arriben al COY i donen soi' vint a tes pdaines de la mambla une
viva claree. d'immortalitat.
ShIp-boy

Sembla que les dificultats
d'aquesta &asee tencleixen a
augmentar mee cada dia —Ha:

gueix essent greu. S'han presentas
indicis de congestió pulmonar,"—

vas.

SUSPENSIO DEL VIATGE
San Francisco de California, 31.—
El general Sawyer, metge personal
del president Harding, publi cà ahir
un comunicat sobre l'estat del president, dient que durant el dia a'havien comprovat aftuptoines que demostren l'existhncia d'una complicac ió que fa necessària una nova

ELS SOCIALISTES DEL.LIBE-'
REN SOBRE LA SITUACIO
Berlín, 31. •— La direcció de
la fraceie socialista del Raicitatag ha delliberat sobre la sieuacid, decidint convocar la
fracció per all d'irme per tal que
fixi la sera actitud.—Radio.
EL "VORWAETS" CONTRA LA
POLITICA FINANCIERA I ECONOMICA DEL .GOVERN
Berlfn, 31.— El diari "Vorweete" continua la so y a campanya contra la politic a financiera i económica del Govern.
Dio q ue no han estat mai escOltate els seus consells i que
l'emprestit d'or eme buera soncentra l'atenció dele governants
del Reich fou proposat ja fa un
any pes l'esmentat diari Acusa al
Govern d'haver provocat anee la
sava ininebilitat la formidable
caiguda del marc—Radio.
CONVOCATORIA DEL REICHSe

TAG
Berlin, 31.--E1 Reichstag ha
estat convocat a reunió per al
die 8 del vinent mee d'agost.—
Bayas.
EL DEUTE FLOTANT
7:117.000.0.00.000. MARCS
Paris. "Halen" 11 telegrafien de Berlfn eme el die 23
del corrent, el deute flotara d'Alemanya pujara a quaranta set
bilions cent disset mil milions
de marcs.—Ilavas.
TOPADA DE TRENS

35 MORTS I 53 FERITS
Berlín, 31.—Aq ues'et mal ins,da a les quatre., a l'estació
Kreinsen. tope el tren d'Hamburg a Huniele ame me nitre
nue anava en direceiú conträria.
—lavas •
Es tem que sigui més gran encara el
nombre de victimes. puix de resultes,
i com a conseqühncia de la topada, es
produí un incendi. suposant-se que itaa
gin mort entre les ¡lames bastants -testgers i empicote.
Serribla que :a catIstrofe va ocórrer
ä. conseqiiincia de no haver fet cas
maquinista deis senyals que li foren
íetš pel semfor.—Hava.s.

CONSELL DE MINISTRES
ANGLES
EL MINISTRE D'AFERS ESTRANGER INFORMA SOBRE LES
NOTES FRANCESA I BELGUE
Londres, 3:. — Aquest mat' sha reunit el Consell de ministres.
La reunió ha estat dedicada a oir
l'informe de' ministre d'Afers estrangers sobre les notes francesa i belga
contestant les proposicions angkses.
Un cap informate els consellers han
produit a un canvi de mires—Radio.
CONFERENCIES AMB ELS REPRESENTANTS ALIATS I
4LEMANYS
Londres, 31. — El ministre d'Afers
estrangers ha conferenciat amb ele re? ramal:1 'rae äg ‘etrinsa sinsmasazd
San Francisco de California, sm.—
darrer comunieat facultatiu referent a la salut del presiden? liarding, diu el següent:
"L'estat de salut del president seEl

"De . missa est",
La porta de l'esglesia de Perí•ontra va abrir-se 1 els homes
van començar a sortir.
Da moment abans. aquesta
es gles i a semlelara desolada, ajocada a la vora del carel del ribatge de dalt, desobre el riu Peribonlsa, la capa del qual, glaelida 1 coberta de neu, semblava ben tse una Plamirlai La neu
jeta espessa, tambre sobeo el
cerní 1 sobre gis camps, car el
sol d'abril nomes enviara, entre els neivols grises, algún rafe
cense calor, 1 eneara no hastían
arrtbat les grans pingas de primavera. Tota aquesta freda
blancor. le petetesa de l'església
de fusta i d les cases eseadueeree, de fuete igualment, esietiad n e vorejant el carne la
da melnevoia del botse. tan erren
que s e , llave una ene-llame tel
perimer, (1' Me vida de ti er un
pais auster. Perh vot aquel que

els homra i els joves tras,'-"'
ven le perla de Peeat -tse s'ajen
taren a evites a l'am p le ee

i

ele

compliments Jovials, les

DE FRANÇA

ll sorgit un grial conflicto liii ltuortant arliclo
ele
i etMe antro
ta ‘1
ilis!re aero:
¡ g uillada o er Esoanja

cali

o y era del

negaci ficions a
Colorarla dl lieicbstag
lis reg'ons acoges
Londres

LA POLITICA

le assent en revlsta lee diver-•
ses polfttques de les nacions
europeas, el eisnyor Johnson

ANGLATERRA

d'A1em3llyH

llEfilltm un abment nopular

marea—Hayas.

De tornada d'un viatse que
ha durat quatre meses 1 mis a
Europa, el senador californiä
Hiram Johnson ha exposat les
seves impressions despres d'un,
dinar que In fou ofert a Nova
York. Denuncià les intrigues,

PUI/Litet L'AT

Hayas.

consulta.
Et presiden? Harding ha anuoriza que anelava tot el programa del
seu viatge a Califeirnia. Aquesta decisiä fou presa després d'una consulta celebrada entre els metges del
president i dels seus consellers.
Entre els que rodegen el president es diu que aquesta decisió indica que el seu estat de salut és
palo r del que generalment es creia.
SE LI COMPLICA EL COR
Londres, ez. — Un deapatx de
Washington declara que l'estat del
president Harding es seriös, per teqir afeetat el cene
Ha estat euspeea la resta del viatge pel Canadh i el president tornará'.
a Weshineton leer que pugue—Radio.
ELS CANDIDATS A LA PRES/-4
DENCL-1 QUE SHAVIEN RETI..
RAT. TORNEN A SORT1T

eleasein g ton, malaltia
president Harding inspira
Serioses inquietuds. Els meteos
consideren el sets estat bastan?,
greu.
En els cerelee rolitiee ha pro.,
dile, eran impressid aquesta
del

Londree, 1.—Se ha rennit
Consell de ministres, preeedint
a l'exa‘ men de la oontroveraia
que ala suscitat entre l'a/mirahat i Paerouttutica, oontroversia que ha sOrgit entre ola eamentats centres. amb motiu. de
veler l'A/mirell manar en
absolut., en tot moment I per
centrare el ministre de la Guerrina de guerra i pretendre, pal
contrari el rainistre del a Guerra, cap .suprem do l'Aeroneutiea, seguir

assumint aquest co-

enandainent, en un tot i per tot,

alxf sobre l'aviaoid militar coro
sobre l'aviaoid maritima.
Tambd en e/ dit Coree!' de
ministres ha eetat examinat el
referent a les respostes que han
donat Franea. 1 leelgica al memorendum brithnio,—Ilavas.
Londres, Se. '— Ondule, eeepertant

•••44.

21-- .3 deentee 11. "%eme
e boa Qolletwa 1Pa.
blioa a/vi a. nr01 etarta' usa aalialia
In. be rtlaciono loaaao4texama
el ?alai situ, Petneimbaunt liNt• t so.
ceat aeord aa g leelkpaAnd pOne %amar
Neo,

wseal eiet zfflee

constiteeie una amena% Pet a. elani,
pi ea

eapitober Enana daeteut

glaterra no ba lee t'ea IrdllY Wate allges}
la tefe ang lese, que te awada a rae
ea,

breeesai desee. poca poatit 000kat
Fraça. encera etue twet ala *esa kg»
reses

afriesa$* U amueles, camama*

emenelee'e exige maleo" cesee gedelosa
facilitar-U al It/f la deUell eebez tesie ba
da portar a es>

la

ebear alre—efseete t reme
ha saeriftwar el etga emú

— Espanya

de Thnger espanyol pel watt de je.
Ba r A 13,1 Pe Z d5 toldo d'Aula.

trotases al o tercies 1/elide augleses el
cemellete eue ha semi? nutre ele ministres de l'Aíre 1 l'aireirellat beseele.
eeeitiees t lee 4We:1We/e otreieeee
eerts «eses de la Pretnee que ho desmouten, s'assegura loe leed 13eatty z
alece ateuralts QUO formen rime eom
el de Metzeirellet es proposen Optes.
st se aeteeee que In mere? Il egal la
sa ya navegteld /lela independent.
Circula el rumor ene ter Rete
Trocebese, mareeezd de l'aire, ha aleo
sl el Gabluee
nae,at també reich
brlihute no eeroee eme:eme eedeetas
per te sets-Coa/le s te del Ceetete impequal preeenitea
rial de le Detenta,
la centralitraciú de tate* les tore es ehdel
pede
sota
el
control
del mieleriss
n-e de l'Aire.—Itadle.
LA

I

torra 1 ha deleat ante eita pelee ee eiguir una «abre..
Es panxa o'ha amoeiat, /umbral/a.
ment, 5 cene e la gegaistina meniebre d'elllar Frene& memo& ree
la OGrau &CaneaLeg rtieutieta acaba eridaat reten.
ció del Crovern eep aterol *gin eta
/eses que aital polielea ok motear
sense olerle, ea canee., eare egoatee,
Havaa•
EL FINAL DE

reZ7Z/72

DE IgAtvr
París, 31.— Vexeralnletre esteer
elalvy, quecom es reccudere,
condemnat a eei el 6 d'agent da
1 e 1 8, ha rebut una emuunizaeld
terleant-lo per a tatuar a rtaXtta
dcg del dia 7 de/ praxim aast,—
Hayas.

fe:

TEMPTATIVA REPUBLICA.

NA DE GRECIA
Londres, 3e—E1 sets-secretee d'Eetat, Mr. Mas N'en, ba eettunticat a
la Cumbra deis Calmes que el Goes qu e es ve.
vern hatea estat inform
fer a Grkits une temptativa per
troduje el reeine tepe/U—Radia

INCENDI D' UNS DIPOSCS
DE PETROLI
CENTENARS DE, VIPTIM'ES
3e.—En ele dipdsita de petroll d'Anee ala declaras un formidable incendi que ha areasat les
Irimeeereeil=iiee==="=eze conetrueeloue immediatea al pou.
Com que es considerava
•
gura la reeleccid del nresident
Es regietreu ceutenare ele victidote', pereonaa travesthrding, molts deis sandiciate eontluia,
sava
la via quart el conductor mes.
per a les preximes eleccions pro
L'incendi, acecine la ?Mina. ha
es va parar. Abans quo el xdsidencials s i l:avíen retirat. Arre fer pagues tornar a posar-lo estat provocat per ayeres veteantino
manifestat
Ilur
alguna d'ells
arribe l'expre3 a toe gers. — Radio.
propüsit dc presentar-eeeto nou La marxa,
vel ooltat. Tres dele passat e
a la Ilota el la malailla del preEL COMUNICAT OFICIAL VELA
goce del munid van poder salsident te un fatal desenliae.—
CONFERENCIA DE LA PETIT.'
ter a terra abano de la topada,
Radio.
morint els altres nou.—Radlo.
ENTESA
NOVES COMPLICACIONS
4ES
REGIONE
OCUPADES
Sinala.
3e.
—
Avuj s'ha publiceit el
A
ELS METGES. PERO, CONFIEN
MANIFESTACIO D'OBRERS
següent Comunicat oficial de la CoafeE'Se Y 5 SEVA RESISTENCIA
DEMANANT AUGMENT DE
rancia de la Polea EntesaloéSan Francisco. 31.— L'estat del
SaLARIS
Els sertyors Benes. Niztexitx 1 Daca
per

eident Mr. Harding resulta greu,
han celebra t avui dues Ilargues entreEssen. 31.—Deu mil obrera de la
tal calo se li ha declarat una broncoGutehoff Mongskutte han demanat vistes en les gines eha traca? detallapneumenia
.
dament de les qii-C3tiO413 htMgart4e5
la Direcció un augment de Ilurs
Els metges confien. però, en la re- asalaris.
billgaxes, reste complet record enestenciadel pacient, pula es de molt
tre sets tres ministres.
cinc
dispessat
met
La policia ha
robusta constitució.
S'ha examinas la petició del Govore
cents obrers arribats de Botropp i
Preguntat pels periodistes el doctor Osterfeld amb l'objecte de sumar- licuarea respecte de la reviese de FaSawYer, unmanifestat
cle's facultatius
que
l'assisc(yrd de la Cosnissi6 de reparecioas retotes les mil- se als manifestants. — Havas.
ha
ixen,
que
lativa a l'aixecament de la hipoteca,
plicacions que s'han registrat en restat CINC POUS MINERS OCUPATS prenent-s e. alguns acorde. També s'ha
del malalt augmenten l'esforç que ha
Dorptsfeld, 31.—Han estas ocupats estudiat Verdee del dia de les peerelde realitzar el cor.
per les autoritats franco -helgues cinc
mes reunions de la Societat de les
Entre aquestes complicacions figura
nous pous miners d'aquesta zona.
Nacions.
l'aparició d'un edema erz un pulmó, la
L'ocupació es realit g ä acuse inciLa Conferència ha examinat tambe
qual apandé ha estat advertida aquel- dents de cap mena.—Havas.
‚lis-traes qüestions de carecter politie i
ia tarda.—Havas.
COL.LISIO ENTRE GRUPS DE económic que afecten la Petita Entese
EL TREN DE LA HORT
GENT I GUARDIES DE SEGU- i les relacions entre les potencies ami.
gens i aliades.—R.adio.
DUES TOPADES AMB DOS
RETAT
AUTOMOBILS 13 MORTS
Dusseldorf, 3 1 .—A Dorttumund
LES COLLITES A ROMANZA
Nora York, 31. — Un exprés
han estas aracats per grups de gent
de l'Estat de Pensilvània ha
Budapest. 31. — Una estadística pte
un inspector i alguns guàrdies de
causat dos incidents en dos di- Seguretat.
Mica& pel ministeri d'Agricn i tura fa
ferents paseos a nivele
En la Iluita que s'entablä entre els notar la minora deis resultats de la coA Highland l'exprés xocà
ihite comparats amb els de l'any anteagents i llurs agressors, resulta un
arrib un autombbil al qual féu dels guärdies ferit d'una formidable rior.
estalles, resultant morts sels
Blat, 1705 0,000 quintara; alga
bastonada.
, seno quatre ocupante.
L'inspector, en vista d'aixee or- 7.48n ooe ; ordi, 5340.000: civada, tres
Quelcom mes lluny, en terra den à disparar contra els agressors. milions aecseoce El blat de niceo i lee
alta, un cernió autombbil que
—Hayas,
I paules presenten bon aspecte —Hayas.

dites burletes lieneades de l'una
mescla coas-,
colla a l'altra.
tara ele frases serioses o alegres
palesaren de seguida que aquestts bornes pertanyien a una
raça empedreida d'invenelble
alegria i a la que res pot impedir de riure.
Cleofäs Pesant, fill de Tadeu
Pesant, el ferrar, ja s'enorgulila d'un vestit d'estiu de color
clan un vestit arnerieä, d'ampies espatlles encolsarles; com
que encara feia fred aquest diumenge, dula la seya gorra d'hivern, una gorrete de roba negra,
amb les orelleres forrades da

pell de liebre, en lino del berret
de feltre dur que li hauria agra.
dat portar.
Al seu costat, Egidi Slmard i
d'altres que corle ell havien viagut de lluny en trineu, en sortir de l'església es cordaven els

grosses abrics

de pell que s'agrataren al cos amb xarpes 'vermelles. Joves del poble, molt
elegante arte les seves pellices
de coll de 'hidria, p arlaven amb
deferencia al vell Macan i Larrouche, un hom.enits gris, .d'ampies espatlles ne g arles, que no
havia canvínt gens, per anar
missa, el son vestir de cada dia:
vestit curt de tela bruna forrada de pell de monte ~atoas
apedaeatee gruixudes mitges de

anar llanguint i heme es gire cap
al primer grad de l'esoala, den
d'en Napoleon Latiberte ee preparava e cuidar. com cada eetmana, les noves da la parreiquia.
P.ornangue immòbil i mut al-

llana grisa i botes de pell de
danta.
—I dones, senyor Larouohe,
tot va be a l'altea banda de l'aigua?
—No y a pitjor, jovenalla. No
va pitjor!
Caelascd treta de la seve butx aca la pip a i la bufete de poro
plena de fullee de tabac picadas
a me i començava a fumar amb
on aire content, desp ees d'una
hora i miel a d'estar-se encongits. Tot aspirant les primeras
pipades parlaren del teme, de
la primavera que venia, de l'adta t del glac sobre el Pan de Sant
Joan 1 sobre els rius. de llurs
afees de les notfcies de lee pars'emula. a tall d'hoteles que no.
més es veuen un con a la setmana a causa de les grane distàncies i dele mate camina.
—E1 Ilse encara serveix,—digerd Cleofes Piesant, però ala
rlus ja no sdn segura. El glae
s'ha eaquerdat aquesta antenana, erran del banc de sorra de
davant de Villa, lla on hl ha
hagut forats cedente tat l'hivern.
Altres començaven a p artar de
la collita probable abates itot
que la terra s'hagués mostrat.
—Jo os dic que l'any sere,
pobre, feu un volt, perquè la farra 3'havia gelat atarte de les

darreres neus.
Deerprds, lea converses varan

guns instants, esperant silenci,
amb les mans al foses de les
botg aques del seo gran 'ebrio de
'top corvar, arru g ant el front i
mig tancant els ulls vius sota
la gorra de pell profundament
enfoneada; 1 quan vingué el silince va posar-se a oridar /as
naves amb totes les caves feces, ames /a veu del carretee que
encoratj a els anua cavalls en
una cesta.
Tornaran a comencar ele tea.
balls del maleed... he rebut di-,
ners del /meres i tata ele quo
vulguin allistar-se no han do
Lec dind venir-me a trobar abalee
del toa d'oraaide Si volee ele
aquest dinar csuedi a le parreq uia en bloc de tornar a °use
hez:, veniu a parlar-me per antetarevoe tot segun.
Alguna van anar - sen Gap 11
ell; d'altres, despreocupats, s'acontentaren rient. Un envejde
digne a mitja vau:
--I qui eerie "foreman" a tree
piastras entiese (1) El boa heme Laliberte.
i

,..._e_...--(1) Quia» p000dea.

LA

ÇRONICA SOCIAL
rASSOCIACIO D PROVEIDORS I CARNISSERS
HA ACORDAT REBAIXAR EL PREU DE LA CAEN
nord

detall als següente preus:
"PR; falda i cap de costellee,
a . f.» pessetes quilo; revés i
0011111, a 4'7'5; espattla, a 575;

i mitjana, a 625.
-Parlant d'això, manifesta el
senyor Portela que la Junta de
Proveïments havia acceptat ele
preus esmentats com a taxa vaa
lida per al successiu.
,Afegf que demà tornara a renair-se la dita Junta per tal de
prendre acorde referente als
preus d'altres articles de primera necessitat.
celase

• UN RAJOLER AGREDIT
- Passant ahir mata pel carrer
de Bofarull l'obr e r Salvador
Herrero Solsona, de 33 anys,
rajo/er d'ofici, fou agreda, a
cope de porra per dos deseo&ente, efe quals li causaren ferides contusas de pronòstic re-

servat al cap.

Els agressors desaparegueren, i si bé 1'1:terrero declara que
ignorava els mòbils de l'aresBid, hora suposa que esta retacionat amb el conflicte plantejat era algunas bbbiles, on el
trabaa no ha estat reprès sind
parcialment.
LA EiSPEOCIO DE TRIBUNALS

te

SERVEI METEOROLOGIC

DE CATALUNYA
Di .ss 31 des Juli 0lcis51923
1. SITLACIO ATaIOSFERICA GENERAL A LES
2. ESTAT DEL TEMPS A, CATALUNYA A LES
SET DEL MATL esee (Oloertsreiona d'Europa, Nord d'd.vug Dgt, MATI. — (Obaerraoiona do la Xara.% saetee

frico, i l'Atlàntic. rebudes per telegrafie cense fila):
IR ha forte temporals i pluges al Canal de la Mane ga,

ment sestenen els enpleats del Baile
Espanyol de Credit, Biscaia i Bilbao
no es veu una sobació rápida, el Comité directiu del Sindicat lliure de Banca
i tersa ha pres l'acord ele nomenar un
Comitè de vaga perquè es faci carece
de la direccie del conflicte.
Per consegüent, des d'avui entrará per
fases noves la vaga de la Banca, i de
persistir en la seva actitud d'intransigència s'anire a un moviment general
de solidaritat.
Si es continua esos fine ara coaccioels empleats que pertanynn al Sindicat lliure de Banca i Borsa perque
deixin de compile les ordres emanades
del seu Corn ee, a aquest no li quedará
altre recaes per combatre-ho que posar
en practica les tnures d'algun s direc-

tora de Banca. No voleas, pena, cap
pretext que se'ns obligui a sortir-nos de
la lid, per fer el joc a la patronal bancaria pena si diem peblicament que el
Comité de vaga declina tota responsabilitat pel que pugui esdevenir en el
cas que no es trobi una solució al cosefilete dins d'un termini breu.
Han transcorregut molts dies i hem
fet gran esforços per evitar que el conflicte de Banca s'estengués. Però ja
que no es té en comete la nostra bona
disposició per evitar que es compliqui
la vaga bancaria, des d'avui ens desIliguern de tot compromis anib determinata Bancs que s'han solidaritzat amb cl
Banc Espanycl de Crèdit."
ELS OBRERS DEL SINDICAT

LLICUE
PRODUCTES QUIMICS
Celebraren la seva anunciada
assemblea general els obrers
productes quimics, al local dele
Sindicats Lliures del carrer de

FESTA A L'ASIL DE PROTECCIO

reservat.
• DEL FET DE MASNOU

Segons referancres., 1 succeit
a Masnou fou de la següent manera:

carrabiner Antoni Gallego
Beratez el qua/ sembla tenia res
tlentim9nts per assumptes del
servei amh el caporal del lloe. el
traba en el Passeig de la Riba,
engegant-li elaunst dispare dele
quals el caporal en surtí itlés.
perb ferint, en caes-vi, a un altre
Garrido Serrano, el qual morf
ahir;

la tarda en l'Hospital Mi-

Taixiii6 a conSe q üande. dele
Plate jiba d i s p are resulta momia
betiyera, hiera Flibregas que
at4dentafrnent Passava per allí.
Com ja, varem Indicar. acte
es suicida.
seelliCragressor
,.

EVCONFLICTE DE BANCA I
BORSA
El Sindicat lliure professional d'eneplata de Banca i Bona ens prega la
kuurci6 de les segiients notes:
4 >3a retornat a. Barcelona la cornis-

si6que es "trullailii a Madrid per el-

A LA INFANCIA
Diumenge paseas, dia 29, tingue lees
a l'Ad] de Proteecie a la Inemeia nua
vetliads literäria-musical, erganitzasla
pel Pomell de Joventut "Dolea PItria", arnb la qual proporcioné una tarda d'esbarjo als infanta alli aplegats.
Hl assistiren mente petnellistes.
L'APLEC A NURIA
Dissabte, die U, eortida a les Gis
del matt por l'estada del Nord amb
el tren de nepote A les deu arriba ra
a aquesta potenció, on s'efeetuarh una
visita al Monestir, Arde i altres
Despres d'un dinar de gene/mor a
l'Hotel Monestir se eortirh a les tres
de la tarda en automòbil en direcció
a Queralps, on per bella indrets de la
eneetanea semprendre el cansí de NAtia. Un cap arribats al Saeteare tindré ese un acta de ealutade a la
Verge.
Diumenge al matt, elespres d'una solemne mIssa, s'efeetuare una exeursió
pelé contorne, tornant 11 Saetead a
les dotze, on després de dinar sitiará.
lloc un cate d'afirmarle pomellista a
l'aire Mere, prenentski part diversos
elements potnellistes. A dos queme de
Ana o g enital cap a Ripoll, en s'arribare al vesprejar. A l'endemk. al
metí ele pomellistes de la capital de
Catalunya i d'altres Mareta tornaran
als son respectins
L'EXCURSIO A MONTSERRAT

La Soda d'Esparta del Poned) de
Joventut "Nostra Dona de la Mercè"
ea completa en convklaz ele altres pomellistee

l'eacurste artística religio-

PALAU DE LA
CULTURA GENERALITAT

L'ESCOLA D'ISTIU
Dilluns, a la tarda, el poeta senyor
‚luís Bertran i Pijoan feu una lectuta de les seves millors poesies als
dumnes de l'Escola d'istiu, que, reanits en agradosa companyia a la Sala
l'estudi i csbarjo de la pròpia escola,
2scoltaren amb fruició les rimes fäcils
i cälides del poeta de "El linzit d'or".
• 4, •

S. VEN'.12S SUPERIORS A BARCELONA. — Soadatges de l'atmö gfera litera a le g
gel del malt):
Velocitat:
250, 500, 1000, 2000
Velocitat en uretras per segon: SW, SW, SW, SW
Altitud, metros:
2, 5,
6,
S
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
floree d'observació : 7, 13 i 10 horca
Baremetre a zero i al nivel] de la mar: 760'6, 7592, 7573. — Termemetre rae: 25S, 284, 23.2. — Temermetre humit: 22'9, 232, 228. -- limpitas (centessirces de saturarle): 76, 62, 7e. — DireeciG del real: WSW., SSW.
SW. — Velocitat del rent en metres per segon: 1, 1, 3. — Estat del cel: quasi sere, quasi serè, nuboles. — Classe
de enrole: «azule, eirrus.
Telt/Perafilraa extr emo a l'ombra
Mäxlma: 239. — Minima: 222. — Mínima arria ele terra : 20'4. — Oseillació terinometrica: 67. — Temperatura mitja: 256. — Precipitació aiguosa, des de les 7e Lores de] dio anterior a les 7 bous del die de la data:
00
— Recorregut del vent en igual temps: 12e quilemetres. — Observacions particulars: boira.
sa que taré a Montserrat el vinent dia
26 d'agost, visitant a rensems les co-

ves de sal nitre.
L'ordro que regles en Fomentada
excursi6 será el segiient:
Mate a les sis.--Sortida de la place
Universitat arribant a Collbato a les
visitant les caves acompanyats de
gules.
A les deu arribada a Montserrat,
oint-se l'ofici, al sortir del qual i des.
gris d'un ele d'esbarjo, Id haurà el di-

nar campero].
A les tres de la tarda hl batee un
festival a l'aire Ilitee, el qual s'acabarä dansant-se sardanes.

A les sis de la tarda es prendre coiniat de la Verge eIontserratina arab
els canta del Virolai i la Salve.
S'arribare. a Barcelona a les nou del
vespre.

1 Notes.—S'experien tiquets al peen de
set pessetes, tot compree, havent-se de
ter la inscripció tan aviat cona es pugui
Estarà oberta fins el dia 15.
Llloc: Avinye, 42, portería, de dos
quarts de seit a les deu de la vetlla.

La Música
FESTA DE LA POESIA I DE LA
MUSICA—ANY III—, ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIO CATALANISTA DE GRACIA I L'OR F E()

GRACIENC
Veredicto musical

Tema I.—No s'adjudica.
Tema IL—S'adjudica al núm. 20, "Caneó de traginers". Lema, Arre Joan.
Tema 111. —No s'adjudica.
Es concedeix menció honorífica
al núm. 46, "Avant, catalans". Lema. Mar i cc!.
Tema IV.—No s'adjudica.
Es concedit un accessit de 200
pessetes ai núm. 27, "La vaca ceca". Lema, Natura.
Tema V.—S'adjudica al núm. 51, ''Dotze cançons per a infants". Lema,
La roncó a flor de
Tema VI—No s'adjudica.
Tema VIL—S'adjudica al número 9,
"Caneó de Flordeneu". Lema,
eegalarles.
Es concedeix un premi extraordinari de roo pessees al núm. Ir,
"Campanar nevat".
Tema VIII.—No s'adjudica.
Tema IN..—S'adjudica al número si,
"Mariona".
Es concedida una rnmicie honorífica al núm. 2o, "La testa nie
Carnes". Lema, La Sr va i l'Entfmrdit.
El Jurat musical: Josep Barben.), Josep Camelias Ribj, Francesc Raidelló
Malitanyes

i Ánima Cola!).

27 501101 1923.

SUBHASTES
PER A L'ADOB DE CARRETERES
CATALA NIZS
Fine a la una de la tarda del dia 22
tragost s'oda/ceta proposicions ale Registres d'Obres pnbliques d'aquesta pro/ene/a, a hores hhbila crofieina, per optar a la primera subhasta de proveimear de urna per a la conservar-id de
l'afermat deis trossos de carretera se-

gil-ente

Quilernetresal al 6 i 15 al 17 de la
carretera de Vallo a Igual/ida preseapost 49.92518 peoetea, fianea nemasiena) de e00 peesetes.
Quilòmetres 74 al 52 de /a carretera
de Snleen1 a Ribes 1 2 i 3 riel ramal a
llega; pressupost, 411,362'82 pessetes;
flanes provisional, 484 pessetes.
Quilemetree 24 al 30 de la carretera
de Manresa a Girona ; Preeseeeee
41.09438 peesetea; /Janga provisional,
411 pendes.
Quilòmetres 11 al 14 de la carretera
de alelara a Granollers; pressupost,
27,88 7 50 pasteles; banca provisional,
27a paseata&

La EOY3 demarcacio d
lräs
Des d'avui, com se sap, comenzara a regir la nova divisió deis districtes municipals.
Veu's ací tal com queden els deu
districtes de Barcelona:
Districtc primer. — Porta de la
Pau, Rambles (mä dreta), Plaea. de
Catalunya, Fonda de Sant Pere, Plaea d'Urquinaona, Via Laietana, Placa de l'Angel, Princesa, Passeig de
Pujades fine a Marina, Marina fins
a Villena, i segueix per la via del
ferrocarril fins a l'encreuament dels
Passeigs de Don Carles i del Cementid, sortint a la mar per darrera la Fábrica del Gas de la Cata-

lana.
Districte segon.—Passeig de Colomb (des de la Porta de la Patz
fino al Marques dei Duero), Marques del Duero (part esquerra) fine
a la Ronda de Sant Pau (mà esquema), Urgell (part esquerra), fine
a Corts, Corts (part esquerra) fins
al rimit i baixxant fina a la mar, tornar al punt de partida.
Tinent d'alcalde. senyor Ma-nés;
secretari, senyor Clapera.
Tinència d'Alcaldia: a l'edifici de
les Mimes de l'Exposició d'Indúsfries Electriques.
Districte tercer. — Antics termes
de Sarriä i Sant Gervasi.
Tinent d'alcalde, senyor Fleje; secretari, senyor Tornar.
Districte quart—Plaça de l'Angel
carrer de la Princesa (part esquerra), Passeig de Pujades, carrer de
Marina (part esquema) fino al cerrar d'Argüelles fins al de Nàpols,
carrer de Nepote fins al de Provenea, canee de Provenea fins la
Rambla de Catalunya, Rambla de
Catalunya fins a la Plaça de Catalunya, Ronda de Sant Pere fina la
Plaça d'Urquinaona, Gran Via Laietana fins la Plaça de l'Angel en
l'angle que forma el tener de la

Princesa.
Tinent d'alcalde, senyor Junyent;
secretad, senyor Gil.
Districte einquée—Porta de la Pau,
Rainbles (part esquerra), Plaça de
Catalunya, Rambla de Catalunya
(nuineració senar) fina el correr de
les Corte, carrer de les Corts fins
la Plaza de la Universitat, Ronda de
Sant Antoni, Ronda de Sant Pau,
Marques del Duero i Drassanes fins
a la Porta de la Pase
Tinent d'alcalde, senyor Vilaseca;
secretad, senyor Vistosella.
Districte sise. — Ronda de Sant
Antoni (números senars), Plaga de
la Universitat, carrer de les Corts
(numeració cenar) fins a la Rambla
de Catalunya, Rambla de Catalunya
fins al carrer de Provenea, Provenea
fins al Passeig de Gräcia, Passeig
de Gräcia fine Diagonal i aquesta
via fins a/ carrer de Balines, carrer
de Balines fins a la Travessera, Travessera fina a la Diagonal, Diagonal
lene al carrer de Rocafort fins al de
Mallorca, carece de Mallorca al
d'Urge ll i carrer d'Urgell fins al de
Manso en el seu encreuament amb
la Ronda de Sant Antoni
Tinent d'ircird; se-njoSr BlajOt;
secretad, senyor García.
Districte sete. — Carece de les
Corts, Urgell fins al de Malbarca,
Mallorca fins al de Rocafort, Rocafort fins al de Córsega pel límit de
l'antic tenue de Les Corts va a
trobar la carretera de Madrid al

punt conegut per Collbtanc; seguintfins el limit del tenme, baixa a
trobar el carrer de les Corts que
segueix en la seva numeració alta
la

fijas al

carrer d'Urgen i els electora

1 d'agost de 192S

2RONICA de

Avui, dimecres, a primera hora de
'a tarda. els alumnes de l'Escola desde visitaran Vescola de Vilajoana, en
professor de les citades estoicas En
Jean Llongueras, farà una clame
rítmica als deficiente, formant part de
les lliçons que sobre "La rítmica aplicada a l'escala" ve donant en el curs

EL RAM DE

DE

Al guaricha de seguretat Josep
Terän Juana. mantee prestava
Cerval ahir a la tarda a la Rambla de Catalunya se h disparà
la pistola, ferint-lo nl dit gros
de la mil esquerra, de pranbstic

rológica catalana, eomunicades per telgott):

Cel mig navol a la regle costero i serè a l'interior. El
Canta sea flnixos i les temperatures altes.
Caudal del Segre a Causaran, 5G matees cúbics per se
gen.

bancari.
Com sigui que al conflicte que actual-

,Ahir celebraren una extensa
eonferancia l'inspector general
d'ordre pala° 1 el de tribunals,
senyor Abellon. Parlaren de les Guardia.
L'acte es va veure concorredemlacies que s'han presentat gudtssim,
fent ús de la paraula
cont-ra alguna individus de la- alguns
representante del Sindipacta_
cat
de Productos Quirnics i un
Sembla que la inspecció de delegat la Unid de Sindícate
tot es les causes tramitadas pele Lliures. de
Es prengueren diversos
jutjats continua activament i acords com
el de celebrar asamb gran rigor.
semblees a les barriades de
Davant les mollee demandes Sans,
Sant Andreu i Badalona,
de caracter anònim que saaan
ELS DEL RAM DE L'AIGUA
adreçat, es prescindirà en abEl Sindicat Lliure Professioscaut de les que es formulin no
nal del Ram de l'Aigua ha acaderint garanties de serietat.
bat de pagar a tots els associats
que sofriren labor forçós du• LA VAG ADE S1TGES
A l'Autbdrom de Sitges, on es rant l'últim conflicto deis
declararen en vaga els obrers transporte, la subvenció acorper no voler usar cirnent Sam- dada.
Aquest Sindicat manifesta
san, hi van reingressant de mique l'origen del conflicto planca en mica.
a la casa Tunal, no és el
S entada que l treball va in- tejat fa
referancia un periòdic,
feneificant-se en aquelles obres. que
sine, que eorneinà per haver admès
la direcció dos obrers del
ES DETIGUT L'AUTOR DE L'ASindicat Lliure i altres dos del
GRESSIO DE DISSABTE
Sindicat Unjo, pretenent aquests
* Ele agente de policia senyors últims que fossin tots afiliats a
Ortega i Fernandez trobared llur agrupació, declarant - se en
ahir mat1 a restaci6 del :amarren vaga en no poder anonseguirintlividu que feia cua per Tren- bo.
dre bitllet, i les senyes del qual
coincidien amb lee del que agra-,
df dissabte passat a Lanas:
encarregat del dipbeit que ELS POIViELLS
la casa Asland té al inca del
Rebaix. causant-li ;anides greus
JOVENTUT
ganivetades. •
VISITES A LA SAGRADA
L'interrogaren, i després d'algunes explicacions confoses, aFAMILIA
caba per dir que era en efecte
Diumenge visitares lee obres 'Tel
l'agressor i que no es diu Josep temple expiatori de la SagraJa FundMoreno sind Basili Giménez Aes, ou segona risita, per havo r - se tat
parido (a) "Moreno" i "Nano",
tazel renlezant la primera, ele Pomeils
de 38 anys.
de J'oyentes "La llar", "L'ese6", "Ce' El cap superior de policia ha ne de patria", "Flors barcelonins",
ordenat una informació per tal "Pàtria jet-e' 1 "Bell Monteen'". El
d'aclar lr si és cert q ue dissabte,
capeliä cusiodi, mossen Pares, feu una
eran va ésser agredit Venearintereesantissima esplicació literee-0.
regat referit, una parella de se1 - emes el pases. mes :1 .2 3,111; el
garetat q ue esteva auf de ser- nerebre de visitmts que utlitzeren els
vei es :y a negar a intervenir-hl, eses ee, 'el ein fou de 198 v e itnets, i
malgrat els requeriments dels
'a s rieses. 76 estrangers,
que presenciaren l'agressió.
' UN GUARDIA FERIT

vetssrers,

,

de Franco i ellenzanya, corresponents a una forte
depressió,
qual centre es traba a les Illes Britäniquee 1
tenencia a estendre's pel Cant:tbric a la Penfnsula IbaEL PREU DE LA CARN
-timar el pla que ha de portarse a ?a
rica.
Lea- Associacions de Provea- I practica per solucionar l'actual conflicdora Carnissars fan públic que
a requeriment de l'autoritat governativa i de la Comissió metticipal i "bastimente, s'han
posat d'acord per rebaixar 0'25
pasetsfeä par quilo ele vigente
paella de la cara di vedella.
'En conseqüanciaakedes d'avui
I1 -'carn de vedette es vendrà al

PUBLICITAT

de l'Escola d'istiu d'enguany.
Després es visitaran les altres aules
de l'escola i els ensenyaments que a
cadascuna s'hi donen.
OBSEQUI ALS ALUMNES DE
L'ESCOLA D'ISTIU
El setrnanari La Mainada ha trames
als alumnas de l'Escola clestiu, i con.
titulare trametent-Ios-hi durant tot el
curs d'enguany, exemplars del pededic yergue' puguin comprovar la cains
panya de formadó, echicació i cultura
que restnentat setmanari porta a cap.
INSTITUT D'ORIENTACIO
PROFESSTONAL
Aquest instiLut ha estat convidat olicíaement, per mediació del representant
del Comitè tècnic internacional doctor
Rodríguez Arias, per als treballs pro •
paratoris del futur Congres Internadod'Higiene Isfental que hatee de celebrar-se a Nova York.

SISE ANIVERSARI DE LA MORT
DE N'ENRIC PRAT DE LA RIBA

En commemoració del sisa aniv ersari de la mort del primer president de
la Mancomunitat de Catalunya i en
sufragi de la ova anima, evui, dimeeres, g e celebraran a la capella de Sant
Jordi, del Paint de la Generalitat, lea
segilents mieses amb °t'error/ :
A dos quedo de euit—Missa a ciirrae de l'Agrupaci6 Nacionalista "Ele
Montserratins".
A les vuit.—Missa a cärree de la
"Lliga Espiritual de Nostra Dona de
Montserrät".
A les nou.—Missa a carro disig://g:
devote.

A les onze.—Miesa que celebrar:: e!
prior de Sant Jordi a la q ua/ JIFA '11

ran els dipubts de la Mancomunitat.
Eu aquestes mieses es repartirá no
recordatori confecelonat als tallers de
la Casa de Caritat.
COMISSIO PROVINCIAL
Afers que vsn eatmetre's a l'aprovació de la Com ./asid provincial en la sessid que tingud lloc dilluns paseas, eses
30 de hinca, a dos quede de cinc de

la tarda :

Recurs d'alesde interpoeat pele Sm,
barons de Gri5G contra la providancia
del senyor governador civil relativa
al nomenament de Wit que els reptesenti en les diligencies d'exproplació de
la fino: ndraero 105 de les afectaba
pel Pare municipal de 31oz/titila.
Recurs d'al ç ada interposat per FAjuntament de Saut Sedumf de Nula
tened er, reerd del irse/e:pi remda
erdeuent a suspeeeie de lee 1,5rr,, que
alud, devela per a rabaesimens

" D'aquí a poca dies sortiran els números 6 i 7 de's "Anals" de !'Institut
reunits en un sol volum, el qual cetnInterese en l'expedient relates n la
tindrä, ultra els treballa del personal
de l'Institut, la collaboració d'especia- dense:ce, formulada per l'Ajzinrenieet
listes de la nostra terra i de l'estran- de (elida contra el de Sent Sadurnf
del tenne d'Hospitalet que forma ger. Entre ella hi ha la resposta de de Sola, per l'obertura d'un pon prop
de la zert pública "Cm Al de
Part de Barcelona.
l'enginyer organitzador GMbreth a ParMonsnnya".
Tinent d'alcalde, scnyor Tusell;
tiere. del doctor C. G. S. Myers.
secretad, senyor Elvira.
Districte vuitè.—Passeig de Gràcia angle amb el carrer de ProveeLa siluaoó d91 !ventee mundial
ea, Provenea (numeració senar) fins
Observa René La Bruyre al ¡s ural de Näpols, des d'on seguint els
COSES QUE HAURIEN DE REmal den Debata, que redicie de 1923-24
limite que separaren els districte
.del Lloyea Register o/ Shippine ene
COLLIR-SE
quart i dese fins a Sant Genfs, anant
aporta informacions interessante sobre
Sr. Director
a trobar l'Aeinguda de la Repeblica
A LA PUBLICITAT surten una la situacie general del tonel/atge aquest
Argentina, segueix fins a la Travessera i pel cavrer de Balmes tina pila de coses que amb el temps sin- s'eleva, en juny de 1923 a 63 milions
a la Diagonal, Diagonal fins al Pas- gú es recordará driles i valdria la de tones- el que representa 17 ,u1,junn
pena que no es perdessin. Fet i fet, d. teces Inés ooe cn 1014. 1)z,raint
seig de Gràcia i punt de partida.
guardar une trossos de diari, la cosa 1922-1923 el tonellatge mundial en vaTinent d'alcalde, senyor Nonell;
pors ha augmentat de 992,400 tones i el
gairebé imposale per a una persona
secretad, senyor Estere.
tonellatge en relees ha minvat de
dels Postres temps.
Districte novè.—Horta, Santa EuI direm unes guantes de les coses ! 196.900, aied es. un augment net per a
Sella, Sant Andreu i la part do Sant
Martí des del carrer de Valencia que valen la pena d'ésser recollides; tot el mea de 795,452 nones. La nieva
els artieles d'En Josep e!. de Segar- del tone/ate en Telera ha estar ron,
(numeració senar) a la muntanya,
tant des de juny de 1914 1 actualment
pels límite actuals del districte dese. re. els "Full de dietari" d'En Carles
Soldevila. els Costes dele Dijous, els s'eleva a Inés d'un milla ele tone.a. DesTinent d'alcalde, senyor Cararach;
articles d'Halanda d'En Joan Saca, els gris dels Estats lenits Gis Franqa la
secretari, senyor Martí Navarro.
qne posseeix el nombre mes gran de veeditorials, etc.
Districte desee—Abasta la part de
lers. aixd Os. 284,000 tones, sobre
Fer-ne un llibre de cadascun
Sant Martí compresa entre el carrer
1.2;10.000. Totes les naciente, exceptuant
de Valencia i el mar pels límits dels deu sisear pas una cosa impesible,
Gresia i Alemanea, han ristn ugma :nen canee, seria una cosa de forte
districtes quart i dese.
ttr ilur tonetlatge en relacie a 1914.
Tinent d'alcalde, senyor Nadal;
L'augment de la Gran Bretanya Ce involdrktn tanibé que hom publisecretari, senyor Calvo.
ques en forma de tarja postal els eienificant 2e3.0o0 tones cobre /S milious. En canvi. els Estats Units pas!
Pel que es refereix als tinents
ninots de l'Apa, per poder fer-ne una
d'alcalde, el canee es limita al senyor carnpanya de proselitisme agradosa i een dl. 837,000 tones brutos a
12.41e.000 tones, aixd Sa. un augment
Maynes, que passa del districte ter- graciosa.
de 10 milions i mig. Ele en/Te paises
cer al segon, i al senyor Tusell, que
Joan Gases i Pajean
en els quoes hom registra els auements
deixa el segon pel setè, dones el
mes importante eón el Jspe, 1.760.000
senyor Plaja, si be per la nos-a nuPER La CATALLIVITZACIO
tOVIPS
Itillia, 1.3 80.000: Franca,
mereció passa del setè al tercer,
DE LES PROCESSONS
continuare encarregat de l'ex-terme
1.947,1X/0;
Ilolande, 1.133.000 .
Sr. Directo::
rorire de classifieneiti sie les potenmunicipal de Sarriä.
Perque, si sortosament ene harem
cies ha estat modificat naolt pm/fundadeseixit en aqueGts darrers anys de
mentes coses en ene l'element enteca- n:out per aquests augments. Le Gran
tale. abundava ; les processons, En can- Bretanya, que posscia en 1914 445
per 100 del tonellatge mundial en vaTi, seguint per niu canal trsqat d'alguns
pors, ha baixat actualment a sote del
segles enrera, no han avaneat pes ni
HOMENATGES
una pasme Fina i tot la major pert de 33 per 10e. Venen tot seguit ele Estats
Units. que fluctuen del cineu a/ seempleats de la tinència d'algent que va a la procesad i molta de la
cald i a del districte I diumenge pas- que resguarda n'estan orgullosos, en gnu 110e; el Japó (3,4 mitione de toEl
tonellatge menease arriba sobre el
podrlem dir, d'aquella nembroua i honsat homenatjaren el secretad de resmentada tinencia, senyor Enríe Gel. rosa (!) representació de la milicia es- raercat mundial al ritme de 700,000 totan, ofrenant-li Uni artístic pergarne panyola, i d'aquelles bandea que tan nes per any, amb navilis nous i nolieobra del reputat artista senyor Flos. aviat coas poden esclateu ami) la mat- jata avantatjosame nt donada la baaa
de] mere.
ee sacia al.
— Ses a reune un bon nombre d'alnes). França (3.2 millares). Italia (2.7
No hi poden faltar tampoc asnadaealdes de barri del districte segun
cines de careeter oficial lente el roje milions), Holanda (2.6 millens). Fr mmunicipal amb el fi d'organitzar
ea es retroba al sea rang, havent salat
euseee, ni els collegis de nens. que
acte de simpatía i agraiment per Mur
despassada pels Estats Unita i .1 Jopo
en entrar la Custòdia a resglesia, o be.
profitosa tasca, al secretari de la Tenencia d'Alcaidia de l'esmentat dis- durant el trajerte de la procesad canta 1 havent den ssat Noruega i Alemanya.
tricte, senyor Clapera, que passa des- amb tot-a la torea dele seus pulmons
La situació Cc /Merestinat a un altre d'aquesta ciutat amb a/guns... diguem-ne hiames religiosos en
seise Menee rl tonellatge de Frenes ha
espanyol.
motiu de la nova divisió de districminvat de JOS,34S tones en dotze meDintre de les processons aquestes
tes.
notes reeoliides a ratear. que he apun- nos, la anlrina ruereant alemanya
augmentat
de 702,665 tones, lifra imtat zatara, sea la nota predominant i
portantissinza. La marina alemanya.
la que per ella fa 'luir mds la feota.
que retelemä de l'armistici nomee tenia
Incendi a u p taller de N810113 ; El lec
Dána una mritable Iliesthus vetee
500,000 lenes en compta aval 2.496.000.
aquestes manifeetacions patrietico-rele
es propaga Ms pisos de l'edilici 1 a gloses (Inés del primer que del darrer), Considerent redat dele vapore, hom
percep que Alemania finura entre les
una 'Obre
Les pedan gen passejant-se pels carrera de Catslenya. potencies que posseeixers una graparDonen la seneaci6 que encara hose
necessita treballar inolt per acribe a ció mes gran de tonellatge non. Aquesa unes 2031011 pessetes
infiltrar a tots aqueste pobres d'espe- ta proporcie es, per als navilis de
menys de cinc anys, als Estats Faite,
rit el sentiment de catalanitat i de be.
Ahir de bon matt es declare un impo57'3 per 100; a Alemanya. 32'6 per
Ilesa. Per a elle els militara • sen un
nent trae als tallers mecánica de fuste100: a Holanda. 37'S per 100; al Jeelement sense el qual la precessó no seris que el senyor Andreu Fornida Pupe, 35'3 per 100; a França, 34'7 per
ria
processe; tense una marxa estriguet te al numero 23 del carrer de Le100; a le Gran Bretanya, 251 per 100.
dent no prendria relleu e] pas de la
pant.
Santa Custedia ; set:~ els nene del
Quan hl arribaren els bombero del
collegi eantaut aquell henne tan bonie
Pare l'iucendi ja baria crescut molt i tan espanyol n.o seria len acabada
Inés, p ropagant - se als pisos alts. E/ päla festa. Se/ase una barrada de bríndenie entre els veins fou immens; tots
me en abundin lea espanyoles pela bu!.
Ahir a primeres Iteres es reté un
procura/en salvar els seus mobles.
nona no se satisfarien.
telegrama de Fauna de Mallorca orLes cases reines corregueren un gres
Convindria que alee fos estudiat sepelele Sortosament, el bon servel deis renament pele senyors eacerclots i que denant la captura deis hidroavions
i 23 de la flota de la Companyia Aeria
bombers ho prish.
fossin ells principalment que sien els
A lee dues de la tarda el fue queda que mca influencia poden aportar-hi, Mallorquina, els quas havien abandonat aquel] port sense autorització del
gairebé apegas, quedant, pare, una els que fessin tots els reelectas pcssibles
guardia continua.
per cetalanitzar les processons. Jo comandant de Marina.
I, efectivament, poc despees arribaLes pardos del taller ea calculen cree sincerament que amb aqueat can- ren els dos aparells que acte seguit foen unes 200,000 pessetes. Estaven as. al s'aconseguiria no solament abolir ren
posats a disposició de l'autoritat.
aquell aspeete espanyol que he assenyssemzratst d'hice:ad/.
Sembla que els pilote es van enlairar
Ale pisos superiora es cremaren gel- lat anteriorment, Finó que s'hi aporta- a Palma per fer
volades de prova, i en
rebé tota els nobles I robes. Hl vivien rla en canvi an abre aspecte, de mes una d'elles, trobant
que l'atmbsfera era
ala eeneors Joemnim Pando, Leandra bon gust i recollimenf, cense estrienavinent, van emprendre el viatge a Barciee, que cree que está ami) mes bona
Quites i Diurna Castro.
El foe destenga igualment a una consonància amb el que representen li- celona a tall de passejada, prescindint
de demanar el corresponent permis.
fabrica de lacre, ocasionant perdues per targicament les procesases.
Els improvisats excursionistes geriS
valor de vint mil pessetes.
R. A.
Quedaren detinguts.

El lector diu...
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ATALLI

CURSA DE 10,000 METRES PER
ESPRINTS CADA 2,1:le()
Tresserras ha fet demostració que no en va posseeix el tito]
de canipiti de Catalunya. Ila
aconseguit quena» primers lioes
SABADELL
d'una escota per un alurnne sodele cinc que es componia . la
BOXA
El concurs de lectura i escrip- lamenta Per jutjar una escota
cursa demostranl a tothora que
rail anar-bi i ei pegues éster
ELS CAMPIONATS CATALANS
tura, encara
per ara no té contrincant,
fer-nos earree de cairri es fet
D'AFICIONATS
lec'
En parlar del conours de
dintre seu Pensenyament.
ELS ESPRINTS
tura
-1
escriptura
eatalanea
que
•
I si creguéssim que les esPrimer: Tresserras, .CasteDemä, dijous, en la vetllada que se
organitza amb un bell resuRat cedes nostres °sial' relativacelebrara als jardins del Parc amb els 1101, Armengol i Alegre. .
la delegació de l'Associardó ment ben orientarles i ben dieSegon: Garpi, Gómez, -Alegre
combata finals, acabaran els CampioProtectora de l'Easenyanea posados en aquest ordre d'eni Tresserras.
/t ate de Catalunya crafidonats, que amb
talana, d'aquesla elulat, di- senyament, de la nostra úniTercer: Tresserras, Alegre,
tant d'èxit vénen celebrant-se.
guérera que calia retenir di-. ea llengua, potser no ens atreAquests campionats, amb tot i ésser el Carbonell i Gómez.
Quart: Tresserras, Carbonen. versos caires que of eria
viriem a colar escatir cona és
primer acte veritablement esportin que
aquel !' concurs en el seu aspeca organitzat. Perb, ea que nosalha organitzat la Federació, han aeon- Alegre i Armengol.
Cinquä, Tresserras, Carpi, te loe-al , . per parlar-ne. degutres tenim fonament per orenseguit un1.-eit inesperat tant pel que
Castelitort i Armengol.
(lament i mirar la seca peen- re que cal en l'ensanyarnemt del
refereix a l'organitzaciat com ala reliar valor i transcendencia,
catala en les nostres escolea
sultare esportius.
LA PUNTUACIO
Ara que el coneurs qui sap un gran impu lls i una transforEn algunes categories, el que arribi
Primer: Tresserres, 42 punts.
ma para, podom entretenir-nos meció amorosa per tal que diga earnpit5 haurä passat per quatre proSegon: Carpi, 15 punts.
les. Solament la categoria de pes mitTercer: Alegre, 13 punts.
•recordant-lo. I ço que rnés ene nameni, la nostra llengua ocu;
pi en eLprograma general d'asja la indignita del qual s'aclarirâ deinleressa recordar és q ue
Quart: Carbonen. 8 punts.
ficheia del coneurs ens sembla signatures el lloc que II corresi en la qual per aver-hi només dos
CURSA DE 1,0000 M. AMB
veure-la mes en els temes de pon i amb les honors que meinserits encara no hart sostingut cap
AVANTATGES
pas:sat rel concurs que en lea re.ix i que si be no li sóts chispresa entre ells.
Com ja diem mes arnunt,
seves vigelieS O en el dia de la l anudes- Ii són negados en la
Els que ara quedan campions de Ca- victòria ha estat fila per En
mateixa celebració. Tots da- aeautaa
talutlya hauran de de-tensar a Madrid Gómez, el kual era el mes avanvant el resultat del coneurs ens
el Tea:el -ha català en el Campionat Iba- tatjat.
mostrarem satisfets, conLents,
IBELLPUIG
tac. que servirà rer a rnés endaseant per
CLASSIFICACIO
una miqueta concentuts que a
fe:. la classificació arnb vistes a l'OFesta patriótica
Primer: Gómez.
Sabadell — es vela ben clar —
limpiada de Paris.
Segon: Castelliort.
Organitzat pele Pon/elle de jovenaixi, de l'ensenyança eu la
Els finalistes que queden per a la
Tercer: Carpi.
tut "Tres Turnns" i "La Verge dels
la
nostra
nostra illengua i de
gran vetllada de dama eón:
Carbonell ha abandonal. Dolors", de Bellpuig, se celebra una
llengua no era pas un problePes mosca: Varea-Vitrigi.
CURS.A iDE MIG-FONS DE 50 ma dificil, sind que gairebé el festa dc germanor pomellista. a la
Pes gall: Tejero-Batiller.
qual Loren invitare els Potnells de
QUILOMETRES
tentem resolt. I en dir, o en Llearila "Maniota" i "Patri-atice" i
Pos ploma: Fàbregas-Robles.
En mig d'un gran expectació
pensar això girävem la revista el "Crup Excursionista Lleydatr. Pes lleuger: Arraengol-Valiente.
han pres la sortida Tresserras, devés p is alumnas presentats i
Pus welter: Treocha-Vilella.
Cap a les sis de la tarda començà
entrenal per Tresserras (Ea,
s_cm-nreiem.
Pes mitjä: Verda-Pla.
la /esta, executant el grup cíe cantaiAlegre Per Rubio, i Prat per
Paró. ja havem pensat en la res pomellistes", l'Himne a Sant JorPes lleuger: Albareda-Madi.
Soriano.
possihilitat d'un engany? Ha- di: seguidament la senyoreta EmitaHan estar invitades les autoritats.
En donar-se la sortida Tresvena pensat ja en la possibili- net del "Mariola". Ilegi el "Sant JorPUCPITNG• BALL DE GRACIA
rerras s'avança ja pro p. de la tat d'una enredada? Qui orlo di gloriós", d'En Sagarra ; En ;rosca,.
A l'estatge d'aquesta entitat dissab- rnilja colla d'Alegre t Pral. i va diu a nosaltres que el scd fet Nadal la poesia titulada "Patria''.
te passat, a- la nit, s'hi féu una vetlla- prenent pon a pote avantatge,
de presentar-se uns alunan:es, En Martí recità la poesia d'En Gasea que va resultar molt interessant, doblant per fi a la valla 17 a
gran nombre d'alumnes— ea' "A la ciutat de Lleyda". Foren
ja que s'hi posaren frout a front boxa- Alegre i ajunlant-se a Prat a
Tela un e.xcellent papen, vulgui cantades diferente cançons populara
la 20.
durs de les dijes entitats de boxa de
dir que el roh-legt o g l convent (me dirigí amb gran mestria el ConA la volla 51, en una enorme
Gracia, la ja esmentada i l'Arlitie Club.
o l'eseola don nrocedeix puseller dels Pomas, reverend jesús
Els resultats dele encontres torea esprinlada de les seves. Tresgui aiii mateix ferli? Es que Capdevila, i tot seguit cemercaren
Pral,
no
sense
es
cerusa dobla
ele següents
coneura pojuérem apio' ele parlaments anib el del president
arnb
el
abans haver-ho intentat ja- alEscala vene a Pujade. per puntsf.
ciar heu bel rom era donada del Pomell "Tres Turone". Er Joan
tres vegades sense resultat.
Cabené a Roca, per abandonar: Higes,
l'ensenyança als petits
Gabernet, que donä la benvingeds als
En
Tresserras
apta
per
retia Font. per k. o. al tercer aseaar;
dan de Sabadell? No podrien 'ley:data:1s i remarcä la necessitat d'udavant
l'actitud
de
recta
rar-se
Blasco a alompai, per punts: Bori a
esser els aluinnes presentats nir-nos tota ele que inspirets en Ili13
part del públie.
Bertran, per punta; i com a final el
Una exeepeió o la flor de lotes tnateixoe ideals trehallern amb fe per
remetió ele pes welter. Ricard Alls,
ELS TEMPS MARCATS
les esupies locatis. o fruil d'es- assola: una Catalunya lliure 1 rica,
fiu una exhibició amb Josep Girocis,
fort-os individuals. familiara o
Els Lemps marcats fiaren:
Eis Josep Teixidnir , president del
Tac
va
;gradar
mole
a
sota
la
concurRaveirt de creare pernea e Eis patraafics", de aleada,
Primer: Alegre, 50 quilórneinatittielons?
rencia.
tres en 54 minuts.
que bo feia - en nom
---vist el resullat del concurs— Ii tentesta, dientdel
“7.1.1„1011.".
Segon: Prat, a 190 melres.
que les escolias sabdeilenques i 'dels pa.. /aaa„ e
RETA
i els el:inven tas es- Expildi la geszió que a desgrat dosis
sol-legre
els
DEL
GUANYADOR
PROMEDI
ELS CAMPIONATS D'ESPANYA
laut ben preparats, ben orgad'anee; vénen realitzant ele Pomelle
Alegre ha aovare ele' 50 quilbD'OUTRIGGER 1 SKiFF
lleydatans i com descabdellen una
nitzats, ben clisposals per enmatra:, de la cursa a un promecli
desnan
cemeneat
ja
a
rebre
les
la
nosira
Mengua
ala
s'anear
1)A
Sa
tasca de millerament individual per
de 55 quilünielrea 555 metres
fer-se aptes instruments d'una futura
cripcions per a aquests campionats. La
petits infante
per
hora.
primera ene iba rebut ha estat la del
Dé es una rosa aquesta que llibertat collectiva, acabant ami) una
—
Erial Club de Regates d'Alacant. el
cal parlar 'lle i P arlar - ne des-: salta:trió a Bellpule - i als seus Pomells,
Per
soleninitzar
el
triornf
ob
quaainserin el ami equip a quarre. LoeSguidárnent parla N'Antoni Virapassionadament, i fent. una velingut sr l'altint eurnpionat de
mataer Carratalä, Schtatter, Schalatrifable justicia a fi que no sor- gili. me:atleta del Grua Exeursicilis;
Catalä
per
nolee Jetrali.. Timoner. Porcel.
nosaltres mateixos eriga- ta Lleydara", remeaciant les atendaris
tim
table corredor Francesc TresDc i ma-gnifica ectuaci6 d'aqueet
nyals, la qual cosa orejera tan que ja proverbials a la allá de Bellsartas,
aquesla
entatat...
sogons
de
iol
«atta)
en
eta
daures
campionate
si no rntrem pels nOS-;
faeil
puig tenen sempre per als que van
torreguts a Tarragona. cal esperar-ne costura, organitza un acta Chotres propis o p us: dins de cada a visitar - los ,
e outrigger una Iluita aferrissada per menatge que tindra ¡1 st el proEn un magnific parlantent
escola, de cada collegi i de cada
uhrenir el primer lice. Els seus empa- per dia 26 d'agost a Premia. de
concent. No podem pas jufjar la importancia que ha taigut per a
•
te:te eón proa coneglas en el món del Mar.
rem peralte intenten/ fer-ne la presea-

D'ESPORTS

tació. La participad(*) enguany deis re
rers alacantins en el Campionat ve a
donar-ii un interès desacasturnat.
laceada alacantí vindra tripulare cl
seu nene outrigzer a quatre, al qua l han
tiegat el bon erleerl de pesar el nora
del malaguanyat reiner N'Isidre Barbcira, mort en plena joventut, timan tot
fela esperar que havia de donar innombrables jorres de gläria al seu Club.
Mereja un aplaudiment el Club de
Regates d'Alacant que alai sap -honorar
la me-merla deis sets remera..
NATACIO
LA CLASSIFICACIO DELS
SALTS
El jurat nornenat per al coscare de
salts de palanca i tranipolf, celebrits
da/menee passat a la piscina del C. N.
B. ba fet con&xer lt classificaciö estahiena, essent la segiient:
Priamr.—Bounemaln C. N. A.), 7
punto.
Segon.—Tort (C. N. Ba. S.
Tercer.—FernAnelea (C. N. Al,
. 10.
Quart--Blaues (C. N. S.), 15.
CICLISME

AL VELODROM
_ DE BADALONA
Manuel Alegre, el "stayer"
tea-tibie, el rompió da Catalunya de mig-fons, i Francesa
T resserras, iltome mes rapid da
Catalun y a per a •pista, i també
campió. han assolit les vittbries
Era d'esperar. Els dos
joy as campions catalans esian
raillot.ant Ilur forma de tal fais6,, (lile no ens crin d'estranyar
l es secos actuacions. Ernprant
la joventut i l'entusiasme que
els anima, tenen carni obert per
a rribar a efectuar qualsevol
P roesa que sigui. arnb la segujetat que sompre el nostre neón
e sportiu sabrio correspondre a
la mida que els- hi pertoqui
valer deis seus triom fe.
El local Carbonen lambí; ha
fet. una cursa ben digna de la
so y a categoria, refermant-se
nov ament, cona a una de le i's m i
-florsepancbdi.
En Gómez ha venial,. lambe'
en la cursa d'avanI g iges ami)
Molla facilifat, fetal-nos, però
de mostració de Ilur bona forma.
CURSA LOCAL 2,000 METRES
H a estat un triomf absolut de
Car bonell, que ja d'un principi
n a sabut iroposar-se als seus
cordrincanta.
S'han classificat de la ,forma
ilegüent:
P rimer: Carbonen.
Segon: Duran T.
.Xereer: Castentort,

NYÂ
Catalunya l'excursionisme i corn ells,
-en voler conèixer bé la Pàtria, es
Laus malt tnés aptes per apreciarme
el que val. i si un dia calgués, saber-la detentar.
En alear-se a parlar N'Antoni Beta
gós i Massó Es rebut amb una ovació
que ell recull no pas per atorgar-se-la
que sap no n'es mereixedor. sitió per
ofrenar-la a les gentils datniselles que
—diu — són l'alegria d'aquesta sala i
l'esperança del dia de demà.
Sempre he sentit una simpatia oer
Bellpuig: jovenet vaig venir algun dia
i avui, patata uns anys, torno atrib
la recança dc no l'a yer compras els
molts tresors que aquí s'esguarden.
Fa_ un esboe de les fases diverses
perque ha passat Catalunya i en arribar a la d'ara diu que és la de rodi
i de l'amor, odi qua ene tenen els que
no eseent calabas ens subjecten, i
amor cada cop niés intens que sentim els joves catalans—sense distraeg lotis .danternacionalitzacions
vera riostra Catalunya que—afegeixno per dissortada deixa d'ésser més
ve-aguda.
El disertes d'En Bergós fou sovietmeta interromput amb vives mostres
cl'entusiaente que en acabar s'intensificaren rnolt mis encara.
Tut seguit, el President del Poniell "Tres Turcos " fa una ofrena
d'una llagada a /a Bandera dele de
Lleya'a i En Bergós de toa torna a
fer un bell parlament, i en avenearse a abraçar el President deis Poraells de Bellpuig. hl ha ua tan gran
entusiasme cate els aplaudiments no
'Ideen sentir les diluisteis paraules d'F.1
Bergós, puta tot seguit ressona el cant
de "Els Segadero", i ele crits de ;asquee 1 Catalunya se ecg,ueixen uns
213 alunes
A des (leerte sie nou s'azabaea
te. anant 2 l'estada> el; Pomells de
P,el!puig amb la bandera, per tal d'acomiadar da' lar-dataras.

BLANES
Jip es Florals jovenívols organitzats per la revista "Recull" I
patrooinats pel magnífic Ajuntament
LLISTA DE PREMIS
T. Flor Natural a la utilice.
poesia entre les del concites;
preferible en igualtaf de märit
la de carhet er amatori.
II. Dele redaulors de, la revista "Recull", objeele d'adt. a
haneillor poosia patriritiCa.
1II. Del lacra Sr. Eetanom,
ohjoete d'art a la millor poesia
euearistica.
IV. 1),I Ajuntament. objecte d'arl a la rnillor
composicid d'ambient
V. Del excel:lentissim senyor
Joan Ventosa, diputat a Corle
per aquest (lis-ariete, 75 pestetes a tema Mune,

Marítima

Moviment marítim
Valxells entrats
Llagut espanyol "Virg.--n del Castillo", de Cullera, anib fruita.
f.ilagut espauyol "Josefa Cano", de
Collera, amé fruita.
Vapor esaaceol "Tires", de Cartagena. atea el,rrega getiür:.1 i 113
gris Amarrar
Amarrar t ull d'Eapaaya E. Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Snunto", de Cartagena, ami, ciirrega general i 02 pessatg.ers. Amarrat tutoll d'Eepanya NE.
Cunsiguatari, Companyia Transmediterrimla.
Vapor espanyol "31. :illorea". de Palma. ritrrega general i passatgcra. Amarrar raoll de les Drassanea.
Oonsien raid, Companyia Tranemediterritnia.
Vapr g espanyol "Cabo Quejo", de
Marsella, amb i'iteregn general. Amarrat mcii del Consignatari,
Ibarra i Companyizi..

Vaixells despatxats
magnt esmnsei "Quarta Rosa", en
Pneu, cap a Torrerella.
. Vaixells sortits

t•-nr,nr üNpanyol - CalW Agt!,1".
ami.) eiirrega general, cap a Bilbao i eacales
Vapor itleMally "Palermo", arnb eDrrega general i tränsit, cap a Sant Felis.
Vapor espanyol "Frutero", amb becois buits, cap a Valencia.
Vapor espanyol ".31.1rotteis de Clitupo", eiirrega general, cap a Las
Palmas i escalea.

ACC10 CATALANA
Excurs o patriótica a les elles terres de Lleyda
Estan ultiman t-se els detalls
nent-se al següent itinerari:

Día 10 d'agost
Dia

U

Dia 12
Dia 13
Dia
Dia 15

de

l'expedició patriòtica anunciada, ate-

MITING A TARREGA, a les deu del

vespre

CONFERENCIA A AGER (Agulló), a les ene del malí.
MITING A TREMP, a les set del vespre.

APLEC COMARCAL A ESTERRI D'ANEU,
a les deu del in:ti
MITING A SORT, a tes sis de ia tarda.
MITING A POBLETA DE BELLVEI11, a les sis de la tarda.

mrrING A POBLA DE SEGUR, a les sis de la tarda.
MITING A ISONA, a /es onze de mai,
MITING A ARTESA DE SEGNE, ales sis de la -tarda.
Ml IING A AGRAMUNT, a les nou del vespro.

Crònica judiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
SALA DE VACANCES
Acimut d'una estafa eSa assegut al
banquet Josep Pi Planas, el qual eose nt eicpendeut de la e istreria d'En J.>
sep (aullar( ro -obrar rehuts per ,alor
d„, 3,027 pesamea. que va apropiar-se.
El fiscal ',a ¿,emanar-ti real a chslic
ser anya, quatr, meso g i un die de proidi tuajor i luderunitzaciú de les 3,037
pessetes.
Siso presentat rs l'esmentada Sala
Josep Soler Pallars, acusat d'uzal
tentativa d furt, ;per al qual ha delatanat el fiscal la rtinit u de 500 pessetes.
ASSENYALAMENTS PER A
DEMA
Figueres.—Deehauel. Josep Cosenovis contra Maria Sala Tralter,

Prendran part en aquests actos representants de les organitzacions
lleydatanes i, per Acció Catalana de Barcelona, els senyors:

MART! ESTEVE
LLUIS NICOLAU D I OLWER,
E. DURAN REINALS,
EDUARD SAGARRA,
LLUIS JOVER,T
MAGI . P. SANDIUMENGE,
FRANCESC MASFERRER,
ALEXANDRE PLANA,
•••n••n•••••wsumnV

Acció Catalana demana als patriotes d'aquelles contrades ilur co1.1a7
boració entusiasta.

OLOT
Ofegats al Fluvià.--Curset de Dengue catalana.--Altres noticies •
Dormir la datreti set-mana
orar denlo:arara- fan de set morts, eilte
naiIeteerltF, i guarro rndriamnis.

Desabra elaattä al teatre Pralc i aal. per ae n uar-bi aarant
tomplIt151.1 italiana de naciste-la Cra
n ie ri - Marrbeti.
— Es traba a la costra eiatat. per
paseaate una temenradt. el eantingo
de la Seu Tarragonina doctor Llaman
Sets-Ida.
Banyant-se al riu Fluvia tingueren la deegiäria de nutrir ausente
ei jenes de Caetetlfullit de la laoca
Juan Ruca i G'. Codereb.
També en el dit di] I el termo de
Sant Josa lea Ponte 1:la aparegut el
es/lacee Sol nOi de set anys Moisb.
Brugada.

AINNBEINNBSINNIZIENZUMBEIZNMSZENBIZOBEIXS4N:121NXBXEBBBERCINBIEBICIVENGEBIBINifi

Secció

VI. Del Col-legi de Santa
Mariar-Objecto d'art a la refiller
poesla elogiant la familia cristiana.
VII, Del Centre Calblic, una
luxcesa obra literaria al loma
"Influisneia de les Associacions
eatbliques en la formació 'de la
jovelitut.
VIII. Del prime Casino de
Blasses, objete d'en a toma
'Hure.
IX. Dels "Atriles des planes",
Objecte d'art a tema lliure.
X, Del Sindltat Agricola, un
rellotge-pulsera al millor cant
la vinya.
'XI.' Del senyor Josep Ferrer
Berger; objecte d'art . a tema
lliure.
• XII. Del senyoe Jalan Burel...t,
object e d'art a terna lliure. XIII. Un blanene, una ploma estillogrhfica al millor contri, per a infants, amb exclusió
del lema amo.rite:
•
XIV. Del senyor Giiell Zola,
un tornada rellotge ata figura. a la millor daiscripció
l'Associacft6 Protectora de l'Ensenyanen Catalana.
- XV. De Mossiut Emili Cornena, l'eclieió monumental de
l'Allantida. a la millor descripeh', d'un aplec o resta popular
blanenra.
CONDICIONS
Els treballs hauran d'ésser
inärlits i estrits en trat-alls. • .
Es cara-limó indispensable que
els conc.ursants no passin de
22 anys.
La resta se celebrarh el dia
23 del pròxim setembre, i el
lerino d'admissió Lucia el dia
2 de.1 maleix mes.
Formen el .Jurat. onalificador
els senyors Joaquim Ftu-yra. president honorar': .1. Roig i RaventOs, president ofeclin: recerettet Pare .J. Fafrd. S. J.; Pas(mal Boada. Vicens Coma Solay,
Jcian Valenti i Joan Alemany,
coeials: Salvador Cornella. seeretari.
•
•,
Per a mcis detalle dirigir-se al
secretari.

El

— Els obrera fuetees hau de/ir:test
ala sets patrona augment de jama'.
— late comeneat les obres de reforma del passeig de Blay. procedintse al sea perilangatnent i canceacia de
naves remes.
— Prr jove orenerciant 'laqueo'
la En Josep Sargatal ha estar dementada en matrimoni la geatil senyoreta
dc Peeelada N'Enriqueta Nogner,
— Per (i l'Estat espanyol ha lilarat les 157 mii pessetes per inclennitzacious i obres per a la construccid
d'enhile ile carreteres que trancasen la
pobbicii5. Era nos obre que tela 122H
de :30 anya que CO gestionava.
— Aquesta seimana comenearaa
els cursets ita Mengua catalana de
es éParlavetu dies endarrera. Esteran a arree_ del piolcssor de "Nostra Parla" soasar Civert Sorruani i
ananau lloe a la Biblioteca Popular,
danzo a dorze del watt.
Era una neee gg itat sumsment sentida i con) a tal ha causat malta estranyesa l'hora estr.iviada assanyalada
per a la celebrada dele dita eursets,
ja que ningn no pot ignorar que ea
una boca CO que uicilts ban de remandre en despatso g . ° Brines i tullere, beu
al contrata de ei s'hagués fiera de sis
a set del veepre, en que hamaca pelean
esser molts mes ele inscrits.
De totes numeres, cota que als organitzadors deis referits eursete, rota
aunes asolees. no els PO ba re r donat
ast un fi er,olsta , einó una lamentable
equivocaciO, u n rlUbteUl que mitraran
a fer la modificania qu e. aesenyalem,
en leé de tothoor. SI no pot esser eu
aquest primer car g et, almenys als que
clonnr , e Co la resta (1C1 mee &finen.
Els restartem agraite.

POBOLEDA
El dia de Sant Jaume tingue 110C
en aquesta vila. un rniting en contra
l'ús de l'alcohol industrial en les begudes.
La Cambra Agricola de Falsee d'acerd ainb la Unit5 de Vinyaters de
Catalunya i els Sindicare de la Comarca, organitza una componga sletivissima per tot el Priorat.
Parlaren els oradors senyors
plagues i Castellnou„ de Mareé: Barceló i Casteliva de la Cambra de Falset. i Eatrem del Sindicat AgricoIa
de la mateixa localitat.
Tots els oradors torea aplaudas
atub entuaiasme, esperant - se amb erguit l'acre menstre que ha de catea.
brar - se a Falset rl dia 5 d'agost prZ.-xini, que clourà aquesta campanya, en
la qual el país en massa signaré la
pagina més gloriosa deis virr3.aters del

Friorat.
TORROJA
En aquest poble ha tingut
llocs un important acta en con-

tea dI'ú iflagl de Paleohol
Indlistritiren el vi 'i egudes alcohbliques, que es la ruina de
la viticultura. S'han acordat
eutrgiques conclusions i aSSistirs el poble en masa a la gran
manifestació que tindrà lloo el
dia 5 d'agost a la PlaIra:de7la
Quartera, de la vila de Falaet,
amb Passiatbncia dels- parlamentaria representante de la
comarca.
.
VALLA
La Biblioteca Bardan«
.,

Nou .servet

Aooldent

Durant el mes de ¡tire, la Biblier
teca Popular tingué 1,174 Ilegiders:
442 bones, 7o dosel i 66i in fanis.
Ets lijbes .coasultats -pugen o iiiPta
Se serviren del set-vgl de préaiec a
dnmicili, 67 acunes, aa donese i. t4 ..dt•
El servei .de préstet cada dia vea
mis atcrement. Durant el mes- de fes

anteriors dadas sItj inscrilsiren
persones més. ,

,
A la sala d'actes de la , Bibliotecaea donará. , a la scgona quinzeua d'pc-

tubre. un curse dtecenotnia done-enea,
cedEitl asenlyaersecZel vdeifInU
s rl.
ha
c óreaegt liac

blioteca, una molt .ben ordenada 91leceló d'impresos 1, manuscrita referents al Congrés Agrícola (le Valla.
— L'Ajuntament ha .autoritzat als
germans senyors Albert i .Franeesc
. Daca. .qtae , facin ,enderrocar les casos corresponents alfr..alemerais.
del i6 al . 26, de la Muralla de lelo
Creas,' i que toquen al :earter3" de/
Mur, amb la condició de respeetarja
nova aliniació de reamar:nada .Mt.u.a.
Ila.
— Les senyores de - la: Juma directiva de aa...:Confereacia de Sant Vicens de - PM, han publicat reste 'de
eomptes de l'any • maae23. Llegintlo hoin s'adona de presta d Irebra
meribaria d'aquesta inatitució que m'odiga consol i socoreos als deavalgnbs.
La Conferencia i el sea roben ha
repartir durant l'any 2,3x2 pessetes
aliments i restita.
-a a'
•
— La cobla "La • -Principal , cidCatnp" ha donat as:dictares de sir.,
danes al Vendrell durant- la festa major.
Ele valieses heran llega atab • satisar.
facció els elogie -que la Prensa
tribtica adreça a la nostra Cobla. Deveritat que eta meseta 'per, Si mies
no, la conatáncia i esperit- de sacrio
fiel que ha posat en la- seva obra. • '
Aquesis masics que han tingut:
punt le fcr sortir del Camp de Tia-regona uva bona Cobla, en por mea'
d'un any d'actuació han . dortat la vola
ta a Catalunya.
Si l'empenta d'ara no mita ya, augurem per ella ele mes bonics erionefs.
S'ha-l inaugurat un .;ervef d'automahils entre Frescaldee; les.:thastes
Bosc i la nostra datas.' Es' fan tres
viatgee diaria.
• '
Alma representa.-Per- als estiiiejan&
del Bose que no tenen veldcle prepl,.
Ui) gros avantarge. puix 'que Per tren-

car risolanient i incomunicacióValle. els costava cada istiu, com valgarment e5 diu, un ull de' la
— El dia de Sara Jautne, a la tarda, En . Joaep Ferrer de Puigpelat,

acompanyat d'uns citiant ss árnica, ana-va en automòbil de Tarragona a Bräfina on se celebrava fa feSta major
Davant els Paliareos, el earruatge.
bolca, resultant 'artib la clavicu:a tren:cada el senyor Ferrer. Els abres,
val d'algunes rascadeS, i centusionl,

no es van fer quasi res:
.
'
Pccs mornents desPais .4* nicr::
dent, s'escaigué pastor i. sertype tot/
de Romero, .de Valla.. riue . .deinä ele
primera auxilis al ferit; encluentase'I.
tot reguit a Tarragona, .„..
MATARÓ .

Jocs rloralš
,.
Organitzats pel Centre' de :,Des
pcndents del Comerç i de la Indistria, es celebraren el . proppaszat
diumenge, al espaiils teatre Clavé'

daqueJa ciutat, els Joc,*
Florals.
Lacte, en el qual- hi .estavertarec
presentades diverses entitats matar
roaines, bou presidit per L'alcalde
accidental senyor Montserrat Cuto
drada
En ' Lluis -Bertran i Pijoan.. triem.
bre del Jurat qualificador, Ilegi unes
quartilles que- el president trIel Jurat, senyor Morera i Galicia, va reu:acure en la impossibilitat d'assistiu
•
a la festa.
Llegida la afemória pel- secretara
N'Aureli lucro, ì oberta la' plica
pertanyent a la Flor Natural, re;
sult guanyadora de dita distincia

la composició iitolada "Poemes de
primavera", de la qual n'era - autor
el jove poeta- En Josep M. Rovira
Artigas, el qual juntarnent . amb al-

tres individus del Juras, passä. a
ofrenar la Flor a la Regata' de /e
Festa, la gentil i elegant senyoreta

Na Mercó Spà i Tuñi, la qual acompanyada de la so ya Cort d'Amor
passà a ocupar el trola, en ung deis
aplaudimonts de la concurrencia.
(»Migué l'Enlantlia el poeta ran.
sen: En J. 51. Proas i Vila, I 'la;
Viola En Miguel S. Trías.
Els altres premie extraordinaria
¡aren guanyats, entre molla d'altres;
pels coneguts poetes Josep Cerner, .
Veutura Gassol, Tomas. eircie:

Tomás Garrido (dos). 1,1°re:so
Riber, Pere Salons i Morera, A. Mo.i
lind Gendrau, Joan Mínruer,
mots Blasi Rabassa, Cites Grande',
Josep Pujades i Trueli,` Clementhui
Arderiu, Octavi Saltor,•Xavier,Bes.
Mn.

"M
eroel e sdels
te poetes passaren a recollir el prenn llegint la composici6
'
premiada.
El Mantenedor, senyor-Capdovili;
Urgí unes justes parauIe de comiat,
•
donant per acabada la testa.
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LA

SITUACIO

nt; GENERAL MARTINE Z ANIDO HA DISPOSAT UNA NOVA DISTRIBUCIO

• DE FORCES AL TERRITORI DE LA COMANDANCIA GENERAL DE ME-

LILLA

1.4ES FORCES ENDIGENE S D'UN BLOCAUS DE PRO? DE KAUEN SE
SUBLEVEN, ASSASSINANT UN SERGENT ESPANYOL

gs eggIBLE QUE EL SENYOR VILLANUEVA PROVOQUI LA CRISI EN
EL CONSELL D'AVUI
e0

La iig een g el Ir.arroe
L'INFORME DE L'ALTA CO-

MISSARI
En l'exprés d'Andalusia ha arribat
;Squest metí a Madrid el capità d'arelleria En Lees Madrid AlcalàZamora, portador de l'informe que
- ;l'ah comissari trames al Govern, do- ereant compte de la situació de les
Tacones del nostre protectorat.
Dee de l'estació sha dirigit al
eninisteri de la Guerra, fent la seva
-1preSenteeies tal general Aizpurn.
-e A • la una de la tarda, el capit
Jrn Lluis Madrid ha estat al minis: tefl d'Estas, remetent el document a
tha própia mà del senyor Alba.

•
COBRIR
BAIXES A LA ZONA
ORIENTAL

S'han donat ordres perquè en el
. termini de 48 hoces estiguin prepa-4rades per a mancar a cobrir baixes
nie la zona oriental forres dels regi- =ente de León i Wad-Ras.
1PRGANITZACIO DE FORCES
ESPANYOLES
ordres del codant general, Martinez Anido,
secció d'eperacions ha deixat liest
segiient organització de les fores d'aquest territori:
El quarter general residirá a Dar
: Dritte i tindrá afectes la tercera Banidera de; Terç, tres tabors de la
ixtehalla, un esquadró de Regulare,
dos de Treviño, una batria delnoileuger, carros d i assalt d'artilleria
infanteria, serveis auxiliare de la
-Unía dreta, el quarter general de la
sual residirá.. a Dar Quebdani.
Manará aquesta lela el general
Fernindez Pérez, el qual portará
•con: escorta na esquadró de Far-cesio.
. La primera columna d'aquesta
residirá a Dar Quebdani i la
manará el coronel Salcedo, formantJe una Bandera del Terç, un sabor
de Regulare, els batallons de Sant
Ferran, Valencia Galicia, un
esquadró de Regulars, tres bateriee
serveis anejare.

La segona columna, de residencia a Dar Quebdani, estarb
al comandament del coronel
Seoane, i estará constituida per
un tabor de regulars, batallons
.de Melilla i Wad-Ras, un esquadró de regulare, dues bateries,
una companyia de salpadors 1
gerveis auxiliare.
La tercera columna are re M elencia a Kanduri,
ma;alada pel coronel Morales i com! posta per un Labor de regulare,
:dos batallons de Cerinyola, un
:esquadró de Farnesi, dues bateries de 111 Ileug,er, una eoreTenería del primer de salpadors
serveis auxiliare.
t, El quarter general de la Urda
-,esquerra residirá a Dar Drius,
'al comandament del general
/chagüe, que portará com eskorta un esquadró d'Aleäntara.
• La quarta columna de Tafereit, sota el comandament d'un
¡coronel i composta d'una bandera del Terç, un tabor de re'guiare, batallons de la Primee i AlaVa, dos esquadrons de
regulare, quatre bateries, dues
,companyies del quart de caçaors i serveis auxiliars.
La cinquena columna residís» a Dar Drius manada pel ce/rimel Ruiz del Portel i composd'un tabor de regulare, baetallons de Melilla, Girona i Burgos, un esquadró de regulars,
Idos de Lusitänia, grup (radie
inerte a cavall, una batería del
•bove, lleuger, una companyia del
primer de sapadors, una altra
,del quart de sapadors i serveis

La setena columna residirá a

Buafora i estará manada pel coronel Daya i constituida per un
tabor sie regulare, batallons de
Cerinyola, Guipúscoa i Garellano, un esquadró d'Alcäntara,
tres bateries del grup 11 heuFrei', dues companyies de sepa-dors i
rvels auxiliare.
. A la plae a restaran a les ordres del general Garcia Aldave,
dos batallons del regiment
Melilla, un batalló de Sant Ferran !dines bateries lleugeres.
NO HI HA /NSUBMISSIO ENTRE LES FORCES INDIGENES
Al ministeri de la Guerra s'ha
desmentit que s'ha g uessin registrat cap síniptome d'insubordinacie en les forces indigenee
del Marroc a servei d'Espanya,
pulx a aixe equival la negació
del general Aizpuru assegurant
que ell no tenia noticies de tal
esdevenlinent,
TRACTES DER RIFE! I ABDEL-KRIM
Melilla. Corren rumors de
que ha arribat a Tafereit un
ernissari moro amb l'objecte de
¡conferenciar amb Er Riffi i do-

cione.
El dia 23, CO una posició de Gomera prop de Cara, marxà la guarni ció, composta d'un sergent i vint
hortes de pollea indígena, que ara
es diu mehalla, després d'assassinar
tres soldats suris que es resistiren."
ELS PRESONERS D'ABD - EL-

KRIM
Melilla. — Han arribat noves
del camp rebel afirmant que els
presoners espanyols que Abidel-Krim tenia a Aydir, els ha
internat a la cabila de Bocoia.
Sembla que això obeeix als rumore que corren aquests dies
sobre lee opera cions militare.
AVIONS ATACATS
Melilla. — Ahir els rebels ti
motejarenels aparells que valaven pels voltants de TizziAzza. Les beberles espanyoles
els (eren fugir.
MOVIMENT DE TROPES
Melilla. — Han marxat a Dar
Dritte els batallons d'Isabel la
Catbica 1 Valäncla i un esquadre de Trevinyo, I a Tistutin
un batalló del regiment d'Africa.
NOTICIES DE MELILLA
Melilla. — Ha Liras poesessió
del comandament del batalló de
Girona el tinent coronel Rodríguez Lasala.
L'equip quirúrgic que
mana el comandant rnetere En
Bastos, será relevat pel que mana el seu company Talegori.

1,3 denla
DEL CONSELL DE DEMA POT
VENIR LA CRIS" MINISTERIAL
-

Després de les manifestacions del cap del Govern, confirmant l'arribada a Madrid de
la memòria de l'Alt comissarl,

trapes de reserva.
Repetí després el coronel els seus
judies ja coneguts sobre si sliavia
de prestar immediat auxili a Nadar per
per socórrer després Zeluan, ,i
1 mitjançant l'ajut d'aquests dos esglaons haver marscat cap a Mont

1

A s IL'AFRICA

nar-li una nova proposició del
cap rabel Mb -el -Krim.
Sembla que es tracta de negoelar novament avisat dels pro
paratius que s'estän fent en el
territori.
UN ATAC
Melilla—El capitä Laclaustra
qui amb els regulare d'Alhucemas, guarneix la DOSiei6 de Loma Colorada i caserius pròxims,
fortificats al camí de Tizzi Azza,
tengue conlidänzies que ahir ves
pro un nombres g ru p de rebele
tractava d'internar-se als barrancs propers per a interceptar
els comboisS'establf una emboscada 1, en
(afecte, abans de fer-se de dia
' acudiren els rebeds. els guate en
esser rebuts amb descärregues
fugiren, refugiant-se al poblat
enemic de l'es estribacions de la
tnuntanya Ikermin.
Ele regulars ele perseguiren,
voltaren el pele i entraren, ealant-li foc després.
Els habitante fugiren,
també els rebele, els guate en
veure's atacats tridaven: "No
tirar que estar moro".
Els rebele sofriren dos morts
i cinc feríts.
Els regulare s'apoderaren del
bestial- i queviures.
En la seva recent visita á la
pos:ció de Dar elizian estimà et
general Martínez Anido que no
eslava ben situada i ordenä que
es trasIlades a un monticle prbxim anomenat Tauríat Jusuin.
Ahir q uede establerta amb la
intervenció del batalló del Rei i
Sapadors.
Una columna com p osta del
batalló de Guipil scoa, bateria del
grup a cavall i un esquadró de
Lusiten1a, serle de Dar Drius,
avançant fins a Benieb, en remangué fina q ue es fortificä
la nava posició .
En un aduar pròxim a Meato
l'enemic assassinà a un soldat
indígena que esteva amb permis
d'una dies.
L'ThSflBOBDINACIO D'UN
BLOCAU?
Avui s'ha insistit en la noticia recullida per un diari del
metí de que en la zona de Tetalan la guarnició d'un blocau,
composta per forces de regulare, s'insobuedlinä, matant al
cap i fugint els soldats moros
a reunir-se amb l'enernie, emportant-se l'armament.
Les noticies, rebudes per entren,
dicen el següent:
"En les altures de Xauen, a Kala,
hi ha un blocau que es diu El Mogod,
la guarnició del (mal es compasa de
vint retrulars de Teman, al comandament d'un oficial moro o sergent
El dia 24 el caporal rifemy que esteva a les ordres del sergent Duetes, es posà en combinad() amb els
altres moros, i a les dotze de la nit
assassinaren el sergent i fugiren, enduent-sen divuit fusells i les muni-

Cía i prescindir d'un nucli mínim de

dl Consell

de ministres de de-

nla s'espera amb la natural curiositat, no sois perque haurä
d'abordar-se un cop mes el
problema del Marroc, sine per
la relació que aquesta materia
te tan directainent amb la situad/5 económica.
En Villanueva no cavé a que
segueixi el "statu quo". Seste el criteri que, o es redueixen en proporcione considerables les despeses, o deixa la
cartera del seu departament.
Al president del Consell se
hi planteja un problema gens
fácil de resoldre. Es evident
que la política del regim civil
al Marroc ha fracassat fins
ara.
'Es pot suposar lbgicament
que l'Alt comiscare orienti la
seva mernbria cap a una acció
militar i que amb el pretext de
cubrir baixes no sols e'ajornt
la repatriació, sind que es reclami, encara que sigui en petit nombre, trameera »oyes
forces.
Quina serà aleshores la actie
tud del ministre de Finances?
Els que li han sentit aquests
dies emetre ele seus judicis estan plenament conveneuts que
no s'avindrà a ca p nava aventura Melca, en qual cas la memoria de l'Alt Comissari tindrà
la rnateixa sort de les anteriors,
passant a la cistella dele pa-pers.
Altres plans del ministre de
la Guerra tampoc tenen la con-,
forrnitat del de FinancesAmb aquests antecedente es
disposa a deliberar demá el Con
sell de ministres.
No es ven altra
Els moros entretant ja han
recollit les collites i es noten
per a nI'Africa vents dc fronda.
UNA RECOeIANACIO
"La Corresnondencia Militar"
..1)tica un arbole en el qual
ocupant-se del Consell que es
celebrará dernbediu al Govern
que tingui present aquesta cone
sicleració:
"Aquests dos aove de segui des i fracassades negociacions
amb Abd-el-Krim comproven
eloqüentment que per a poder
negociar amb el flamant presi-.
dent de la Rep ública rifenya. es
necessita com a primera condició vence'l primer militarment
traient-lo dels seus dorninis de
Beniurriaguel. Aleshores vindrä
la submissid.
Entret ant sois tindrä falsee
promeses perquè la máquina
de guerra segneixi aturada eme
es el que li interessa per conservar el seu prestigi entre els
rebele.
Les re3pendilli'als
UNA NOTA DE LA COMISSIO
PARLAMENTARIA
S'ha reunit aquest matí la Condesi6 de responsabilitats des de les deu
fins a les dues de la tarda, facilitant
a la sortida el president la següent
nota:

"El general Aizpuru com a ex-comandant general de Melilla, informe
concretament sobre les relacions
les autoritats militan' amb AM -elKrim, abans de rebelar-se.
El senyor Llobera exposa els seus
coneguts punts de vista sobre el protectoras.

Reproduí les referencies de la calpida d'Annual, publicarles en el set:
per Clic
El tinent coronel Tuli López, aludant de l'infortunat general Silvestre,
exposà noticies de les seves relacions
amb aquell cap."
LA SALA DE VACANCES DEL

SUPREM
Aquest matí s'ha reunit la Sala de
vacances del Consell Suprem de Guerra i Marina, despatxant assumptes de
tràmit
LES DECLARACIONS DEL CORONEL RIQUELelE
"El Sol" diu:
Creiem poder afirmar que durant
la sessió d'ahir de la Comissió de
responsabilitats, el coronel Riquelme
facilitä anieccdents i noticies rebufes
la vigilia del desastre.
Digué que durant tot el mes de
Jung de lee es van rebre cenfidertcies deis moros enes d'Alhucema, i
alees cabiles, que revelaren clarament
qutss eren els propòsits dels rebels
que dies després realitzaren.
Totes aquestes noticies arribaven,
cem és natural, al coneixement de
l'Alt Comandament i era teje que
aqttest hagués pres les precaucione necessàries.

En la sera opinió, es degué la eatestrofe a la circumstància d'haver-se
depassat el límit d'elasticitat de les
trepes en augmentar l'extensió de la
zona ocupada i el nombre de posicions,
sense deixar establerta una segona

Arrue.
A la tarda culminà l'interes en lee
darreres manifestacions del coronel
Riquelme, el qual assenyalä el camf

d'investigacions que sera seguit 47,er la
Comissi6 de responsabilitats. -•..
EL PROGRAMA DE LA COMISSIO DE RESPONSABILITATS
Ha tornat a reunir-se, a última hora, la Comissi6 parlamentäria de responsabilitats i tractarä d'ultimar els
informes orals, per a, un cop estudiats tots ells conjuntament, ane els
antecedente sollicitats de diversos departa:unes ministeriale, comenear la
reclacció del dictamen.
Seguebc predominan: la creença que
es dividiran les opinions dins la Comissió i que solament els representants de les extremes esquerres sean
els que concret in les responsabllitats
de tots els Goverue des de me.
El general •Marina, que es
troba a Santander, ella excusat d'informar per telègraf.
Des de Sant 'Sebastiä el general Berenguer ha telegrafiat
també a la comissió notificant11 que el seu carácter de processat Ii imposa deposar amb
tota Ilibertat de judici.
Es de suposar que amb l'informe d'En Juli Amado es doni aquesta tarda per terminada la informació oral.
BATXA DE L'EXERCIT
DI "Diario Oficial de la Guerra" publica avui la baixa de
l'exercit en compliment de la
sentäncia dictada pel Corleen
Suprem de Guerra i Marina,
del comissari de Guerra En
Víctor Rodríguez Hernández.
LES RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES
El general Bazán, president
de la COMiSeni de responsabilitats administratives de l'exercit, ha estat preguntat pels
periodistes sobre els seus 'rebane, els qual ha manifestat
que res podia dir, perquä l'expedient que instrueix es traba
encara en l'estat de sumari.
Ignora quan podrá aviar al
Marros. Desiejaria que en l'expedient no figuressin cärrees
contra ninene.
UN QUESTIOIVARI
La Comissió de responsable
litats (parlarnentäries ha traznes un qüestionari a En Canovas Cervantes perque el contesti per escrit.
NOVES DECLARACIONS
A un quart de set de la tarda
s'ha reunit un altre cap la la
comissió parlamentäria de responsabilitats, compareixent a
declarar el redactor de "La Correspondencia Militar" eenyor
Mariscal de Gante.
'nimbó ha declarat aquesta
tarda el president deis Centres
Comercials Hispano - Marroquins senyor Corbella.
Es eren que el general Berenguer no compareixerä.
EL COMUNICAT DE LA
COMISSIO
La Comissió parlamentària de responsabilitats ha donat per acabada la
sessló de la tarda, a un quart de deu
de la nit.
El president done la referencia abs
periodistes, dient-los que no ha-sien
comparegne malgrat bester citats, ni
el general Berenguer, ni el director
de "La Correspondenncia Militar",
senyor Amado.
El pzimer es trabara absent i ha
fet saber a la Comissió que donada
la sera delicada situació, per trobarse pendent d'un proces, no podia parlar amb completa Ilihertat.
El segon ha telegrafiat des d'Irun,
dient que el disculpessin de no assistir, peque es troba inalalt.
A la seva pròpia instànc i a Ita cornparegut davant la Comissió el secretari de redacció de "La Correspondencia senyor Mariscal de
Gante, que per bavcr estat molts anys
a Melilla té grane coneixements del
problema.
En el seu informe donä coinpte
noticies molt curiosas sobre la simació d'Espanya en la zona del protec-

torat.

Després informe el president del
Centre Hispano-Marroquí, senyor
Corbelia, el qual donä camote de la
feta per acuesta societat en reladó amb eacció d'Espanya a Africa. Contestant a preguntes que li feu
la Comissió don t compte de noticies
concretes respecte a la política n'arregle:la.
En Segaste afegí després que ande
la reun i ó d'as-ut hada acabat la inf °renació dblica.
Ara comencarä el pla de treball. Es
procurar fer-lo compatible amb :muelles persones que, citados previament,
no han pogut compareixer davant la

Comissió.
Demá a les dine, es reunirá novaaneen la Comissió per examinar els
infermes escrits i resoldre sobre la
forma en que han de desenrotllar la
5,,, va tasca i comprovar les dades i
antecedents que es deriven de la inf ermació

El CODNcle de 13 Banca
EL MINISTRE CONVOCA
A BANQUERS I EMPLEATS
Com anunciàrem, el ministre del
Treball he retina al seu despate una

Dunecres 1 d'agOst de 1.928
comissió de banquers, iniciant les
converses per solucionar aquest confliete.
El Sindicat d'Empleats de Banca
i Borsa ha trames al ministre un
escrit demanant-li que escolti també
els representante dels empleats.
Atenent a aquests requerirnent, el
senyor Chapeprieta ha cridat al seu
despatx la representació del Sindicas, i poc després de dos quarts
d'una arribava al ministeri el president de l'entitat, senyor Ochoa.
Com que el ministre eslava conversant ane una comisaió i no podia tallar el diäleg, el senyor Ochoa
Ita marxat del ministeri pretextant
haver de fer gestions urgente, prometent tornar al referit centre oficial demà.
El ministre ha rebut els periodistes després de la une de la tarda,
parlant breurnent amb elle, i els ha
dit que quan ceebri la sera confer&icia anab la representació del Sindicar podrá facilitar noticies d'interés.
EL WESTMINSTER BANK
REPREN LES OPERACIONS
Avui ha obert el Westreinster Foreirig Bank, tenint a la seva disposició personal no sindicas i adrnes
de nou ingrés i equipe que han ofert
altres Bancs_
Han funcionat ele serveis de Calxa i Valore.
La casa central de Londres anuncia que ha trames un equip d'empleats que parlen l'espanyol, i que
procura enviar-ne mes.
La Direcció insisteix en que si
pot dominar la situació, continuará
a Espanya; en cas contrari, tancarà

i liquidará la sucursal.
ELS PAGAMENTS

Ale PERSONAL

Avui han pagat quasi tots ele
Unes als sena funcionaris.
Els de pceznal sindicat han pagas abs sous de conformitat a les

bases signades pe' Sindicat.

I

EL QUE DITL EN ELS MINISTRES
El cap del Govern ha tamal
a Madrid procedent de Torrelodones, a dos quarts d'onze del
maté.
Seguidamerrt s'ha traslladat a
la Presidencia, on l'ha visitat el
ministre de Grecia i Justicia,
que li ha pardal del problema
dele Hoguera i deis extreme que
abraea el discurs d'obertura
dele tribunals.
En rebre els periodistes ha
manifestat que els role seguien
a Santander sense novetat.
Ha afegit que els ministres
havien dit per telefon que no
passava res de particular.
Ha confirmat que domé , a dos
quarts de sis de /a tarda, se celebrarla Consell per deliberar
sobre el Marroc, tenint a la vista la memòria de l'Alt Comieseri, que, segons ii comunicava el
ministre d'Estat, ha estat portada a mä per l'ajudant de l'Alt
Comissari.
Ha afegit que sols en el cas
que es ereiessin insuficiente els
informes continguts en la me/ebria, vindria a Madrid el senyor Silvela.
— El ministre de la Governació ha estat aquest reate presidint el 'Corleen de la Calza
Postal d'estavis.
- Atenent peticione de les
autoritats d'Osca, el ministre de
la Guerra ha soviet al poble de
Marte tendes de campanya perque serveixin d'asil a les famflies que han quedat sense, casa
a conseqüència de les darreres
sotragades sis/migues.
— El ministre de la Guerra
ha estat complimentat pel general López Pozas.
— Al ministeri de Finances
han facilitat la següent nota:
"Per no poder assistir el dia
22 do setembre pròxim, que és
l'assenyalat perquè la Junta da
concurs per a l'arrendarnent che
les salines de Torrevella, examini els plecs que es presentin,
el senador senyor Pérez Oliva,
un -deis dos designats, per substituir-lo en les seves funcions
ha estat nomenat el senador senyor Castillo Olivares."
PUES REIALS ORDRES
La "Gaceta" publica una Reial
dre concebncla en aquests termes:
En compliment amb el disposat
Reial decret del 10 i Retal ordre de 1 '11
d'agost de 1920; vistes les cotitzacions
ile l'una troi d'or fi al mercat de
Londres i el proraedi a la Borsa de Madrid de la Dime esterlina, en girs a la
vista sobre la nostra placa duran: ele
dies 24 de juny h 23 de juliol del roement any, tots dos inclusiu, el Rei, conformant-se amb el disposat per la DIreeel6 general de Duanes, s'ha servit
disposar que el rec;Irree que ha de cobrar-se per les duanes, per les l iquida
stets drets corresponents u les mete-cions
cederles importades i exportares durant
el mes d'agost pròxim, el pagament de
les quals ba d'efectuar-se en moneda
d'argent espanyols o en bitllets del
Bine d'Espanya, ass lloc de feres en
moneda, será de S3'eel per cera.
Publica tanabs1 la següent Iteial os-.
dre:
En complenent de les prevencions
contingudes en la Betel orare de 215 de
nsaig de 1922 i vistes les eotitalcions
mitges durant el mes con-ene facilitades a agnest centre directiu per la Junta Sindical del Collegi d'Agents de Canvi i Borsa de 31,drid, el Rei abs
' servit disposar que les cotitzacions que
han de servir de base durant el mee
d'agost prexim per liquidar el tant
per cent de recierree a qua han d'estar.

subjectes les mercaderes producte
proceelents de les D I ciolni a les ene s'apilen la primera columna de l'aranzel
o d'aquellee
LA CO.NFERENCIA DEL DES-

ARMAMENT
Efa arribat a Madrid, detenrialursie,
rea-ministre de la Guerra N'Aecale
Zamora.
Demä paseas, a la nit, sortirII cap
a París, per a preedre part a la Conferncia del Desarmanzent.
Estará allí uns cine o sis des i despres es tr.slladara. a Copenhaguen per
prendre part al Congres interparlamentarl.

ELS CONVENIS INTERNACIONALS SOBSE EL TREBALL
El R. D. de: ministeri d'Estat referent a ratificació de convenis internacionals sobre regint de treball es n-eereix als adoptats a la Coaferencia
general de Ginebra en 25 d'octubre de
1921 i en la de Washington de zo d'octubre de rete.
El cons-eni concernent a redat d'admissió dei s trans al treball (le l'agricultura, disposa que ele menea de 14
anys no podran ésser empleats o trebailar en les empresas agricoles, píeneteS o pri-sedes, o en les seres depon
dencies, einó lora de les hoces limades per a reesenrament escolar, i
aquest treball ha d'ésser de tal forma
que no dificulti la mea assidultat a
les escolea.
Alt

fins dc formació frofessional

práctica, els períodes i les hores densenyament podran éster reglades de
manera que perrnetin l'empleo dels nens
en els treballs Facas de ragriontura
en particular en els d'aquesta classe
la cul ita.
De tetes maceres, el total anyal del
periode de freellentació escolar no podrá éster redil:S a menys de vuit m asosAquestes disposicions no s'aplicaran
als trebal's efectuats pele nens en les
escotes tècniques, sempre que aquests
treballs estiguin aprovats í vigilase per
les autoritats paliques.
Pel conveni referent als drets d'as-

sociació i coalció dele treballadors
agricols, les nadons signases es comprometen a assegurar, sobre tot a les
persones ocupades a l'agricultura, els
mateixos drets d'associacie i codicié
que abs teeballaders de 'a indetria i a
der ogar tota disposició legislativa que
tingui per efecte restringir aquests
drets respecte dels treballadors agríenles.

Pel conveni que afecta a les
Indemnitzacions per accidente
del treball en l'agricultura, es
fa eXtensiu a tote els assalariats
agricols el benefici de les Ileis
i reglamente que tinguin per
objecte indemnitzar a les viotimes dele accidente del treball
en general.
El convent sobre el treball
nocturn de la done. disposa el
segfient:
Les dones, senas distinció
d'edat. no patinan ésser empleades durant la nit en establiments industrials, públics o
privaes, ni en cap dependencia
dele esme.ntats establiments,
exceptuant aquells en els gneis
solament, estiguin eropleats
mernbres d'una mateixa
Iba
No obstant, no s'aplicarà
aquesta disposició:
A—En cas de l'oree mejor,
quan en una empresa sobrevingui una interrupció de treball
impossible de preveure i que no
tinfroi carácter periòdic.
B. —En el ces en que el treball es faci be sobre priirteres

materies o sobre materias ea
elaborar.ib susceptibles d 'altanació molt rápida, quan calgai
per tal 4g salvar les susdites
materies-ad'una pèrdua in.evita.
ble.
En els establiments indu5.
trials sotmesos a la influencia
de les estacione i en tots els
casos eia els que ho exigetrin
eircumstenefes excepoeonals, la
floreció del periodo nocturn pe,
drá reduir-se a deu hores du,
rant seixanta dies a l'any.
El conveni que fixa rerlat
d'admissió deis nens en el Ire.
1 ball industrial disposa que els
nens menors de 14 anys no podran ésser empleats ni treballar abs establiments industria%
públics o privats , exceptuant
aquells en abs quals solament
estiguin empleats els membres
d'una mateixa familia i aquells
que tinguin carácter d'escotes
professionals i estiguin sotme: sos a la vigiláncia de les aui
toritats.
5,1 convent riteMnt al iceban.
turn deis nens en les indastrles prole
beix emprar dorara la nit ola mercal
de 18 saya, ex ce5ttruntt els següents ea.
sos, en els quals podrien eseer emperna
els mejora de 18 s nys:
Quan la naturaleaa del treball obli•
' gui a fer-ho tse i día, com en lee fa.
Inermes de ferro i acer I treballs en
eis quals campees fa ns per a 1 2 generació i galvanimaci6 del balaztre
del !Hierro, exceptuant els teles lee
xidarie, fabrigues de eidre, fäbrigues de
paper, enarenes en ene Pe tracti el mere brut i reducci6 del miner 1 d'en
S'enten per nit en aquests caeos tal
portada dones hores consecuti v cs, qtle
comprendran Finterval que va des les
den de la nit fins les cine del matf.
Quau la legislad) del pala probibeixi el treball :lectura a tot el personal
de les fisgues, rs podría Restituir ea
resmenteda inedstria el pesdode com.
pres entre lee deu del vespre i les eine
del mate pel perfode que ve de les tos
del raspee fine les enana del mate
Aquestes disposidons no s'aplicaren
al treball noeturn 'dele ocie de 10 a le
sayo quan en cas de eres mejor que
no ea puesta prevcure ni impedir i mas
no Ungid carácter perltelle, dielculti el
funelonament d'un establiment insiste

trial.

En eireumstencles pene tambe ea
podre suependre la prohibeid del treball no, turn per ceord de l'autorisat
compete/t. en el que fa refer'6ucia als
nois de 16 a 18 anys.

MORT DEL VESCOMTE DE
MATAMALA
A les cinc del mate be teert, a ten
ea d'ua atac d'uremi l'exenitestre de
Corernaci5 rescatare de Mata-nula.
Era ja vell, 1 figurara al Partit
fracci6 del-marqués d'Albucemas.
En tma disposlei6 testamenthrld'el
finar pregava a la fameia que no es fes
pliblica la sera mort fins despra de
In

fet renterrament.
Per aquesta ra6 no si lla pogut saber
la noticia de 11 seca mort fina a danesa hora de la nit.
Lenterrament ea farä avui, a les non
del mate

ELS REFORMISTES ES
BARALLEN
"La Voz de Asturias", d'Ovierdo, pu.
fallen un article aeollint el rumor de
qua els e:eran:e:e que segneixen a Ea
Pedregal estan disgustare amb En Mel(paladee Alvarez, per l'actitud d quest
despres de la surtida d'En Pedregal
del nainisterl de Finances.
S'assegura que aviat rerh un fet la
divisid dintre del partit reformista.
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Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Final d9 193 RamJ133)
(Abans carrer Dormitorl Bant Franoeso),
311111111111gRigg

Dr. FALGUERAS 1 FALGUERAS
NiETGE DENTISTA
medicina i cirurgia do la boca.Ronda Sant Pare, 15, pr.tiger,
Dentale sanee paladar, eto.De 1 a 6.
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Noves religioses

1

Quaranta bares: Esglisia de Nosla.' 3 Dona dels Dolors. Horas crexposició : De dos quarts de set del matí
a dos quarts de vpit del . vespre,
Cort de * María: Avui es fa la
visita a Nostra Dona de la Maree,
3 la seva església o a la del Pi, ambsises privilegiado.
- Vedles en sufragi de les ànimes
cl Purgatori: Toro de la . Santissima
Trinitat, a la capella del carrer Escorial, i53, Gràcia.
Ornaments dc
- La missa
color verme%

Eis Espectacles
ELDORADO
Companyia cätnico-litica

PRADO-DE:BOTE
Temporada popular.

Preus económica t

La Universitat Gregoriana de RoAval, dimeeres tarda, a-les
rna ha tramés a tots els antics alumno una • crida i un programa de les . 3 cinc. Nit, a les 'den. L'entrem6s Los bolcheviques, 11
¡,:stcs del primer Centenari de la res42 representacions de la
tateit.., del Collegi 'Romà i de resmenfantasia eämico - lírica en
e. da Universitat a la Companyia de
un pròleg, un toa, cine
yenill, que nnara ;lec el 17 de maig
inauguracions, una pol-heu<io Pany que ve.
la i tres radiofototelegrames, en prosa i vers, oriBISBAT DE GIRONA
ginal
d'Erniii G. del CasHa estat autoritzat en agosta dutino, musica del mestre
tat roossen Rostend Portunet, per la
Alonso,
Ceraissió de Roma, per tal de facilitar als que ho desitgin, la benedicció
Barcelona so divierte..:
papal "in articulo rnortis" amb reGonnert• per l'eminent tenor
tras de Sa Santedat i altrcs gräcies.
Emili Vcnclrell, que cantara
EL JUBILEU DE LA PORCIIJN- j el mes bortie del seu
Inri selecta. Exit ressonant.
CELA •
Onza decoraciens de Castell
Parròquia dc Nostra Dona de Beti Fernändez, Bulbena i Giriem: Avui. ditnecres, es pot guanyar
plenària, tantes vegades
eta Tteters visitin aquesta
sia des de les dotze del nügdia fins
a les dotze de la nit de denal, dijous,
en les condicions de consuctud, o sia,
havent confessat i combregat i pregast a la intenció del Sant Pare.
Parrbqui.a deis Sants Just i Passer: Avui, dimecres, des dc les dotcc del migdia fías a dos quarts de
tauit, i des de les sis dei mati d
demà, dijous, fins a dos quarts de
non del vespre, poden , guanyar aquest
Tubileu els que visitia aquest temple
,n les condicions conegudes.
Parròquia de Sant Jaume: Des del
ittigdia d'aval, primer d'agost, es pot
zuanyar a aquesta església el jubiir de la Porciiincula.
Basílica parroquia; dc Nostra Dode la Mercó: Avui, dimecres, es
1,at guanyar el Jubileu en aquesta
Basílica, ea les condiciono acostumades.

1.4le

Frontó Principal Palace

Aval. El doctor 1Viabuse, 7 1'0 timo : Els condemnats L'Ultim
,sacrifici, El vertigen. El magias

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

s-e-e-e4-2••••••••~2444-t-e-e444-arg

mitges de seda

Monumental Pedró

Cheap Soap

dinterres. El besterd del rol;

G-9.4-0-9-941-411.9444-1.4•••114.1X•

1.

Fürlea de Fraude; Cerämics
Rajetas de ValZncial art! des de censtrtteeiö

Casimir limas

ese.›.~.4.4.-Aez*.y.seeemeeee
Cinema Princesa

Despatx: Tallara, 72

Gran via Layetana
TelMon 1371 A.
L'imic local que -disposa
avenc en la projecchrcinematografica. ,Avul, dilrmcres.
Oran moda. Programa de gran
äxtt.. Els ditxosos nervis, ineravellosa einta da grata argutnqnl,
per la tan stropättea arlista
Conslanne Taltuadge; Pels furs
do l'honor, bouie, fi ini drarnh-ti i ni eressant, -pel tan conegul.
John Barrimore, • col
.>áeett+,644
• programa Ajuria. -Les escales de

• El local ttlOs fresa do Barcelona.
Atad, dim.ceres, estrenes del Programa Murta: El testImoni defensor, per Elsie Faenasen; Censal* roció fraternal, comeidla: Dinamita,
eMnrca, 1 la grandiosa reestrena del
2 lieloi Programa Murta, La presa do it
l'abisme. Denla, dijous, estrena: DaMetes i xinxcins, pen 3Iary PIcleforil,
t la represa El tigre, per WIlltain
0. Ilart,

cheviques, Barcelona so divierte i Concerl. Vendrell.--

Divendres, comiat d'Emili
Vendrell; cantant
grant i el Raconto de
Lohengrin' , en iuitala.

44-4-S•444444-2•4
~4,

Gran Teatre Condal t
t Gran Cinema Bohèmia
e,

Teléfon A. 5090
Fabrica: Barrer Benavent (pró
xim a la Travessera do Sans)

BARCELONA

indusirials 1
ilgricultors

.n-e...e+e-Deeeeez-e

i

púnica que es pot aplicar a quadsevol torea mo• triu; no necessita encovar-se i funciona amb poc
esforç.
Se sol-liciten agents per
a la venda a Catalunya.

RESTAURANTS

Taller i fundici6 JOSEP PUIG, Serrano, 46,
TERRASSA.

Hotel Restaurant Versalllea
Obert des de Ira cinc
n^5'1 raail ci mIcja ritt
Servil de ceben 1 a la carta
Coberta de 7 60 pta. endaTant
liabitaelons per a tereporades a
grana eronómIca
Aigua ce) NI a 5 Otombau
Carril especial p er a automeiblts its
Tel3foo 7 Cl
Propletarl: Joan CO (de PrattIc
VErtSsILLES)
41.

MIMMOMIMMIIMMKKM.M.1.

DINER
a tarta sobre autos, tetztts 1 altres
mercader:es. Raa: Rambla de les
Flors, 24, primer.
oresmeates

enfrii

LA RA132-1SSADA

Semi a la "Fui Pant mai tarda
Dimarts i Ussabtes, servei

•

VI

autos de

AGENCIA OFICIAL

G, Alonso S. enC.

DE

Sant Hilari

um

1BH TLLE'TS:

eiZIEZEIESNIMEIZBEIMIWIIIIIIIEfiallililillinailinainillinnifild

13iNfälli

41•1n111

i il it3 firil uili

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTE RIA , 6-VIDRIERIA, 12
Telèfon 1376 A.

El Si E II 31

del Dr. GIMIS(3, Ilarnb/a Pla BoduerIa,
cuita. 6, sor (entre Ilaspltai 1 San%
Pan), — Veneil Impotencia, 51(1111.
nts per el guariEt pecia14 traclaMe
ment rapta ae les inalalties secreteSi
Motrlo pell ruleta próstata. Consulta: Ce e ' a 12 I de 5 aoyen*.
mica per a m'Asusta obrera. Plaga
del Sol. 6.

0131111.1WIEt

A TIANA I

eRaCiagtaa I uX:
a m Ram
c) A "D l ater m i :8. llClinIca:
Sant Pau,

'
DB O A

i e s u ri n ri e s
¡ de 7 a

bla

-

nya, 3 1, Ler, 2.'. De 2 a
número , 11. Da 7 a 10 do la nit.

I

Gran Hotel. Servel a la carla. Coberts a 7'50 pessetes,
Correr de la Placa, 34.

+37101NPIPIRM.6.1efflrat7gameIMMEsso31.7crwrA.
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Fábrica de calçat: — LLULL, 21 n
Ei
Lid
(ciarrere ei Paro) g2e,

Especialitat en Car- fe2
rosseries,Ca mions,
E]
Omnibus, etc.

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

Port-bou - Girona -- Barcelona - Terme

D.
11h

3

u

443-e,Yei.;IA

ROS.1,

.-

e

si

Centre de localitats, Placa de Catalunya, núm. 9, Barcelona;
Ferren i (Barreter), Princesa, 7; Cotellaire, Placa Sta. Anna,

er;10

u

mg r3, PREUS DE SALDO:
e

ARA4.50.
(cantonada Muntaner)

•

DESPATX

CALÇATS SIMON

3
=- 3

Liquido a la fábrica mateix les mostres
que no podem 1,1,1
111111111i11 ""P"1" lilligUMMIlllial N
:91 i cal ç ats ainb tares
uvi
lliurar als comerciants
B
Lq 51
fI9

Arbficie,s Veladlrati
amb combinació amb eis
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;13 El El al

'7=-2

UNA tt g lif 11
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Rbla. Catalunya, 90. - Telef. 422 G.
111111111111111111111111
11

!Mil

e.

Hotel - Restaurant - Atraccions
400 not ros altitud. Programa
encantador. Temperatura deliciosa. liabtlamons Gran confort
per a familics. Servei permanent d'autocars des de la Placa
de Lesseps (Josepets), des da
migdia. Telfon 620 G.

EMPRESA SOLER

AGENTS: Autolocomoción, S: A:

117.11i,61217."

•244.44.9.41-44-i•-••••••••)-11-9-344.ei

i 1i I

1 L. VAL COPA S. M. EL REY
2 - E. tlortet - Medalla d'Or
3 C. Alegre - Medalla (POI-,
4 - O. llockvik - Medalla d'Or
5 L. B. - MeLlalla d'Or.

SAURIO

$ LES PLANES

OMMMMIKIMIMM.

L'equip format pels 5 cotxes inscrits
obté la màxima classificació:

Abans de comprar cap
elevador d'aigiics, dernaneu
detalls de la bomba

l'altar,.gran comädia .s.entimen-

tal pel tan
.. desitjat axlista Frank
Ma y o; Visita Villaparamunt,
gra- n film d'actualitat, pels
Hers ani:...ies del Programa Ajumpt. tumores, tarda 1 ntt, grao ria; Gat per argiunent
L'últim
programes: el rtnedrarna
,;ran hi, orna. —Deriia, Programa
uterina]; l'original pcIlleula Eta
monslre; lot estrenes, entre
elles el Vencedor, per Williant
2 reir. de PequIlibrit VII Ultima Jord'exit
insuperable.
4. nada do El doctor Manase; ealt.
,
Oran Cica del Trio Caballero. ..
la pell(Cula do grau broma El verBuen, Interpretada pet ceiebrc ar
tista El de les olieres

4~4411,4Ot

POPULAR
•

comedianta de l'emperador; LateaguMe i al seo galas. Denla, PST •
nes: El MI del pirata, I rplsodl;
Del via al pintat, per DouRlas Fairbanies; L'atracció da la more, 1 Jornada, 1 ancas

C I Ni E E S ---

NOVA VICTORIA DEL

fproanet.3 pole-statt
el doblo do dorada 1 conservara el seu color pl./mina
totes les aroattertes, a
Es %en
0 . 40 ptas. pastilla
Obtlndrä

La venJanoa d'un boig; El ranxo
de Por, per Willtarn 5. Hart: Ele

te-7,4444444,44.04->leeleitedeeeer

C.

amb

Walkyriá

11. Debut do la renomenalla
TROUPE PORTUGALIA
Costo I halls lusitans.

el R. M. C. de

Barcelona S. SebastFe

memos

Senyora
ruin les feces

tiran. jornada. -

LA CANCION DEL NAUFRAGO

bal .Morales..
Studio Films. Vestuari
erans.—Denia, diPeris."Gni
jous, tarda inil. Los bol-

Organitzat per

peletáris.

Aviii,.dimecres, insomni teagio, Leä escales de l'altar, Pa- '
afilo tempestuós, La dona en el
Jurat, El doctor Nlabuse, 7 I lit-

PREMI DE

REGULARITA

-

.tvul. dimccre3, larda. 'a dOs quartS
OP etne, ,gran matutee a M ena isportals ,amb el grand/ös eSpeclacle
en IreS actes
¡AVE CESAR!
Amagues de primera Classe, 3 pta.;
de serena. 2 pm.; Entrada Fencral•
_0 • Go pisalt, a les den, debut do
la primera tiple cantant Gonoepció
Banula amb la celebrada obra co
tres actes

Saló Catalunya

GRAN

Avui, dimenres, tarda, no hi
ha par-Lit, Nit. a un (piad d'onze.
Colossal paTtit de pilota a cisArnoitia i tohazo contra
Oscar 1 Palea. Desprds es jugar
rn un segun p artit pe.:apiau-

do l'equilibri.

Gran coMpanyia /hita (lo sarsuela.
opereta / revistes. dii leida Pcl
'primer actor MIN.:1 Deut.

ESPORTS -

--

Excelsior

TEATRE COMIC

1.4+6•4144,Oe>04. 2ete 99141.0-0-Mee

DEL BISBAT

Diana-Argentina

seed-a-e-e-e4-ree-f-e-a-•-e-e-ee++4+1

"TEATRES

PUBLICTUT

20 39
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00

2046 21 07

•

LA PUBLICITAT

Din:mona,

UITAT1VA

LA E

1 d'agost do tQ23

(FUNDACIO ROSILLO)

SOCIETAT 0 ASSECURANCES VIBRE LA VIDA A PRIMA FIXA 1 SOTA UN HECHO MIXT

1'

CESSIONARIA

r

A

ESPANYA DE LA NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY

Domicili social: Montalbán, 22, pral, MADRID :-: Oficines auxiliars: BARCELONA, Passeig de Gracia, 30.-- BILBAO, Gran Via 31-SEVILLA, Rioja,

PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

3

NACIONALITAT.-Genuïnament espanyola per Ilurs a ccionistes i organització.
CONSTITIJCIO, - Anònima. sota un regirte mixt, que g aranteixi un 50 per 100 almenys del benefici liquid que produeixin las pòlisses amb participació, als assegurats de tal classe, i la
fiscalització de la Societat per uni,
Comissió de tres assegurats, elegida per votació entre ells.
CONSELL D'ADMINISTRA CIO.-President, excellentíssim senyor marques d'Urquijo ; vi ce-president, excellentissim senyor comp te de Rosillo ; conselle rs, excellentissim senyor marqués d'Aldana, senyor don Aval/
Benavente, senyor don Ferial Rosillo i senyor don Ferran Ro sillo.
ASSEGURANCES QUE RE ALITZA.-Sobre vida.
Tota la vida a pagues vitalicies i limitats.
Mixt i a terme fix.
Individuals (sobre una o
D'estalvi i dots per a nens; i
Sota pòlisses molt lliberals que garanteixen tot risc, àdhuc viat ges, residencia, ocupació i guerra, amb primes desde
cinc pea:
o dos vides),........-2,,aa.a.,..,
Rendes vitalícies immediates i diferides.
setes al mes i per sumes des de 1,000 a 1.000,000 de pes setes.
Assegurances de grups per als empleats de qualsevol Empresa o
,Sota una sola nälissa. naa'adora nel natrei. amb nrimes a meitat de cost que les individuales,
i coliecti3~.~...,--, ,, : . ...el.•.•;., ( patró.
D'incendis
D'edificis, mobiliaris i riscos industrials.

;
r
-e
p

BALANÇ DE LA SOCIETAT

RESULTATS

DE

L'EXERCICI DE 1922

49.666,364'67 pessetes

(91'80 per 100 del mateix en metällic, valors públics espa nyols, Obligacions hipotecàries i bestretes sobre pòlisses.)
NOTA IMPORTANT. -La Equitativa no s'ha acollit al R eial decret de 24 de novembre de 1922, que dispensa durant vuit anys de tenir els valors al tipus de cotització, figurant els nostres al 31 de desembre de 1922.
• 8:
.• •'*/
previsió el 93'6 per 100 del mateix.)
BENEFICI DE L'ANY
del que 1.763,150 pessetes, o sigui, un 76'47 per 100, s'ha sepa rat per a beneficis dels assegurats; 366,500 pessetes, o un 15'85 per 100, per a fons de previsió i 150,000, o un 6'49 per 100,
pel als accionistes i Consell d'Administració, i la resta a compte nou.
LA SEVA ADMINISTRACIO.-Pagat als assegurats per amis tres..„,..,
....,.,
• ..•1 • • • '• •1•1 '• • *I
•I•! •••• n •/
• •
• •••• •1 • •
• •
t• • • , • • •• •1 1• • -•2 • ;•. •1
• • Me., •
n••••
Primes de l'exercici.
•t
. • .•
• •
.• • • ••••••11•••••..e••14' “ ,• ' •1 .. .
•
Productes de fons
'(El promedi d'interès del qual ha estat 5'27 per 100, supe rior al 4'99 per 100, obtingut en el nostre balanç anterior i malt superior al 3'92 per 100 que representà
en 1921 el de la Sucursal espanyola de La New York.)

(Representant les reserves tècniques, fons de beneficis i

• •,.; .,••• n ,• • • n •

de

e'

on

O/

47.354,284'80

n

2.312,079'87

»

2.047,605'14
1.000,611
1.335.512'30

Id

•1

8.006,151'66
2.041,384'59

402,900'80
(o sigui el 2'28 per 1,000 dels canitals asse g urats en vigor, contra 4'21 en 1921 i 5'01 en l'esmentat any, que representare n els de la Sucursal espanyola de La Now York.)
ASSEGURANCES EN VIGOR EN 31 DE DESEMBRE DE 1922: 11,046, per 177.011,185 pessetes de capitals.
NOVES ASSEGURANCES EN 1922: 1,919, per 34.104,799 pessetes de
RESERVES EN 1 DE GENER DE 1923
39.827,711'81 pessetes
D'acumulació i beneficis per als assegurats...
.... r .
........
5.635,679'92
"
1.000,000
EXEMPLES DE DivIDENDS PAGADORS ALS AsSEGUR ATS EN 1923
(Per cada 10,000 pessetes de capital assegurat)
ANUALS

D'AOUNIULACIO PER 20 ANYS

(Edats d'entrada)

30 anys
Import
terraini

55
Co
65

1.948
2011
.
2.344

33 per 100 equivalent al
primes
32 per 100
"
n 650 "
30 per 100
"
a6

55
CA
65

2.405
2.578
2.909

31 per 100
80 per 100
30 per 100

rada de l'as.

40 anys

-Diykkad Per 100

en

60 anys

ter 100 ea

Dividend
Pessetes

Verrelaei6
100 e°
primes

Dividend
ressetes

16 per 100
10 per 100
24 per 100

6220
7520
89-30

17 per 100
20 per ion
27 per 100

01'40
100'20
12710

17 per 100
21 per 100
26 per 100

rroo
0800

10300
12850
15600

17 per 100
21 pi.r
28 per 100

17 per 100

11580
14590
18300

IS per 100
22 per 100
2) per 100

relacid

Pe ssetes

gurança

primal

relaci6
primes

ASSEGURANCES TOTA LA VIDA
5
10

4530
5410

10

6,430

ASSEGURANCES
VIDA 20 PAGUES
»
"
a6

"

a ti

"

a6

1

•

.,

5
10
15

6180
7010
9050

15 per 100
10 per 100
M per 100

12320

1 6 per 100
20 per mo
20 per 100

5
10
13

8840
11890
14690

16 per ino
22 per 100
20 per 100

0600
12700
160'90

22 per 100
30 per 100

ASSEGURANCES
M1XTE 20 ANYS
',
32 per 100
650"

3.052
3.175
3.446

55

Anys de du-

Representa respecte al total de primes pagarles

del dividend
Pesantes

65

capitals

10 per 100
20 per ion

"

-

a6
a6

"

ORGANITZACIO
Inspeccions, delegacions, metges reconeixedors i agents a les pr incipals poblacions d'Espanya.
Tots els contractes d'Agència de la Societat reconeixen drets pas sius, que comprenen assegurances de mort, invalidesa i retir

o

jubilació a base de la producció assolida en el ram de vida.

CUPO

.......
aZ•J•+ .• • .1 • • •• . Adreça
„ Edat
Aprovat per la Comissaria general d'Assegurances,

desitja se l'informi de les

condicions

de „a...a

:o

• Le

ol el. el

n•n•-•i

‘•,•••• • .6,3 • •-•• •

(Indigurs si assegurant o agt,ncta, de vida o incendie)

9

CASA CENTRAL : LONDRES
CAPITAL 1 RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.000.000
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