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BARCELONA, DISSABTE, 4 D'AGAT 1923

Carnet de les
UNA REVISTO DE LA POESfA
DE VERDAGUER

Tenim sota els ulls la ponencia d'En Manuel Serra i Moret,
gproveda per unanimitat en l'assemblea constitutiva de la Unió
VI .
Socialista de Catalunya. Es un document interessant, dens, sugg.
RECORDS 1 SOMNIS
estiu La ploma d'En Serra i Moret ha escrit les seves més beIles i més clares pàgines. Si aquest document l'hagués redactat
lieds sei un- deis moments. més puun intellectual procedent del socialisme histórie i l'haguessin nyents del retoricisme verdagueriä.
gprovat un grup nombrós de militants obrers, nosaltres saluda- Aquell "hiperbolisme moral" que és,
ríen: amb cordial simpatía les afirmacions que s'hi fan i la posi- segons Caries Riba, una "necessitat de
ció adoptada davant el problema catea. Tenint en compte els veure cada objecte tot en be, o tot
gran, ea tot en dolent", s'esplaia en
caräcters i l'evolució de l'obrerisme catalä, el docurnent que eos en
visions tendencioses d'altre
mentem representa un gran pas cap a la posició catalanesca que aquestes
tettlpS, esa aquestes en >era nees d'una
hi ha dret a esperar de tots els estaments i de tots els ciutadans terna llunyana. Vích i els suya d'inde Catalunya. fantesa són dos mohos elegíacs.
En aquest document, en efecte, s'usa la llengua catalana esEis "I, plana de Victi", el primer
pontàniament, amb una perfecta naturalitat, sense cause en la dels ponles que recull Caries Riba a
temptació de justificar-ho. Es proclama, no ja el dret, sinó el "Records i sumida", la centrada nafet de la independencia catalana, que es voldria establir sobre la diva del poeta apareix ornada atub
base de la socialització de teta la riquesa universal. "Som cata- el prestigi dlun ,paradís - perded, Li
lans— diu la ponència— i actuarem simplement com a socialis- plau d'evocar-lo. i lio fa amb aquella
tendra sollícitud exie posen a
tas catalans, exactament igual que si Catalunya fos indepenpreguntes els pagesos al.2ttnyars del
dent." En els seus primen paràgrafs, el document fa constar conreu:
que el nostre poble estä sotmès a un poder estrany i reconeix la Per eixas campe que fiten los liadofecunditat de la renaixença de les pätries,
' piare i
Però totes aquestes afirmacions i declaracions que ens om- lo fang ja trau espiga, les pomeredes
plirien de joia si el que les fa i els que les accepten vinguessin
(flora?
tots, o la mejor part, del camp obrerista, van barrejadee amb 'Les carmines mostren a regadiues
paules
altres afirmacions i declaracions que resulten una negació del
principi nacionalista. 1 com que el ponent i la rnajoria deis as- fajols que e.e tornen plato, forments
[que es tornen or?
sembleistes de la Unió Socialista de Catalunya vénen del camp
I el record s'apressa a resbondre a
del Catalanisme, ens cal dir que en aquestes condicions la part
la retórica verdagueatalanesca del document no té gaire mera, i que la part anti- cada pregunta;
va bastint en versos de catorze
Racionalista desmereix dels antecedents de molts dels nous so- riana
sillabes tota la manyagueria de la tercialistes catalans. La mateixa posició que representaria un ca pairal.
guany catalanesc adoptada per socialistas històrics, representa
En la poesía titulada "Mon coloun retrocés adoptada per'antics catalanistes.
r/lar" la lírica esdevé encara més perEncara que la ponencia ha gi estat aprovada per unanimitat, senil i melangiosa, i l'enyoranea enopinem que no interpreta els veritables sentiments d'una gran'. cesa substitueix l'enumeració per la
part dels que hi donaren llur externa adhesió. Fins estem segurs imatge.
que En Serra i Moret mateix, influït per les necessitats even- Oh, que s'han fet los aspe de la in[fantesat
tuals de la täctica, ha violentat els propis convenciments íntims,
en la boirina daurada del passat
per tal de donar a l'agrupació creada un to d'ortodòxia socia- esIperfila
la figura del colomar, ami)
lista que afavoreixi el proselitisme en el camp obrer ocatálä, tan un elidís! Pel colomar hauria donat
ple avui de vegetacions parasitàries i exòtiques.
un tron,
Nosaltres no podem creure, en efecte, que En Serra i Moret
111 a iron eror cobert de pedreria;
1 els seus anejes pensin que el problema de Catalunya és ja avui els colonis Ii semblaven constellacions
un problema resolt en quant es relaciona' amb les manifestacions "d'efitneres estrelles" i passaven pel
reí com "vols de serafins", talment
de la say a personalitat. Tampoc podem creure que tinguin
consecució de la independencia catalana com— un incident insig- una "phija d'harmonics i colors". El
nificant" en el cicle immens que ha de seguir Catalunya per pos- retoricisme cadevéa en aquesta poesia,
Inés agitt.
seir-se a si mateixa.
En Serra i Moret, abans d'escriure la seva ponència, es va , Finalment, la titulada "Records i
intoxicar voluntàriament de dogrnatisme marxista, i així veiern sonmis" té un regust elegiae més
Es tumbé im enyorament deis
tom p roclama la fidelitat a la doctrina que el fet econòmic "és amarg.
dies que se n'anaren; però sembla com
determinant dels sentiments, costums i lleis que regeixen tot si l'eco dele jocs d'infantesa ressonés
211C11 social". Aquesta doctrina avui està desacreditada en abdins una änima desenganyada, baila
solut, i només l'acullen sense reserves els simples repetidors de d'illusions. Verdaguer, retòric, ama
Karl Marx, les teories i les prediccions del qual han estat forte- d'accentuar el contrast:
sdn blanca los enbells romos,
ment esberlades en els cinquanta anys darrers.
in s'emboira l'ull
A aquesta . intoxicació i al desig de facilitar el proselitismo
aquel!
bate de phi.; i arbossol
i
atribuïm una frase infortunada del document. Assegura que els
és un pral conreadís.
dendra aquelles que els digui nacionalistes catalans. Ja compreEl poeta, que se sonst empès cap a
nem que l'ofensa de que parla En Serra i Moret es purament "roe:1s
la vellesa", ha enioiellat
ideològica. Així i tot, és trist que un patriota, educat en el dos el recordde
deis clics millors amb la code la Unió Catalanista, trobi ara que és una ofensa el dietat de rona sic l'inarcessible.
nacionalista català. Això no ho hauria dit ni ho•hauria escrit
Records i sonmis. 1 leus aci un alreal En Domènec Martí. i Julià.
tre branc de l'arhre verdaguctiä. Es

LA NEUTRALITAT

ES

IMPOSSIBLE.
Li senyor Feyró, sindicalista conspice, ha escrit un article a la revista
Espada malparlant del nacionalisme.
Segons el senyor Peyró, els obrers no
volea autonomies, ni separacions, ni
des centralitzacions. Aviat, si us plau
Per força, faran formar a llur costat
els socis del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indústris, i aleshores adéu-siau "Segadors"!
Ami una certa incongruència, afege:x el senyor Peyró que si a Cataboya hi hagués veritables polítics d'esherra—tipus Layret—no s'agitaria- tant
e spantall de les quatre barres, ni el
Poble es mantindria tan allunyat de .1a
Política.
Es curiós 1 sigenifiCatiu que aquesta
Sena d'articles apareguin sempre en
diaris de Madrid i gairebé mai en diaris de Barcelona. Fa un tuf tot esPeral el fet que alguns líders sindica listes insisteixin tan sovint a donar a
Es panya assegurances d'Pdhesió i de
simpatía.
D iguem les coses per llur nom: escriture des de Madrid contra el nacionalisme és un arte inequívoc d'espany o'istne Es inótil que eis
tes mès häbils vulguin salvar les aparences donant a llurs atacs un acre de
Per feete escepticisme politic, de pulcra ne utralitat davant els litigis "huir.
sempre resultarä sospitós que
els di eteris s'acumulin sobre una de
les p arts i contra l'altra no es prosiunCli
blasme.
A mas a més, voleu dir que es possib'e la n eutralitat en el litigi CataluoYa-Espanya?
iJ obrer
que es proclama neutral en
aanest litigi cm fa el mateix efecte
que im pairé que Proclama la llihertat
del tr eball a ultrança rom
sup rern de justicia social. a principi
, A1- 1-1 ON BO HA UN ACTE DE
' O RCA. LA NETITRAUTAT NO
ES NEU TRALITAT, SINO AJUSIMENT o TRAIDORIA. Si un
:1) Dt, eatalä du: "A mi tant se meo
g603 sus eta s'o yeras els eseanyols

com els catalans, tant se me'n dóna que
m'ensenyin en la meya !lengua cota en
la llengua d'altri", etc., no es collera
pas al marge de la Huila, ni molt inanes
per sobre de la lluita, sinó que, de
fet, coopera activament a la dominad()
espanyola.
De la mateixa manera que un règim
d'absoluta Ilibertat del treball a hoces
d'ara esdevé fatalrnent un règim d'opressió de l'obrer, un acte d'inhibició
en el problema nacional de Catalunya
esdevé fatalment un acte contra Catalunya.
Això ere sembla clar, i crec que si
el senyor Peyró hi vol pensar Ileialrnent no deixarà de persuadir-se'n.

Caries Soldevila
27,030 murn per hora
El comite dele Ruhrhilfe a
Duisburg ha examinas, les reivinflcaeions deis vaguistes
empleats per les municipalitats
de la flehe. Els ha atorgat el
salari de 27.000 marcs per hora que reclamen. El mateix comitè enüarregan del ,finaneament - de la resistencia i que
fine ara paga y a sanee comptar
les indeninitzassions 311C Ii eren
reelam ades, als habitante i als
industrials de la , Ituhr que es
creien lesionats per l'ocupadó,
sembla inclina t. a fer economice. rAici que hagi eregut
exagerada la suma de 222 miliare de mares irue reclarnaven
els detallistes de Duisburg pels
danys que han sofort del fe l.
de els A selge 01m:tamal,
en aquest irtelret; un safb ele
Duisburg demanava, entre nitres 45 miliars de mares d'indeinnitzarli) per les quatre set,manes de elansura imposades
per l'autoritat ossipant. La
Ruhrhiflo ha decidit de pagar
immediatament
nombre - 'de
gens' I ¡tate reolamades i d'examinar lo!. segun eada demanda
separadanumt. En canvi hi
ha una suma 'de 420 miliars

als establiments Sehulte, Mannesmann, KnauSlt i Thyssen
a les urges. Affederich.

platejat com el fullam de l'olivera. i
fa una ombra !non grell. Aquests records enyorats. dg odes, r n ig elegies,
s6n com un punt de confluència del
5C11 lirisme insubornable i de la seva
retbrica trioridora, als delitós aiguabarreig entre els iditlis i els poemes
de circumstäncies, entre la seva poesia primária i eterna i la faramalla
del vuitcents. Els "Records i sonssois ", tan cnternits i tremolosos, us
recorden, ami Mi pie de crueSa, aquella part de l'obra de Verdaguer que
no va saber escapar de l'estretor del
seu segle i que marira. de seguir, sota
el pes feixuc dcl temps.

Shlp-boy

Converses filológiques
VIII . Quan en el present de sub¡ende diem prengui (cosa que ens indica que en et plural havem de dir
prcuguem, prefigura, i no prenem, pr.eneu, com erróniarnent diem algunes vegades), co és, quan el present de subjuntiu presenta un radical en 'fin, l'imperfet corresponent termina, per regla
general, en -guts: a un present prenprenguis, etc., correspon sin insper fet prengués, prenguessis, etc.
No és rar de trohar avui en la líengua escrita formes com creus, diés, podrs, estés, etc, en lloc de cregués, digués, poguir, estiguis, etc. Aplicant la
regla csinentada, evitariem aquelles
formes errònies: dient-se, en el preseni, rregui, digui, pugui, etc., aixti cas
indica que l'imperlet da cregués, diPnfi gliS, etc.
Solament alguna verbs no segueixen
aquella regla: són escriure, .cober, catre, esser, que fan escrigui, shpiga, eapiga, sigui, en el present, perb escrivis, sabes, cabes, fas, en l'imperfet.
Per contra, als presenta hagi i torré
corresponen da imperfets hagués i correguts.
El.perict d'indicatiu presenta sempre
el mateix radical de rimperfet de subjuntiu. Dones: Prrngui, (-regid, digni,
pooni, estiguí, lingui, corregid; pea)
escrivi, sabl, fui (no sigui).
eitbr_i4
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Blasmant les Infiniles dandioricions que cometen inolts dels

nostres compatmeis en una
qüestió tan essencial com la de

s'acostumen a esmentar ; da elaudicació clavan'. des
Persones, la elaudieacid en els
cetols, la vlaudicaciö davant del
paper d'escriure, la claudicadó
davant del tclefon, i algunes altres d'un semblant casad er generad, divisibles I subdivisitoles
en múltiples especies i subespecies de claudiracions.
Les campanyes constants que
bons patriotoß, incapaços d'una
infidelitat o d'un descoratjaHielt!, veven realitzant; una cit.latanilat : mes conscient i mes
digna: i una cesta por al riclicul,
20DM/edil de relevar 'el nombre
de claudicadors.
Ja es troba un poc menys soviril el senyor qui davant d'un
camailic o d'un cirabotes abdica
de l'alta prerrogativa de lidioOca propi. Ja d'hora en hora,
anant pels careces de les ciut ats i viles de Catalunya es troba algun reto' sai eatalä; i esperern que, si té .seguidors Fexemple de l'Ateneu Nacionalista
del distriete vuitè, que ha iniciad una eampanya per catalanitzar els' reirsIs sie la barriada
de Gracia, la proporció augmentara rapidantent.
f)arnra banda, el nombre de
catalans analfabets de Itur idioma va dismiuint, • sovint esdeve
sobrer el carteMet de "Perleu
catalä Si us plau" que alguns
estrictos patricios havien etilo'
cal t'emitid de l'aparcal telefònic
per evitar la ridícula limidesa
d'aquells inte.liços que en posarse a parlar per telefon ja es
creuen en l'obligado' de fer-lio

en espanyol.
Pese,. entre aquests 1 altres
aspectes de renunciament lingeislie, n'Id tia un que no ha-

veril sist gaita: combatut: i es el
del renunciament al propi

ma du•s'ant. ei viatge.
Perque - aixä, a
primera vista, tto semilla pas
pron eles, sobrelot Si es té en
comide que cm refereixo a la
claudicació en terca estranya.
Existeix el tirria de senyor Esleve que puja a l'eximes de Madrid. Pasmas i coneguts van a
despedir-lo. L'home s'expressa
en català. Pesé arrenca el tren,
pasea al vagó-restaurant i ja es
fa comprondro dele mossos en
espanyol. I guara l'enclemä, en
fer-se dar, Ii adrecen da pa_
rauda, per liregentar-ili quina
hora es, o per demanar-li peral
pesque l'heu trepitjat, ell us
respon en espanyol, mirant de
donar a la seva veu, estropeada per la darg,a i soroillosa dormida, un accent en consonancia
arnb els paises que trasessa.
lii ha encara un Miro ras mes
curihs, i és el del català que
trobant-se en presencia d'un estranger, que ignora igualment et
catalä i l'espanyol, per procurar

Sei-SO comprendre, usa l'espanyol exclusivarnent. En un rede

Sent viatge vaig tenir Ocasió
d'observar dos casos colpidors
d'aquest fenomen pintoresc.
S'escaigue de trobar-nos tres
catalans en un maleix departameht, un cop passada'la frontera francesa. L'un dels meus
companys, que anava a Italia,
personatge extraordinari, d'a(melle que avui es qualifiquén
d'enormes o de fantästies, si be
coneixia stil 'latí i el grec i l'hebreu, sabia a penes parlar el
francés. L'alltre parlava nomeS
el català i l'espanyol, i no tenia
la mes petita nocid de cap enría
llengua, la qual cosa no Ii ims
pedia, pecó, d'adreçar-se tran s

quillament cap a Praga.

A Narbona va entrar en el

nestre departament un senyor
frances, pile de bonhomia i carregat d'anys. Ben aviat semblà
d'i n le ressar - se en la nostra

la seca satisfaceió
traspuava sovint, en un somriuconversa, i

re beat. Indublalnernent, eomprenia el cátala, i aixt cesa 110
va confirmar mes tard.
—Set] del Rosselló? —, vaig
preguntar-1i.
—No, senyor; però soc de
Narbona. Cunee be el palmes.
Amis això i una mica de Hall es
pot seguir be una converse en
la vostra llengua.
I assabentat que el company
qui anava a Itäilia es deturaria a
Marsella, I comprovant la seva

dificultat per expresar-se

franries, ve afegir.
"A Marsella pndren parlar
tranquilfam'ent el calalä en

seguretat que hi sereti compres."
Creurfeu.que, desprds de toles
ßqueltel ,Zerrifesigaisms..quen

el company que anava a Praga
volgue dingir la paraula iii SetlyOr francés, ho teta en espanyol? 1 no es tractava pas de
cap. hect, sin() d'una persona
toeça , dlscrela, segons vaig poder comprovar en la resta del
vialge fins a Ginebra.
El senyor francés va restar,

naluralment, sense comprendre,
fins que, sota la meva insinuaeió de "Parlen-4i mes aviat calada", es va decidir a no usar
la Ilengua oficial. El pes mort
d'una (radien). de menyspreu al
vol)) idioma 1 d'admiració tiavant imposat has-Sa
pogut Mes que el sentit conti
en noima d'aquel l bqn burges

calatä.
Algun 'temas després , de restoril del meu viatge, a Lió, vaig
trobar art cas Slinilar. Era jo al
saltó de lectura de l'ho-tel, i sasig
sentir una veu d'home que par.
lava a grans veus amb la mestressa de l'hoted. Parlava on
panyol, pecó el seu aceent debalaca prou un compatriota.
Això fa ter que jo parda esment
en la seva peroració. Es traelava, pel que vaig poder deduir,
d'aeonseg-uir que un metge que
sojornava a l'hotel I que ja h aviel estat avisat una pila de vegades, es decidís a anar a visitar un matan. L'horno parlera
pels colees, i no arribava a ferse comprendre del tot. Si hagués restat fidel a la seva llengua (a part que hauria estat
compres mes fäcilment), jo
hauria aeudit de bona gana en
el seu ajut; però aixf el deixava
parlar.

A la fi va aconseguir el seu
propòsit, i mentre la mestressa
trucava al telèfon de la cambra
del metge, li coronava brillant-.
mera eit seo diSenra:

—A ver si al rin se decide a
venir. Esto no puede ser. Estamos aquí empantanegados...
Vaig sentir desapareixer toS
d'una la s tima hostilitat, i no
vaig poder evitar l'esclat de la
mey a rirulta, arnb gran estupefacciá d'un senos anglas que
em mira -une instarais, astorat,
per damunt de les planes de
"Ehe Times" extensament. oberseg.

Materia empírica que vol els
honors de ciencia
A PROPOSIT DE LA CONFERENCIA DE CHARLES nrcurr
Quan Üärvey donä pública
expansió als resultals dele seus
sIttidis sobro la cireuladó de la

sang,.un gest d'incredulitat es

produi al seu vollant. Quan La-

voisier dona coneixement de les
aoves descobertes sobre la fuss
ció respirateria. una oposieb)
formidable troba per lot arreo.
Quan Pastean dernifsträ experimentalment la ralsedat de la
teoria do la gertoració esponthnia i (ligue que els microbis són
els agents productors de les
matan ies- conlogioses, crean(
aisí urta noves ciencia, s'aledren
de per tot el intin les obligados
veus d'eseeplieisme i pasantes
de mofa contra l'obra del savi.
El temps. perä, s'Ira encarregat
de fer justicia, i avui Harvey,
Lavoisier i Pasteur ocupen en
la història de la ciencia els Hoce
d'honor que ets eorresponen. El
cas de cada un d'aquests grans
hornee no es pes excepcional,
sind que desgraciadament s'ha
de considerar com manifestad()
/non humana de l'afecte a la'

tradició.
El professor Richet, 'en la
conferencia d'ahir la tarda, començà per recordar el nom d'aquells tres savis i la guerra que
els respectius tradicionalistes
els feren. Des d'Harvey enea,
passant per Lavoisier, les generacions humanes successives
han anat allargant els carnals
dels pantalons masculins des
del genoll fine a les sabates i
aquesta ereixença, reta amb
gran lentitud, empesa per la
inercia, ha segun produint-se
de lal manera que fins i tot
quan el pan ha mercal el Ihnit
de la màxima !largada de la
funda de

les canses, la ininter-

La Política

rompuda creixença , reinvertint
la tela, tia obligat a fer el plec
del rebossament , que • avui veiem
estnar . als rieses jovencells La
hurnanilat lambe, en el lerreny
de les idees, a r cs-pla lentament
les pet des transformacions que
es resisteix a tolerar, pese quan
li eón imposades bruseament.
En la histeria de l'abillament com en la histeria de les
Idees. l'Itome ós compre un enamorat de la. tradició.
L'horne s'enamora de vegades
duna verilat O d'una mentida,
que ell, naturalnient, crees mie
.no ho t5 s pes, 5. portat per la

,VISITA A, EN DELCLOS
La Joventut Nacionalista "La Fels"

butja instintivament les teories
i, el que es pitjor, els fets que

Ferran Soldevila

far.:1 una visita al company DelcI3s dediumenge, dia 5. Tots els satis
que Magan; anar-hi que siguin, a un
quart de nou a la placa de Catalunya,
davant de l'estació del's Ferrocarrils de
CataJunya.
UNA PASTORAL EN
LLENGUA BASCA
Llegim al diari Aberri que el nota
bisbe de Cazteiz ha dirigí! als seas fidele una pastoral en l'enana basca.
Es ciar que aqucsta noticia no es
política. No obstant, plan-nos de donar-la en aquesta creció perque exp:ica
ben cloqiienttnent l'arborament noria-

naliste d'aquelles terres.
EL NACIONALISME I EL
PROBLEMA DE LA TERRA.
En Pella Duran i Canyameres ha publicat una fulla, en la qual comenta
els dos problemes del tito!, evocant jornades històriques i refrrint-se al tnoviment agrari del: nostres dies
Acaba afirmara que "les 13114 bandees no han créese, incompatibles".

heil

gas

dedal

En el repsrt preliminar correr
nicat dimar's al metí per Yeticina internacional del treball
als experts reunits a Ginebra,
bona donä les xifre s . següents
deis mutilats de guerra, que, en
cada un deis paises ex-Inflige-.
raras, cobren una pensió. Ale-

rnanya: 1.537,000; Austrälia:
70,000; Austria; 161,000; Belgica: 50,000; Canadà: 45,000;
Estats Units: 157,000; Finländia: 10,000; França: 1.500,000;
(Sean Bretanya: 1.170,000; Italia: 800,000; Polònia: 320,000;
Romania:T00,000; Reialme deis
serbis,* escales i eslovens: 161
mil; Rússia: 775,000; Txecn s ley:muta: 236,000; Nova Zelans
da: 20,000; Alise) ós un total de
7,124,n000 invàlids de .guerra
pensionats, Manquen les 'estadfst1ques relatives a Turquia,
•Bulgària, Estals bàltics, Portu-

gal, Hongria i Japó, Es permes
da «mire que el nombre total
d'invälids de guerra de supe-,
rior a l'esfereïdora xitra de deu
• pnliong.

irresistible foro de la tradició,
especie d'in è rcia espiritual, re-

vinguin a deStruir-la.

L'humus de ciència podrà despreciar mil Leerles, porb mai
rebutjarà un fet. Un fet recollit
per l'observació o provocat per
l'experi è ncia, es sempre una cosa sòlidament establerta, encara
que s'II' oposin totes les teories.

ordinäries, ni ésser registradas
pels aparees qué ave; te el fi-.
suileg 1 el psniäleg, shn capas
t:09 di" donar Menneixement, da t
des perfecl amera comparables a
les nporiadeS pels 'sentits. La
visió del conlingus d • una carta
a llaves:: d'una carpela'comples
tariíent °para i el clar coneixe-,
initrit del que eslit passant
gran nombre de quitemetres,
per no posar mes exemples, són
realment coses que l'horce . exs
periment alista deis nostres dies'
es resisteix a cireure—ha dit

professor Ilichel—perque estä;
en conlraposieiú pub els nos-,

t res actuals coneixements cien-4
tífirs i no caber dintre da
cap teoría adsricsa, pese cal re-,
cordar-se dele tres grane hornea
cilats abans, cal tenle ben en
compta que els fets exposats
per lote Ires fosen rebutjats
pels mateixos motius. El pro-u
fessor Richet esposa detallada-,
ment una serie de casos ala
quals ell .dóna el valor de fets

d'observació i de resultats ex-i
perimentals positius i prega que.
tolhom als accepti com a tals.

No hi fa res—afegeix--que avui

no tinguem tina teoria qu
i eapeal2;

expliqui cienlificament, n

selle per registrar-los.
No fa gaire temps----diu—que

si en aquesta sala de la Uniyer-,

sitat d'Edimburg jo us hagues
cid que s'lli sent la música que
.una orquestra executa ara en un
concert de Paris, haurieu senarigut ineredulament. Avui, pesó',
Sine, la seguretat que Si ho di-,
gues ningú s'estremiria, per-a
que tots saben que és possible,
pel milja d'un aparell especial
i sense fils de conexió, recollir

les vibracions i permetre'ns el

place de sentir música executa-r
da a gran distancia. Qui s'atre.s.
'vira assegurar que molt aviat
no es descobreixi un aparell capee de registrar les vibracions
especials do les gneis ha volgut
parlar-vos en aquesta conferencia?--ha acabat dient.
La conferencia de Charles Iti-

chet ha estat apassionadament
comentada i ho serà seguras
ment, molt més quan es publis
qui. Patees no ha estat prou säs
lidament apuntalada quan ha
dit que un- fet experimental h a
d'admetre's incondicionadament
Un fet és certament un fet. Pe-1
rä un fet isolat i sense expli-,
eació de cap mena, en comptes
de servir d'hipòtesi de treball,
actea moltes vegades d'entre-,
bancador i aleshores cal mirarlo amb im all de recel. També
pot semblar que un fet es el
produete de circumstäncies mal
identificades i aleshores cl vess

lor del fet es completament ne-!

Luconferäncia
de Charles
gatia
.

chef. al congrés d'Edimburg enclon el perill que el vulgus que
la conegui i els psetsdoeientisS

"Vientre el professor Richtet
feia la defensa d'aquest eritcri, SO'n3 despertava conjuntament el record de paraules coincidents de dos grane Ti/estros,
En Claudi Dernard i F.n Remota

fics que la ilegnixin s'omplin
el cap de boira i confonguin les
qüestions. El professor frances
no ha pas fet una defensa de
fet
l'espiritisme, ni menys
cap cita; la seva prudencia en

Turró, en defensa del método,
experimental. La ciencia, per
esser tal, deia Itichet, ha dapolar-se fatalmont en els dos

una crónica anterior.

únics puntals que són l'expe-

riència i l'obser yació. Quan
l'home ele ciència entri ah seu
laboratori, haurä pres cura da
deixar prèviament a/ guarda robes, ultra el barret, les idees pro
concobudes, dala Bernard, i bonevolament, despees afegia: en
sortir al carrer Ii serä, pese,
permès tornar-les a recollir.
Harvey, Lavoisier i s Pastees
trobaren una forta resistencia,
pesque fosen homes revolucionaris, pesqué fosen hornos ge.nials que en possessió de fets
confirmats plenament per l'abservació i l'experi è ncia indispensables, plantaren cara als
equívoca do ' l'èpo c a respectiva,

triomf ele llurs concepcions
fou assolit en lluita aferriseada
i avui el trobem tan natural qué

El

ens fan somriure les infantils
objeccions que els feren Hure
enemics.
El professor Richet ha vol-

gut, corn prefaci de la sa y a conferencia, recordar aquests' fets
perstal de proclamar-se una vegada mes el mes oon yeneut experimentalista. Aquesta Ocia:sació era realment indispensable tebana d'endinsar-se • en el
tema de la conferencia, cae
Billustre fisiòleg francés ha dit

no-res-menys que ele la mateixa manera que acceptem els
fets de Pasteur, havem re trenre que existeixen unes vibra-

cions especials que aotuen sobre els centres cerebrals i que
g eno seguir, legyleg gengitiveg.

aquest punt ha estat mes esti-:
mable que les pasantes de pre -u
sentació que comentàvem en

Leandre Cervera
Edimburg, juliol 1023.

t! MOMIÀ ARGENTINI
Horn ha descobert fa pee al
Nord de la República Argentina,
a la regló muntanyosa situada

en el dmit ‚de la frontera xilo-4
argentina, una mòmia de gran
interès. Aquesta mtunia que
hom suposa dsser d'un cap in-,
ea, es troba en un estat
conservació perfecta. Els seus
cabells són intactes. Infectes
'igualment són les ringles de les
extremitats superiora i inferiors. El mes curiós Es que tots
els ergs/1s vitals d'aquesta rne
mía estan petrificats. S'ha des-4
cohert a l'indret niateix on era
aquesta mòmia una quantitat
d'objectes molt interessants,
que revelen una eivilització
molt avançada. Aquests objec-i

tes són: utensilis de cuina,
ros 1 vasos per beure, que pre-i
senten la forma de diversos ani-i
mals. No fa.gaire hom trobä en
Ion tombes deis caps incas •
grans quantitats d'os, es aixf
que en 1576 un espanyol havia'
tret de la tomba d'un d'aquests
cops una mana d'os represen-,
tnnt una valor de Mes d'un milió
de duros. Aquesta vegada un

semblant tresor no ha estat trobat; se suposa que ha estat tres
je te, basta:2S temps.

▪
e
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a de les Com acceptaria el Gevern an- no
la ingestió orines pescatal
tes de justicia, d'equitat i
testa
britäneca a Alemanya, el cil i incerta. La soy a religió era
el reconeixement per Alenaany
rota independdnela negociava
a lea costea dnAlaska,
bona fe podria oferir la dita seves ob -gamons, pero no des del punt eles les conclusions d'un altre qual com que aconSellava la In protestant. de la brenca bap- amb
la
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explotable—Turquia
en
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plat fon serle al preside«
onferencia, que fossin enre- de vista general i teenee, sine des del organisme,
cessació de la resistència pas- tista.
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,-el
manteniment
les de la Comis.si6 de repara-- eiva a la Ruhr, hauria estat reabans d'arribar a VantouVeri .11
dare a les que posseeix l'ac- punt de vista 'Jadie.
El president Harding, cora la sions d'aventguerra.
done?
bord del vapor ‘`RenderseraN. •
tual CoMissi6 de Reparacions.
Altrament totes les dedes 1 infor.
butjat per qualeevol Gavera, majoria dels bornes que mateen
La
politiea
eseteriee
intericana.
és
a
El Govern frances deiziana edhue per un Gavera socialis- actuailment els &retarte d'Ame- dir, amb les altres nactere d'Amere:a
t s gons les afirretaeldnat
la qual fou investida de plena mes que obren en poder nostre demospoders pel tractat de Versalles. tren que Si Aleman ya no hagués come- aclariments sobre ço que An- ta.—Rarlio.
doctor Sawyer, lee aillear Me;
rica; era un 'seit Made mea", ha cominuat essent la teereional ;
Quina autoritat, quina rodera i ta:, fiel : amere per cert amb que es glaterra entén per regirle gene• Berlín, 3.—E1 diecurs del pri- un heme que havia pujat pel ha abandenat el paper d'erbere amis- aquella paratges, porten quina drets superiors tindria a produís una divisió entre els atice ral i definitiu, i pregunta a mas mer ministre angies és judicat eau esforç personal.
tes des de' 'recatan per avall com tam- soluoid de sale apriettieS
la Comissió de Reparacions ac- haur'a cedit repida.ment
a mes si la qüestió dels delates pel "Servei Parlamentari Sorail d'un rnetge, enträ. d'apre- pee l'estira i arronça amb el sea inquiet cedente de la naturaleea del M41-4
iuel? Com escolie:el-je la Gran
reny, Ort existaIxen dipbsits
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tainbe
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mes
profund
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en
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atenacees
Sen,
nent en una impremta i a l'en:
República Mexicana.
Bretanya les decisions d'aque- de conf osmitat amb les ordres dicta- presa en aquest arranjament.
cauro 1 on els enanos elan en.o
pessimisme. Posa de relleu sama de corneta a la Banda velA lal'interior,
de
la
l'el
el
manteniment
lla projectada Conferencia?
snem
i avpregn
e„..laa4
. sin
. ate de ißle-deetgl..
Cinqua. Repelan ' que no principalment el parägraf en el Municipal de Marlon (Ohio).
des pel Govern del Reich, 'mpideexen
seca ami) un r:gor entices:e
Contestant a les proposicions que els productors surtin de la Ruhr, abandOnared la Rular sine a qual Mr. BaldwIn invita a AleUn dia que se celebrava una les raes reatringitet talmtnigració per
!Tiesura de la proporció dels pa- manya a anuIllar Immediata- festa amb moteu de l'eleoció del tal de resoldre el problema de l'atur LA SITIJAPOLITIOA ALAI «briteniques interessant que ele entrebancant aixf el comere.
aflats elaborin un pla complet,
gaments que efectuf Alemanya, ment tota els decrete que han president Cleveland, Harding, fore6s. han estat eee punta pritícipals TATE UNITS DURANT LA PREEstern conveneuts ele bsolut que si
general i definitiu, de regla- el Gesteen brittaiC fes saber s'enple- i afelgim que estariern dispo- óresanitzat 1 SOetinget la resis- cansat de tocar, digué al san de la politiza del difusa jresident.
SIDENCIA DE MR. - MARISMO
mentació financiera, el Govern ment a' Gevern del Reich que decere- sets a tractar sobre la qüestió tercia passive.
de
Banda
i
de
eaixa,
San Francisco de Califeralle'i —
company
(N.
de
4
B.):
trances recorda que el dit pla va acuesta politice , la qual u tra arrest' de la seguretat de Franea amb
Parlant de /a sítuació minisEl president 'Harditeg. solnieánient
¿a existeix i que la Comissió de nar Alemanya amenaza arruinar tete el Gavera angles, però com si- terial, din l'esmentat peribelle Jack Warwick: 'Jade, comprern
el feeetriReparations p..osseeix tate ele l'Europa, tot tornarla bi set/ 110C na- -ui que aquesta qüestíd no te que la calguda del Govern fau. la "Star". reste asterat de tan. LA MORT' FOU COMPLETA- mort ahir a la tarda, papa
trobava en ple
Warevick
but
a
le
mort
Tan
ej
poders necessaris per a la saya tunal irnmediatament.
res que veure amb l'Ocupació de no tindria per immediata con- ta audecia. Na tenien diners;
MENT IMPREVISTA
viatge de propagarediehni 'deles deaplicació. Per que tornar ara a
La solteió del prob'ema econbmic es la Rel ee, no aal earesea ara,—
seqüencia la formació d'una •areb tot, l'anaven pagant poc a
San Francisco de Califòrnia, ngues MES - :mutes delempa ,47.raat
ecuear-ee de la reglamentad() triba dnicament 1 exclusiva a mies Hayas.
gran coaliel6.—Radio.
poc anal% Huy treball i al cap da. 3.—Quan sobrevingué la raort, noidameneans.
o -eixacid de xifres? Per ven- d'Alemanya_
' ANORA DELS 00:l'UNE " guns anys era d'ella.
A LA C
el President Harding esteva
La situació politice-interior dels Ea.
tura no be edite ja el tractat
La resistene'a pasea e el peine- LES DECIAMOIONS EtALDWIN
"leer"
'baboLondres,
L'activitat, perle, de Harcling, Conversant amb alguna mera- tete Unita tanavia fet molt delicada
DuREDD
(je Versalles? 1 demés, que enel obstaele per al restablimeat de la
nota,
itarnsay
efacdonahl,
en
la
era enorme. Ell ho feia tot, ¿re- bree de la aova fam(lia.
i el Preaident. Que volia etnia* bar
Un el Govern de Londres per trame/len; aquesta resistencta con- '1..A PREDISA FRANCESA NO EN sessió que ahir celebre la Ca.
stat
a l'Esitis
Els metges oreuen que la reae:
itange.ietetuaevaLvib
FA MASSA DAS
lexaml
bra deis Comuns, eondemnb.,rala pressor, redactor, director, i el
istenee
r n
taglamentaai6 general i defini- traria al Traetat de pau i al be geneliva? Està compresa en la dita rat.
Paris, 3.—La premsa opina politice de Franea a la Ruhr. "Marion Daily Star", que tantee mort del presidenta inesperada d'Arkansas una tournée preparatbria.
energies
lt havia absorbit, fou com era, Ion deuda a un ateo
reglamentació la qteestió dele
Si els alims estiguessin taseerd, la que ele discursos 'pronunciats
,
Lex-cap del Govern, senyor
professor de cornete t 4esres
deutes interaliats?
abir al Parlament britanio pel tloyd George, dirigí censures el que finalment el P osú al cap d'apoplexia.—Havas.
dita resetencia cessaria tot seg,uit, per
Cinquè —Es precie repetir tal cena la poblace5 de la Ruhr es alle- primer ministre, luir. 13a1dvein, i
diga i propietari d'us eeri.bdia. 4
de la nació americana.
senyor
Baldwin,
acusant-lo
OOM
MORI MR. HARDING
al
dice a la política a les lime del Pise,
Que tant França com Belgica na en absoen 1 dhee eentreria. pera pel ministre d'Afers Estrangers,
Com ningú no ignora, fou el
uir
una
politice
linprecide
se
g
estan (esposados a abandonar de conformitat al pensament del Ge- lord Curzon, acusen l'existencia
candidat republieb en la imita
San Francisco de Conferiste, tit republice, Tenia Ciaquauta.mileara
la Ituhr en una mesura propor- vera francba, la cessazie de la rois- d'un desacord, pera no d'una sa.—Havas.
electoral de 1920. Mi'. Cox era 3.—EI comunicat en el qual es d'edat.
cional als pagaments que Ale- tenela ha deesser previa i no ha (ratear ruptura, 1 no 5erviran de cap mR. EI'lLDWIN AFIRMA LA el seu contrincant, 1 de primer dóna compte de la mort del PreLrarant el sets pm per la Caes
SEVA AMISTAD ENVERS
manya vagi fent?
eernblava que tenia totes les eident Harding diu que durant Blanca, el principal èxit del peraidene
acampanyada d'avantatges sirnultenies, manera per modificar en elle
FRANÇA
probabilitats de ginanyar per les el dia el president eslava tan Harding ion ea el terreay tiastecier.
Sisb.—En el darrer paràgraf segons han man'festat ja pilblicament seus principia la politica franLondres, 3. — A la Cambra simpaties que hom creía que normal que tot feia creure una Sota la uva presidentas :ha kt im
ele la carta acompanyant la seva ele Governs de Franea 1 Melca.
cesa d'ocupad() de la Water, ni
Germine el primer minis- encara eonservava a América repida curarla%
gran ubre «allende per extieguie
contestarte a les ProPosiaione
Volar el centran fora desauternzar contenen Cap element que pu- deis
de me , w i lson, la soda La senyora Harding i dueo torrent de despeses ocasionadas per
del Reich, la Gran Bretanya fa aquests dos Governs i dentstrar que el gui contribuir a la soluel6 del ira, Senyor Baldwin, declare robra
dß
les
Nacions.
ta
t
que, a la seva manera de veure,
allusione a la emeretat de Govern alemany ti queecem per ¿ma- problema de les reparacio.rie.
infermeres es trobaven al cos- la guerra. E) pressupost Venere:lee
si angi aterra cregues que per El poble arnerie., perle, tancat tat del Preeident quan °corre- que termine el prirr.er de loliet del.
Franca. E Govern franca ven- near en oposar-se a la voluntat des
"L'Echo de Parte" diu que /a
es Pot continuar des • deis sßus comeneaments gud la mora La senyora Har- ea un excederit d'un 300 redime • de
re a rel) enst que se eelebri una aliene
menaça d'aixecar l'opa:n(5 del ni gua eereles
obertes les fenicias dintre dels prinaapie de la po- ding, que Ilegia en ven alta un &Une o siguln en tres rail etiliem
conferencia o que hi haga un
Quant a fixar la eastaeitat de pa- cada contra granea no pot cau- d'earant
d'Europa
en
ileso
de subvenir a litice de elortroe, done
canvi de punts de vista arnb el gament d'Alemanya, no tel ha rap n/D. sar cap eMoci6 al Govern (ran llibre al salí e5pbe, es done de trance. Aircb no comides ma raal
Gesteen brielnic respecte d'a- tiu per treure a la ComIssle de R1-1)1.- esa, ja que aquest ha resolt de llur enrede això °Lesionarte ment el triomf a qui la sostenia comptc que aqueas eofria un viu reejam electoral.
una
separad()
cordial
entre
Anintegritat.
tota
la
saya
esa
Harding tenia bones dispordestremimen t ¡que es desploma.
quest extrem, pare considera racione els poden que Ii taren con- publicar tete els d'Oeunientieque gla.terra 1 les escalono que te-.
-La política romentioa de
eions envera Frenes 1 fou un
que aqueeta qüestió es indeeen- cedes pel Tractat de pau.
aquesta qüestió es referet- nen una opinió diferent de la Woodrow Wilson, el sets ante- va mort,
p
d
ls
cape republioane que mis
dent de l'ocupad() de la Ruhr, i
El viee-president Mr. Galvin
Pitear de neu la xiíra global sobre aten.
cessor, en voler inter'venir di- Coolidge„
tova.
eontribniren a l'entrada dele
per tant cal examinar-la per se- t'impon del deute alemany es una idea
que
d'acord
arnh
la
El "Gaulols" oren que les deEl senyor Ealdevin afirnie. la rectament en els assumptes ex- Conetitisele ha de reemplacen a Esteta Units a la ,gu
:rm 114
lle:ra.
parat.
a la qual el Gavera francas no pot claraclonß del Govern britänie seva
amistat per Frenen. 1 re- teriors, done a Harding no sola- Mr. Harding, fou previngut de
En la resposta francesa !en- adherir-se.
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•
GORDO!.
eón eseenclalment negatives
CL.
al mateix temps un rà- ment el vot deis seus partidareda l dia 90 del passat jultol
Verdete es del Tractat dc Versa- que el problema soguera en tota clame
pid arranaament dels disturbis de, sirve fine els deis germano- la desgrheia.—Havae., '
a lord Curven, s'exposa que la lies diu en efecte, que no pot fer-se cap la seva intensitat.
americans, tan perjudicats pel El.. OADAVER DEI. PRESIDENT
París, 3,«—EI dIrectoidel pro.
que turmenten Europa. —
herAbliCa francesa es trolia diecondone:ció del deute, sind per unanime
El "Maten" diu que aqueeteS
Tractat de Versalles .
San Franeisco, 3.— El oade. tocol, M. Fou q uiares, tia estat
Posada a examinar, en unió de tat ; dones be, França no assentel mai deolarazions sen-nebuloSes 1 vaSegons les seves prbpies de. ver de Mr.,Hardin g serä traelle- a lAmbaixada deis Esteta rniti
p u u ee rao t'iris DOCU- claractons
la Gran Bretanya, les proposi- a semblant condenació tare no sigui gues, 1 alee precisament en els
tetes durant la camATS ENTRE ELS
I
MENTE;
OANV
Washington el divendres
tiene presentadas per Alemanva en la manera que els propia deutes
moments en quä calen precie
panya electoral, Mr. Rendirte, en datlaatarda,
erlirgeb.eriL
a eantali:
elSie
ALIATS
en un tren especlel. pbaereceaxdporresnsoartd?tfrnieg
el dial 7 de juny„ per?) al metete guerra 'i slemin condonats.
siena.
nom del republicans, rebutjava e En el vagó
ment per la mort del preside/U,
Paria,
9.—Si
el
Govern
angles
oapella,
faran
temps es ven obligada a fer
Pesar-nos a He= d'una vegada
El "Fígaro" opina que les deel compronifs
d'honor alguna soldats.
constar que Ice cementadas cateaceat de pagament d'Alemanye se- daracions britàniques, pel seu demana la publicad() dels docu- amblaindignació
Societat de Nacions, la guierdia
En el mateix tren entran
rennestnions conferid) el com- ria un acee de rehecha imnrudencia, caräcter Indeets i negatlu no mente canviats recentment en- de
TEL.EGRAMES DE °enes«.
qual
constltula
per
a'
ell
una
tre els Governs aliats respecpersones que aeompanyaren
pren-lee de posar fi a la reste- puix d'arpai a den anys podriern veure responen a les preguntes t'ore
M. MILLARAND mena de super-govern interna- les
te
del
problema
de
les
repara..
el
President
en
el
sets
viatge
a
!ende passiva a les trepes d'o- despertar tina A'emanya tan prediga
muladas per M. •Poincare 1 no
Wasbington, 3.—Ra eaing
Que Sandia a substitulr Ala elea.—Havas.
enneció. Es fa constar al matels poderosa que ens embargarla a t'acta 1 indiquen els fine perseguits ni rieses, el Govern franeee, per cional
eta Governs naeionals. Aquest LA NOTICIA A WASHINuTON bot a la enea Manea un tele
temps que França. en acunar seres dubte a la Gran Bretanya en la els inetodem a emprar. Esten) la seva parte aceedirie a tenues-grama de condal del preafdere
procedire
la pu- oompromis, deia, ha estat negra.
a
ció
1
p
ete
te
la eonra de la Iltehr. tin va fer mateeca intensitat que a :malees.
Washington, 3— La noticia de la República francesa, /11Ort- 5
sobradament segter8, afegelx.
ciat en les tonebres, en Pensil'.
n'ende,
de
les
notes
trarcesee
la
de
enieemene per tal due Alede
la
mort
del
Preeident
Cal recordar Ç:Lle durara la tolde- la justicia de la nostra ce es a
voo, per Pambició i l'estultiabur Millerand, en el qual ,ex-'
rnanya tirignee vollenfa t de, 'in.. renciae cla la pan e. perlt ameriee calcu- per temer la publicació de qual- alixf que ha gi relatat l'anuencia cia. "S'ha pretes, continuava, Ilepúblloa, ha prodult en aques- presea el sentiment de Frattea:
de les altres notencies espesentiment
SU°. 1 reeerda ene foren
profund
ta
capital
un
le la capacitas de pagament
quan
sevol document.
imposar-lo a América, 1
per la mort dql prealdent Harlee onn g ideracinns que els RHIts nya ea cent trenta mil mil orle de mares
El "Petit Pareen" s'expressa eialment de Belseica.—Radio.
Arnarica protengud de yaPear-hi 1 una gran Impressid, pule ea ding, les eminente qualitats
diri giren a Al ereanya Invitante cr, 1 Anglaterra no solament aecepte en els segilents termes: "Enea- LA NOTA ITALIaat el AL GO- cedes reserves e'ha preferlt re- tenia el convenetinent que Mr. senilmente de simpatia del quaf
VERN ERITANIO
la a ene reetablfs el sen cree aquesta xifra, sinó que en fixte una :A- re que profundament desitjosos
Harding trlomfaria sobre la ma- envero Freno eran flICIS apreLondres. 3,--La nota italiana butiar-las.
d i t. esteh ilitees la saya mone- na de molt mes e evada.
del manteniment de l'Entesa, no
"L'únie compromis que neutra« laltta, gräoles a la tortita de la elats . per tots ele francettota
r
a
lord
Curzon
jusi
Iletrada
ah
da i equilibres el seu pressuseva constituoló.
Cal deixar a la Comissió de sabríem acceptar nema sacritiacceptarem da el de la nostra conspost.
El senver Nughed tle
reparadores tota la llibertat els, incompatibles amb la nos. tifica l'aetilud del Govern de ciencia, el qual es preferible a aquest
igd u4blameandtregeej t iguentiVerleielaajn
l iti.a:
Roma
respeote
do
l'ocupació
do
membre del Govern que es tro- ran
Lúnio reeponemble de l'actual d'acoló que 11 concedelx el Trae- tra drgnitat i independencia—
contr.acte escrit que vol aterrar la
de condal a la vidtnk.'740,
Aleinsisteix
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i
la
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ha
actualment
a
Washington,
les
estat ruir6e d'Alere anva es el tat de pau.
Hayas.
nostra llibertat d'aceie entre
liarding.—Padtos
manya compleixi les seves obll.. mane d'un Consell • militar eatran- puix els alteras ministre celan
Govern del R e irh. D'u la redes
No poden) oblidar-nos que
El. QUE DIU "LE TEMPS"
galliOrS fins el limit de la saya
UN TELEGRAMA
fr ancesa que desitja que el de- l'ene, 1871 es preocupä do si
de .vacanAe.—Havas.
gen"
París,
3.—Comentant
la
de.
de pagament.
e.
DE M. PDINOAME,
l5$ n ee terich nreneni part ena Cap Assemblea mundial, cap ceFranca creta just 1 realitzable clareció del Gavera britänio so- earranitat
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PRESIDENT
DELS
Exareesa la nota do manera urandament imperatiu nu ha d'ernParís, 9.—EI senyce- Poineard
liva em la mafnria de 4, 8 recele - el Tradat de Francfort i rengt) bre lee reparacitonso, dlu "Le
EE.
UU.
prepiesa
que
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comun
caen)
vorres de poseible d i ereetehl per la tractà ales/Me-e d'impedir que
lea trames un telegrama de pon.,
peny.er ele fine de la nostra repúTemps":
bol efectuada dilluns pel marPlyMouth, (Estat de Ver- dol per la mort del preeldent
C omissel de Reparaclons.
Alemanya ocupes una part con"La declaracild Baldwin-Cur- ques della Torrebee. contenta les blica a la guerra. El Sa crifici su- rnont).—
Calvin
CooEi eenyor
prem de la vida solament ha d'esser
Harding al seoretarl nOrdiemeFinalment, la conteetstele siderable del territori francee ron, amb tot 1 reconeixer el to
riel Govern italita res-, demanat per Alee e: nea i per la de- Ildge, viee-president deis Estala riel& d'Estat, Mi% liugbee.. —Itafranca a que ene referirte aea- fine el pagament complet de la amistaos 1 resperat oordtal de les reserves
adoptar
a
gente
dele
neetodeß
Units,
.
ha
prestat
jurament
adio.
be arnh tPfl COri rq UF!On S que ja indemnizad() de cinc mil rallions respostas francesa 1 belga, ele per aconiseguir el fi perseguit, fensa del seu honor lit ha una <van.
mate a un eme, 1 oinemlque ve exigir Alemanya, país retreu no obstant el no [rever afxb es, la panificad() i la roe titat de dret que no delegarem mai quest de
foren telegrafiades."—Havae.
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en ningú.
París, 3.—Heu's aret un ex- vencedor que no hesita estat en-- discutit el projecte angles de oonstrueció d'Europa.
A MARICIM_
Amb ralut del Senat, que. dona- President, el qual exereirts fina
tracte ceinple.mentari de la ton- vale que no havla sofert . cap nota a Alemanya.
San Francia», 3..41 eadaver
Amb tot, i eseer favorable en na els selle consells tal, coro la Coas- al 4 de mara de 1925—Havae.
Es teten de contestar a aquest
tead() del Govern francs al dany de guerra 1 que a més a
el etenjunt 'a lee suggestions tItucid ho prescriu, jo proposaria a
del President Harding tara inPARE DE MR. HARDING DE
Mem orändumdel Govern brith_ més robava al voneut dueS pro- yetret. Abans de suggerir Olmodeclara la nota que totes les nacions d'Euro pa i del glo- Et
LA IMPRESSIO PERD LIJE hurnat a Marion.r—Gevaa.
nes al projecte britänic, Freno,. britäniques,
ale referent a lea reParaelons:
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no
pot
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a
disde tornear una associació en la DE LA PAlitAuLA 1 ES TRODA n g. COOLIDGE OAP g Wat.
El Govern 'trances aprecia
Tindriem molt de guat i esti- 1 Bélgica tenien neoesaitat de entir el problema de les ropa- bus
qual busquessin, de come acord, ele
EN GREU ESTAT
HINGTON
eneet el gran desi g dentellli gen- manteca aconfieguir precisions saber on volia altar Anglaterra,. racione ei el pla proposat no enitIaree
da preservar la pau del ludri,
prosideiV
eca. ea que s'inspira el Govern Sobre eo que Anglaterra ente:1 pula aquesta no precisava en la
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a
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socoy
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ur' l enie conveneut per la saya per perita
slmultänia del problema dele la força, intentant augmentar la se- de Marion (01110) que el Pare senyor Coolidge M eortit ja al
Part de la urgenala de resoldre bre él d quals no fixa el nombre aoves intenoions en el que os
delates Interalliats.—Radice
guretat de l'univers amb l'establi40.1Preilleellt de la
_ Re/pelea. a Washinenrrgayal•
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NOTICIES D'ESPANYA
EI conflicte banc3r1
Willef, A. TRES QUARTS DE DEU DEL MATI S COMENÇA LA VAGA A TOTS
'ELS ESTABLIMENTS BA NCARIS DE MADRID
MES DE QUATRE MIL

EMPLEATS HAN -ABAND ONAT ELS LLOCS ELS BANQUERS HAN PUBLICAT UNA NOTA CON CRETANT LUIR ACTITUD ALGUNS BANQUERS SEMBLA QUE E STAN DECIDITS A PRESENTAR LA BATALLA AL

SINDICAT
PRESIDENT
DEL
SINDICAT
LUURE CREU QUE LA VAGA NO POT
-

,

DURAR

El coulizte de 1a Balee
• EL PERSONAL DE TOTS ELS
BANCS S'HA DECLARAT EN
VAGA
De conformitat ' amb l'ordre re
buda , del Sindicat, a tres quarts de
.deu del . matie slan declaras en vaga
tots els funcionaris i personal sub, altern de tots els Bancs, per soli-

. daritat . arab el personal afectat pel
aronflictee
El personal ha deixat els sena
lloce-ordenadament, cense que chagi produit el mis petit ineident.
• Eis funcionaria que avui s'han desclarat ea vaga passen de quatre mil.
Imumediatament d'iniciar-se el conJalare han tancat Ilurs portes els
bancs Hispano-Americe. i el Crèdit

je-iones.

Eis altres banca han continuat
--funcionant amb les naturals dificul' 'tara; entre ells el Río de la Plata,

Ce:astral, Cartagena. Urquijo, Säinz
Quesada, Roma, etc.
•-En aquests .Bancs- s'han fet totes
/es operacions comenta
_ El bendon County funcionas
amb
anglée 1. el personal addicte. I:Anfflo-Arnerice 'ha donat festa
- als setas funcionarle, dient-los que,
si bé t no - declarats en vaga, considerava e/ dia cene a festiti: perca els
comunicava que el funcionari que
me estival. reune al mate al seu lloc,
podia considerar-se coro a acomia44.
L'Hispano-Miseria, ha posat a les
seves portes, dos avisos: l'un suspenent les operacions vientre e3 nor-

melitzen els .serveis, i el segon diu:
e Es fa avinent als funcionaris d'aquest banc que els qui no es trobin
a Ihirs llocs denla, dia 4, a dos
quarta de non: del mate es considerará que renuncien Ilur cärrec,"
La Direcció de Seguretat ha adoptat grane precaucione, custodiant les
portes dels Bancs parelles de Seguretat d'infanteria i patrullant forces de cavalleria.
Els vaguistes, en abandonar l'use
tasques, chau dirigit al seu estatge
social, on planea llista a diverees
horas del dia.
• MANIFESTACIONS DELS MI. NISTRES DE LA GOVERNACIO I DEL TREBALL
• El ministre de . la Governacie ha
.dit aauesta tarda als periodistes que
no '5'havien produit incidents amb
motea de la vaga i que es treballava
a. gairebé tota eis • Banca.
• Ele directora del Banca hen- visitat el ministre per anunciar-li llur
creenea que la situad(/' es normalite
earà aviat.
Respecte de provincies ha dit el
ministre que no tenia noticies de
. cap mena.
EI ministre del Treball, parlant
del conflicte bancari, ha manifestat
que, en vista que balee pres un
carácter de violencia, havia suenes
les gestions que fcia prop de les
dues parts litigants, ja que des d'a. ra correspon entendre en eassumps
te a la Direcció general d'Ordre
Canea, amb tot, que s'imposarà
'el bon sentit i que se solucionarä
l'assumpte amb la majar transigen-

COM S'INICIA LA VAGA
Sindicat Lliure d'Empleats de
Banca i Borsa havia donat orines
terminante als seus afilian perquè
beif. aseittissin als Bancs a la mateixa hora que ho venien Lent en
dies normale.
Aixi ha han fet, per o a tres quarts
de den. o sigu) quinze minuta abans
de començar-se les operacions de Cal.
xa. ele empleats han abandonas els
Banes. quedant plantejada la va•
• El

ga general.
La vaga es fa extensiva a les capitale segümts, segons ha dit ei Sindicas;

Madrid„ Baree ene, Valencia, Granada: Saragossa, Sevil'a i Pamplona.
Successivament s'anlre arapliant a
altres "provincies".

UNA NOTA DELS BANQUERS
Per concretar la seva actitud devela
l'agreujament del boicot, es reunirte
els banquera, facilitant la següent nota:
'Reunits els represemtants dele Basca
següente Sane Erquijo, Base Central,
Basta Säiz, Bane de Casella, Dame
Hipana Arnerica,„ Corrales Carmene,
Gregori Cano i Com panyia, Anglo
America. Sane Gertnänic de l'Ameri-

ca del Sud, Banc de Roma. Banca Arefis. ceed t Ly onnais. ' Sane Alemany
• Transatläntie. Base de Cartagena i lntemational Corporation. i després de de. •
liberar .sobre les qüest'one pendents,.
Huns. derivacions i possibles come-

• eülescies,. acordem consignar per una>
nisaltat que c'onsiderem illegítlta, ituprocodent 1 perjudicial per Isis listares.
• sos de !a banca privada, per als dele
que lela depenen i per als del públic
ea general, el boicot. -i per això han
d'.opotar.-s'hi co la ‘ forma i pele mitJettli

oArnEs DIES

INCIDENTS ALS BANCS
Al Sane del Rio de la Plata s'ha
presentas aqtest tnati un enemista atole
l'objecte da taiancjar.
La palia que presta servei de vigi hacia 1 ha cridat l'atenció, invitant-lo a • abandanar restalslitr.ent.
Lluny d'obeirl'ordre, l'emplee s'ha
detingat
insolentat i ha esta
r
Al Baue Hiepano Americà, en leclarar-ee vetees metí a vaga, ha romas al sea lloc l'empleat encarregat

del Negociat de. Correspondencia. Un
grup d'emplees ha intentat ceaccio-

nardo perque plegués, entaulant-se vidiscussió.
Com que els vaguistes amenaeaven
emb agredir-lo, l'empleat ha intentat
trenne un revólver, evitant-ho ele alta
ernp eats.
El director del Darte, des d'una escala, ha dirigit Ea paraula als empleaie,
&canse/la:n-1os que no secundessin l'atur.
Aleshores s un dels vaguistes ha cridat: "Això és coaccionar 1"
Acte sera% han abandenat tots el
local.
PRECAUCIONS DE.
LeAWTORITAT
'Encara que /a vaga de Banca i Bersa s'anuncià ah:ir, els comptecarrentisVa

tes que terrim necessitat urgent d'arb'trar:se ' recursos, expressaven la seva
contrarietat d'una manera ostensible.
Les autoritats han adaptat inunediatament les mesures de precaució per

tal d'evitar cooeeciens i incidente.
A l'interior dels Banca cha raontat
9 n servei- de vigileneia. enearregat
agents de po'icia i guàrdies.
AL BANC HISPANO-AMERICA
Quan el delegat de l'Hispano-Ame- 1
rica. 'na donat aquest metí les ordres
d'atuse s'ha praduit un movenent
sorpresa entre eh alts empleats.
-El director ha d rigit efectuases pa-

rau t es al personal, recomanant-las
sensatesa i que no abandonessin el treball. ja que el Sindicat no havia .tingut
el mas petit hm-idees arta:, el BancEran contestar ,els • empleats que as
traet va d'en tete de solidaritat arab
els seus oiinapanys da vaga i que la retirada no impileava el mds petit dic.
gust arab Ventilar bancaria
A la parta del band s'ha pose el se-

eeent arte:

lia v ent-ee declarat mornentaniunent
en vaga el personal crequest banc, Per
aolidari t at amb el da la ser t classe, es
fa presee ah pablie que contra la nostra voluntat estera en la imposs:billtead'ateadre'l i sea ocupen ele fer el
neeessari per reprendre el inda aviat
stiller el s e t- v ea—Mellad, 8 trageat de

1323.—La Direccia."

'Dental e'ha eallocat aquest altre:
' "Ea f saber als emP le ata d'aquest
bese que aquell ame no es proseat a ocupar el VIII Pise a primera itera
del dia da dama, dia 4 d'aaost, s'enteudrä que reunucia el seu claree. -.Madrid, 4 datatost. — La /a:recela."
AL BANC CENTRAL
El Base Central estava previngut
par fer cara al raerla:wat cagaleta.
411.-1 que bus entrat a les oficinas, el
director del lame ha eridat el delegat
del Siadleat I II ha manifestat que P edien anar-se'n tots aquella emplees
q ue desitjaven IsolidarItzar-se club els
comp nys de vaga.
Lo retirada s'ba fet sesee que ccorreg uessín incidente 1 anab el personal

que ha quedas, afecte al Done, shan
asee lea aparee:mis de calan mea un-

gasta.
Al. Rano An g lo -501/114 Atteeriean, la
a/recele seta teingut a cencettir un
termini de 21 lacee rde empleare per
resalare llar 19114 de cm:lacta on
saeteas-1u.

DADES DEL S'e:Oral'
El M'aleen eta nema inetall des les
ofteines del Sindicat ala vist
L'estatge resultava insufloteLt

per aixoplugar tots ele vaguiste,s,
quests elan estaciona cae carrera
pròxims.
Se g ous.dades del Sindicat Bster com.
pr¡n cis segtiente establImeats;
Al B a ile Es aanY e l dci Rio ele la

Plata, de 1317 atiple te n'han quedas ó;

Cridis Lyonals, de 290, 2; al Bine
Saiz, de ed uus 20, pera asalte d'elle
pe/una-en a fuelles dele alta titoplems; 13ann Alemany Treneatlentic, on treballea 210 emplees. lean quedat ' tots els alemanya, el namere lela
quals puja a uns 70; nJ Base de flo
ut han pavat eles 42 emplees; al Banc

Central-solo queda un petit grup Tau,.
pleate afeetes a la Casa; la reata, fins
a 100, ha . 4eat it la vaga: al Bane
guijo. de SIS en queden 2; al Baste
de Cartagena, de 120 en queden ti, Han .dit tatnne al Elludicat que el
personal deis pchs 13 ces, amb es apeló d'alguna .estrangers, ha secundar
unànimement el neoviment
•
• n t s BANWERS CONTRA EL
SINDICAT
Alguna banmiers arel) ele queda hem
conversaracuesta tard1 ä elan qua .est,
Ca p 4 1d PO O OtO n douar la batalla al Mira

dlod.
El Shadleat—detene-es una entltat

Prefundament revolucionarla, la qual

da neeeseari destruln cost1 el que mal.
La satt esta Ilanaada, El Slndleat
ha plantejat la vaga general. Ilera thlant Das Ir fortitua que la prcaocació
partelat d'aquest.
L'opiata pablica estä de la riostra
baula 1 asee alar luda aviat estera
sufocat deflnitiv ment aquest movíment d'anarquia que pretan P ort ar .el
Sindleat a l'economia nacional.
EFECTES A LA. BORSA
COD2 es natural, el namitnent v e gnista del personal de Banca ha repereutit a la Borsa. Avui han estat reprea
sant 'ts tots els Banca, a excepcia del
Rio de la Plata i de l'Hispano-America, pera uo s'han fet operacions.

ereuades entre partlesdars, dones cal
tenir en corepte que els empleats de
Buten no esta eh:dicen; a a/ drid, u/
contrae! del QUO ea treta Eh timen.
theta dele agente do Bona 1 els liquidadora afiche; han fet lea operacions

preeedents de cases particul.re.
DIVISIONS ENTRE ELS
VAGUISTES

EN

GARCIA PRIRTO A SAN.

TANDERi

i

Els /me concurrente que aquesta
tarda hi bevia a la Cam bra Popular
obriren un pariai ei al tima le !la. tiu per consentar ia frase que aquest
matí ha pronuncias el president del

Consell davant els periodistes:
"—Ei que cal desitjar de que no
sigui necessari que vingui ara a

Din "La Voz":
Madrid el rei i que jo tingul preciad)
• El$ emplease en vaga no amaguen
d'anar a Santander."
le seva desorientació. Entre ele que
Ele pule assabentats opinen que
Inés es nota el disaust„pel cura que
han pres les coses, es en els que d'aquestes paraules es desprenia la
possibilitat que es realitzés un deis
ocupen Hoce de gr an responsabili
dos viatges.
es a dir, entre el-taiconfe,
gru p dels selectes q ue en signar-se . Fina ara no pedem donar urna respaste categórica, penó si podem asles bases quedaven postergats i han
segurar que l'ordre d'estar prepaviril aseendir en eau—en oerts casos
rat el break d'Obres Públiquesja ha
d'una manera exorbitant
estat donaada.
altres que per la seva falta d'enttaemstne 0 de condicion g ocupen lloes
de darrera categoria, Malgrat la seEl f011Yelli 8m) Pnlin
va edat o gays de eervei.
UN INCIDENT A LA COMIS-

e Ploles manieres— eljue -rn'huria negat a deelare, tenint
on comete la nieva ecindició de
senador, i que per tal pagues
textil. que intervindre en la resolueló del plet que es ventila.
A más a más, tino l'absoluta
£ 0Mrier . 1.5 de la lrresponsabilitat
dele ineulpats.

eleepree -cl'haver estudiat els
debate Ito tret ita conseqüneia
de que sols un cordura de eircumstenews complexes ocasionaren l'enfondranseht de Malla.
El general restare a Santander fins a primera d'octubre.

NOU SOTS-SECRETARI DE
El Rei ha s'gnat el decret acceptant la ditniss l 6 del sors-secretari de
G aoja i justicia, En Maten Mg.
tia, i nonrnant par substituir - lo En
Caries Tenor.

Darrera hora
DE BARCELONA
ACCIDENT
Ahir, a les den del vespre, re £84,
auxiliada al d e ne /1 ' 1 ' i del carrer de
Sepúlveda Guadalupe de Castro Se,
Coy, de 42 ave, domiciliada al catre

de la Diputació, núm. p e, ent resol , ca.
sana arnb .'agent do vigilancia Ea pe.
re Landa.
Presentan !cerda d'arnes de foc
/a regid glútea esquerra, produida ptt
ha yan-li eaigut
terna i disparat
pistola. Pronestle. reservat
Un cop practicada la primera ena
va passar al seu
INTENT DE SUICIDI
A les ro del vespre va Casen aua.
Hada a la casa de socors del carrer de
Barbarä lliquela García Castillo de
37 anys, soltera. doinicliada al carre
de Robador. ran 43. ter c er. Pe r tuve,,
se ingerir un l'quid metzinós amh
propósit segons digue la interessa4
de su cidar-se Peenästic reservat

.S'accentua la divieió entre uns i
LA TINENÇA D'ARMES
altres, i molts dele pnimers es de- . SI() D'ARANZELS I VALORAclaren francament peneddas (lloCURTES
ver foinentat l'esperit de sindicaeió
Aquest Coatí
CN
altala CornisTambe signat els decrets pro.
i d'haver .contribuit al momentani 616 permanertt d'Aranzels i Valoramulgant la Bel schre tinença :Bicha
reeiximent d'aquella.
C10113, dictaminant favorablement el
d'armes, i pacer-ti -la en vigor, per ara,
conveni comercial amb Belgica, el a les
províncies de Barcelona, Biscaia,
• - UN AVIS
Passà tumbé al seu
qual, per cert, cstä signas ja des
Saragossa.
A. la porta del Bene Alernh Transat- de fa alguna dies.
ATROPELL
bantie s'isr fizat el see"fient avis:
Ha votat en contra el vescomte
A les te fui auxilia/ al dispenen,
"No havent donat modus aquest de Cues6, únie vocal catea present,
la qllst fiel Marre:
de les Cases Consistorials Josep Pera
B a ue V er aue p art dcl sets personal es n
eristmdat pel senyor Salvador Ga. LA INTERVENCIO DE LA MARIGarcia. de 24 anys, que viu al carie
declaras en vaga, per tal coreo la lalreede Recaían, núm. 44. acense, Prense
NA DE GUERRA
ed6 ira complert -curadament les bases
LIQUIDACIO D'UN BANC
No han assistit vocals de les intant
erosions a la cuixa dreta i ge.
'E/ ministre de la Guerra ha eetat
dústries bilbaines -ni de l'agriculS'assegurava ami que el Westmine- pactados amb el Sindicat i vista raetinull esquerre, de pronòstic reservat.
eintrat mata a les dotze, al ministeri
tura.
ter Foreing Bank ha rebut ordre de tud dels emplees que han abandonar
Segens manifesta l'interessat li fa
El conveni és un veritable tractat de Marina, celebrant emb el g enes /
la casa central de precedir a la li- el treb 11 censo considerada ele loteren causades al cerner de la. Prince
quidació del dit Batir abans que Iran- rencos d'aquesta entitat 1 ale malt res- comercial, molt semblant al que te- Aznar Uns conferencia Que Zurb. II:148 cantonada Tantarantana, per l'antera).
em e lee preteesieete del verse.
peetables del pelle, es fa avinent ale nieta amb Anglaterra.
d'una hora.
bil i 845, conduís pel xofer j'asee re.
senyors empleare ene no reprenguln
Els periodistes no pogueren entinar
A propósit d'als:6 s'ha promogut
naL
até. el qua l va esser detingut per ig
Hura lloes dissabta dia 4, al ma- un viu incident entre el sots - seore- de Que havien frente, perb ttle (tole
AVIS DE SUBSTITUCIO
pera.
te sees considerare segar es del persocom el general Atraen delasä el mi.
tari de Finances, que presidia la
En alanms Bastes s'han col-local a-vi- nal de.1 Dalia per ebanaonament de sessió, i Ens Cuas& perqui... el pri- niateri fea citas amb ur gencia Per
En esser-li practicada la pr im e ra Os.
sos pela quals es fa saber als em- Ilusa cärrecs."
una reunes el Comite permanent de na va pasear a l'Hospital de :a Seatt
mer assegurava, responent una preplees en vaga que seran substituits.
Creu.
l'Estat Major Central de l'Arm da .
guata previa del segon, que el GoCAP EL PRACAR?
Els comentarle que &han fet enab
AUGMENT DE COMPTES CORvern está autoritzat per agravar el
recollides
als
llore
Les
impressions
conveni amb Bèlgica, mentre que En Cal motiu san malta i mol eariats,
RENTS AL BANC D'ESPANYA
072 es reuneixen els elements finanAl Banc - d'Espanya han ingressat ciera i capital:eres fa q ua la v 'sa d'e ra- Cussó deia que no devia esser molt ribant alguna a Pasea-arar que es un
arni co eautPtes corrents uns So mi- pleats de Banca, cola l'anterier, fracas- dar aquest poder quan Ii constava jet la intervenela de l'esquadra en daque el mateix Govern consulte. el
ta m ole ereserna a Necia que es vol
ilotas mes que d'ordinari.
eara 1 eleshorzs cal q ue el S:udieat desenrotllar al el'eroc.
Consell d'Estat Sobre si els tractats
PARLA F r --' - "-/ENT DEL
CORTS CATALANES. 613
dluen—pensi seriosament en dissol- arab Anglaterra i altres paleas haLES REVISTES /YEN MAItTINEZ
drele.
MOBLES, JOlES, TAPISSOS
SINDICAT
vien d'amar a la senda del ParlaANIDO
LAMPARES decoració, pro.
A la c ales I llars vellos de reunid
El preside. ‘1,.1 ,11(2; t d'empleats
ment, malgrat la llee d'autoritzaMelilla.—E1 general Mar:enes AalJactes per eminente aptistea
de Banca i - Bersa, N'Ochoa, ha fet evul s'han vist malle eropleats vegete- cions d'abril de reza, ara prorro1 do, acompanyat del coronel Prado,
t e l, entre els anals han sorgit reoltes
gada.
als periodlstes aquestes manifestacions:
disonsalons
1
flus
sisan
Prodult
alar=
lesitat l'estació dlidrearione.
Finalment Cita pogut apreciar
L'atur pot dir-se que ha estat abDespose 'eta a la Resti, visitant
que En Cusso eslava en el cert
solar. No cree que el nombre d'ern- hace:lente de carácter persone I.
la
brigada disciplineria.
que existeix la consulta d'un Gopleats clee s'han quedat als flanes, a
EMPLEATS ESQUIROLS
ales tard es diste/ al zoco El Harver n anterior i l'informe del Conexcepció deis estrangers, paasi d'un
El Dime Ilispann-Amariele densa resell d'Estat en el sentit atie el trae. em per inspeccionar la crna de fol..
centenar.
batid:he tat amb Anglaterra ha d'anar al ces Indlgenes.
Hem obsereat que alguns empines prenatal tetes les en5otes:13
consulten el vestre rdetge si
amb personal esquirol.
Fea eareplizamatat per Uni ddaiSed
Parlament; i En Cussä ha sostingut
de la casa Reíd l Sänehee presten seresteu en condiciona de pair
De les sueureals ha arribe aquest
de colons.
la doctrina que han d'anar-hi teta
vei al Base Espanyol del Rio de la.
el llard que freqüentrnent
els que tinguin quelcom més en
Plata. De montent, el SMelicat ha de- vespre mes de leal empleas entre els
entra en la composició
mes eseollite.
qualsevol classe de concessió que
clarat el boicot a aquella casa.
CONFERENCIES
dels voatres alimente . .
rebaixés almenys un zo per too.
Hem pres també nota que treballen
SOL.LICITUTS
Sernbla que s'han solucionat
En la mateixa, reunió 5'ha resolt, ¡las diferemes existents entre el
en e; mateix Base empleats de la
de
Rio
del
Banc
Espany'ol
El
an-;b el vol 'en centra de: senyors Cursó ministre de Finances I els altrea
casa Francesa .Novela, perú no ens es.
la Plata tia . conLnuat avial atetranya, parque sabern que estas mole nent el públic amb tata fegula. i Canela que s'estenguin a- Tunis els vonsellere.
beneficis
del tractat amb França, l a
Illgats els interessos de la dita casa ritat, havent eontrtbuit ä això
Avuilian celebrat una extensa
requeriment ti& representant del Feamb acuden Dalle.
q ue les grasses d'origen
l'entusiasme colleboració dels ment del Treball Nacioaal el director conferencia ols ministres d'EsEl Beta del Rio de la Plata ha
animal són de diffoil
aceionistes i cliente de reunen- general de Dehnen ha prtemes fer tot tat i Guerra per tai de estudiar
abrat el lacord amb el Govena euise tat establiment da oredit.
1 que per torna el llard té
la alemeria de rail. comiseari.
el necessar pesque la Junta pugut esasiera el gen costura, no pagà el peruna
Demà continuaran aquest esel día. s'han tudiar el mes aviat posan- el resulte
Durant
sonal fins a das quanta de nou del
tudi i dele seus resultats elevapresentat mes de 600 sollieituts
temperatura de fu gó de
die 31. Volia evitar que es plante- de perennes que deeitgen pres- deis tractats en vigor. complint un pre- Tan una ponencia al Consell da
capte
del seu Reeament interior.
les el coral:de el dia ídem de mea
ministres
que
se
celebrare
el
dlutts 40°
tar serNeis a l'esmentat Banc,
En el tractat amb Belgica es cosenEn total, treballen en aquest Darte,
e•••••n•n•••n••n••n•••
quals suinades a les je pro- deixen 27 partides arnla drets nona: es ¡luna i que es dedicare exclusitienta i tants ente/ales, la majoris deis, les
vament
al
111arroe.
paseen de mil.
eentados
consoliden
32;
se
n'atorguen
524
mes
quals dealoneixen en absolut la tecniLa temperatura de fusió
Alguna empleats han estat amb rebaja-a. coas 'Franca i Anglaterra
ca del negoci.
d'una grassa comestible té
d'altres
.La nieva impressió, per ara, a Iran. admesos novament i de re- se'ls concedeix a Inés a mes tot partí- MANn'ESTACIONS DEL DUO
importencia capital per Juthan presentat sollicituts
D'AL310DOVAR
des de les de necia mes afavor da
cmarut optimista.
j ar prop de la sea digestiadmiseló,
donades a Anglaterra i Franca: i.
El ministre do la Governaeld
La vaga no pot durar molt. Si dubilitat. E3 sabut que la diras molts dies sofriria enormement el
EMISARIS A TOTA ESPANYA nalment. en , la c'ausula de mazad mas ha manifestat aquesta =tinada
gestió de les grasses es ea
afaverida, 202 partides que encera que no s'llavia registrat cap in.
credit deis flanes particulars.
el fans una reaoció químiAcuesta matinada, ale voltants
no
s'haaien
tractat
amb
cap
pala
oident e isla vaga de Banca. So-.
ca, puta abans d'ésser aesidel Sindicat criampteat s de Banca
TOTS SATISFETS
El
vesconne
ele
Cuss8
ita
proposat
lament prac.tIcat la deten.
i Barna es comentava el resultat da
mitades eón descompostes
Es calcula que vaga un 6o per sao
que no es once-delicia !es relmixes pro. cid d'u nvaguista per coaccions,
Del cose panereatio en els
la marxa de la vaga.
d'empleats de Banca i Besa, i menjacadad
Belgica
en
els
teixits
per
U
de
prop del Ban ede Roma, haventlelas elements; aquesta reHan sortit comissions per a ditre en els Banca les impressions san
co t & llana i seda ni en les poi; s cur- •
trovat un revblver i Cine
cluid química requereix
optimistes. també ho se'n igual/hern- ferente hidrata d'Espanya.
tidas,
vides
sense
tonyir,
uralita
1
de
vaga
càpsules.
mil a condict6 essencial
T.ement que el Comitè
ies del Sincikat. confient Cl3rferilerd
mocuinaria.
Ea dit que a Barcelona l'ato r
que la gresca que cal pair
pugui na cer detingut, s'ha nomenat
que a última hora de la tarda torSolament el secretad de la Comisdels empleats elc llanca a gees trobi en estat Hollé,
tul altre per substituir-lo.
radas al treball mel t s de la mateixa
aló protectarà de la producció reacioi com que la temperatuLa documentació del Sindical
neral.
Manera que els del Sindical creien que
nal
ha
aprovat
la
proposició
anterior,
Les autorttats prendrän toles
ra normal dels nostre cos
la vaga s'estendria a tots els empleats tret del domicili social.
que ha estat rebutjada. i els dos vocals
no excedeix de 38 graus, de
les preeauciens necesseries per
que han entrat al mate
proteccionistes han hagut d'acampafeeil deduir que només poa grarantitzar la Iliberlat del tre
nyar al dictamen aprovat l'acta de la
la 5 , tulell dirce
NO HI HA VAGA ALS BANCS
dran ésser del tot assimilaball.
sessió per al millor coneixement del
Va 't
des aquelles grasaes la
DECLARACIONS D'EN GARCIA ministre
emplees de Banca
ha
que
havia
rebut
ritt
Tarnlad
d'Estat.
temperatura de fusióde los
1 Darse d'aquí no coneixen el conflicPRIETO a
titi telegrama de "El Diluvio"
te ni la marea que -porta.
quals sigui inferior a U'.
de Barcelona, protestant d'una
El cap (lel Ges -era ea rebre els pe.
Per alza la mantega de coEs treballa a rota els Banca.
denúncia de q ue ha C5tat objecríodistcs els ha dit:
co refinada o
te.
UN SOBRESE MENT EN LA
NORMALITAT AL BANC
—No passa res de nou.
El dur'. d'Aimoddvar trasIla.
Definitiva:nene et Consell será d:CAUSA D'ANNUAL
CENTRAL
l
Per informes particulars rebut g de. clara la quelza al fiscal de S. M.
Al Base Centr 1 han reste //adietes Ilusa, a dos quarts de sis de la tarda.
ta és que no tingni Melilla sala sabut que' ha estar so.
—El
que
fa
fa
un a SO em Pleat te, que amb els directora conscqüencies ha observat un perióbresseida la causa que pel • Consell
1 apoderes sumen caes 100 persones,
dista.
Suprem de Guerra i Marina s'ordenä
(ase han pugne ateneo norinahnent les
—Per
que?
la temperatura de fu ‘siö de
instruir centra el coranel Salcedo, del
operaelons de la erres, sense Ice hi ti/L—Perquè no tingui necessitat de ve- regiment de Sant Ferran, que es tro.
la qual da de 5° C, té un
amas:in pertorbacions sensibles en els
nir el Re , a Madrid.
coeficient do digestibilitat
aervels.
beva a aquella ,plaaa guata tingueren
— EI ineu desig — ha replicat el Fra- iIoq els esdevenanents d'Annual.
tan elevat. Alguna consumiEl director de la important entitat
dora de le LARDINA, defenL'haver-se sobre.sseit aquasta causa
bancaria, rItt Ceenr Jimenez Arenas, - salara — és que el Re no siegue de
venir aVadrid ni jo anar a Santander, obteix a que s'ha cansprovat quo. en
sora ontusiastes de les aoamb ele sots-alrectors t apoderats, ha
encara que no he cree_
ves borles qualitats per a la
efecte. quan aquells esdevenimehts, es
dirigit personalment cla serreta, resCa' tenir en comiste que estem cele
cuina, lt reprotxen que es
7;1;71 .vaa el coronel Salcede malals a
tant quasi tot el din al treu deepatz I
mantingui liquida durare
podent comunicar al Censen <l'Admi- braut una serie de Consells, i arnb
poseer no puguin quedat terde
d
Iluhs
els meses de Julio( f agosta
nistrada favorables impressions,
LA COMISSIO DE RESPONSAminats
els
assutroes
q
ue discutim.
elan
es aquest, preelsarnent:
El persenal a que ah os eludirla ha.
He afegit que aval havia arribes Lt BILITATS ADMINISTRATIVES
un dels aeliß principals
reitorat 1 n sera adliesid a l'emite,
La Consistió de responsabilitats adavantatges sobre les manles previsions del miel 11 han yermes valisa de Santander amb decrete de
ministratives lis demanat al ministeri
tegues d'origen animal.
fer franst cense cap rebotar de viola' diferents mas steris.
temo
mal
61
da
con neta FARINGOL
ala al muniere plant e ja tDIU EL MINISTRE DE TREBALL de la Guerra antecedmts sobre l'ad.
quiskie als Enlate Units d'una parIMPRESSIONS a LA BORSA
El mirestre de '1'r -t'ah ira rnanifestat
L.12.31M1.1103.17:1M31972.•
Als rotlles de Bur g a e s. drei, nenes. aquesta tarda que hacia repartit entre tida d'ametralladores Rol, que foren
a la quasi totalitat de les
ta rda que la vaga' eta unanyada es company del govern cavia del pro- distribuidas
ni E gamosszirro El 81 E al 1 ti 5š rama 1 mit 1 iciiim 1 ii1891111181111011
uneats
'd'in
fanteria.
pele banquera vente avena rumore
j ecte que ha, redactar sobre el nou reAquestes
armes
donaren,
des
dels
de la noticia rebuda que els ha:uniere
cita de la terra.
preners momeiits, uno resultats molt
en reunirien mesita tarda P e r aeerdai'
Densas ha trames el ministre la nata
en fer ia rebel at lee basca proposades 1 explicativa i abast finanzier de' pro- deficients, havent preduit un crescut
nombre d'acciden t s desetraciata P e r it
pel Sindical.pede, que proporcionara al Tresor un seva pass:Ir/a fabricad&
1
de Banque pour l'Etranger et les Colonies
A Dorsa sra anta (en mele.star, pele
&rieres de roo milions de pessetes.
DEI,
GENE.
DECLARACIONS
grans perjudicis que porta la vaga.
Ha negat el senyor Chapanrieta que
Les autoritats havien pros gr ne
RAL MARINA .
estismi molestas amb el ministre de
precauciona per si a la corrida dele t Finances, car Tot hl ha centraposiel6
A Santander, on passa l'estiu,
Banca el pereonal vaheas fer cap corleentre ele propòsits del senyor Villa
el general Marina ha fet deela.
cla i e produls alano sor, perle no bi
nurea 1 e's plans del min'etre del Tec- raolons.
Plaça de Catalutiya, 20
ha ly gut res fino ara.
han, la que aquest projecte en lloo
Va començar per negar que
La liquidada a Bona no ha pogut
de produir despeses Ii proPoreiónaran
ell s'haguée extusat de decla- el
Les-no en les operucions dimanadas do
ingresos, cera passä també amb el rerar clavara. la ComIssió de r es.
fi
Baues o banquera el personal dele
ferent al regen de a terra.
ponsabilltats. El que hi ha' ea'
T cia mena d'operacion da }bnc!! dì hm
a
quals no las aseietit la sala del Barre t —.I res mes—ha acabas dient el seque • degueren citar-lo durant
¿'Espanya, Que es on es fen les fique
rayar Chapaprieta—. Veurem cl que pas. la seva absencia, 1 la eitació no a
dicions de Bocea del dia Caos. Pel
OASXES DE LLOGUER
sa en e' Consell del dilluns, encara QUO arribe a aquesta població on ea •
contrae. Vi». pogut 11mM:u «Mellee
ioc Optimista.
e• trable112
krel2latteieezezee...
-Leilesisc Palta laillEgS181113
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DE CATALUNYA
CamPRODON
L'estlueig
pes l'istiu entrenosaltres, justani atab la sera distingida familia, el
regidor d'Aecia Catalana En Llufs Massot 1 Bidegacr.
— Els elements estiuejants preparen una fuude de teatre a benefici
ilespitzl de la vila.
- Ban comeneat les restes Tisuiu,
amb una animada extraordin g ria. A
ebolel Sigui, on hi hiauna gran concurrencia, es reunen nata l coldnia; els
ball: ,a cauce duta renutat tercet, ,es
venen molt animats. A l'Esbart Caverecalen debutà, diumeuge pastat, el
reuemenat veutriloc Bonnery i la gentil eauaenetisti Arana Palau, obtenidt un gran èxit.
Es bailen sardaues tres regados pee
samaua a les principals places.
La concurrencia a tot amen ee extraerliaá ria ; viet tan grau
;enlac ia de forastera..
•
VALENCIA . •

Crlm Oiegat
ror amilanar-1i diner an g al doroicilj dEn Pere Navarro el seu amte Pece Gareia. l'ele_ dos anys que li - devia
pessetes. Pere A negà a pasar-les
¡l'as Carota el lilaila , d'un tret.
gresser. fou &ringla.
— Al lloo del . riu anomenat
lt lila ha mort ofegat el Pare Aglisti
FilareSe O - rein Moujos, nebst del
prior deis s.guatlas. El eadärer no int
aeair. causant la desgràcia gran :::entiC.e111'.

mARSA
Contra rús- Ilegal de l'alcohol
Ea aquest potala ha tingut lloc un important miting enjeoutra de Pes fi:legal
le l'aleohol industrial en el vi i begu
que g s la 'mina de la-la
rálmitura. S'ha acordar energiques
amelusions en defensa de/s interessos
linyaters i aseisiir el poble en massa a
la gran manifestaei g %rae tindrh /loe el
dia 3 d'agost a la pl ca de la Quartera, de Falsee, amb l'assistència deis
parlamentaria representan:a de la corearen.

SiTGES

Lía dcarentut Naclenalista
Vaguea
Diumenge pasaat.es rennt en
Junta. general la Joventut Nacainalista, prenent, entre altres,
els següe-nts acorda:
Nomenalr el següent Consell
directa:a'. Salvador Soler, pres:dant; Domenec, Forment, rieearesident; Salvador Olivella,
Itasearer; Emití Bella, secretari;
Serlatiä Toaeald, vire-secretan;
ean Planes, Joan B. Puig i
annyeatt, voraus.
aaaserda-tarribé celebrar, junt
...a la - Delegació de la Protec• •a el proper dia 25, un conaa-e de lectura, escriptura i redaeeló catalanes, el qual, pel
aros ntambre d'alumnes que hi
ha actualment tusaras; es prevea que tindrà un gran ex it.
DeSprés de la reunió es. tinalié una entrevista amb els representante de les Joventuts
Nacionalistas 'la Fado",
Barcelona, i "Almogävers",
rilanova, acordant-se en prineipi el següent programa par al
grandiós Aplec Nacionalista que
sca telebrar a' la :matra vila el
din 9 del vinent setembre: A un
:mar: d'onze, arribada deis ora,
aars anant-los a rebre, amb
aurs senyeres, les diverses astaciaeions patriatiques q u e
p,renguin :part a l'Aplec.
A dos quarts d'onze, ofici al
Yinyet.
A les onze, al mateix San(uari, audició dr sardanes per
l'aplaudida Cobla Barcelana.
A la una, àpat de ¡serme= a
l'Hotel Subur.
A les quatre, -als jardins del
Casino Suburense , míting
utonstre, prenent-hi para els
-Ycnyors A. Rovira i Virgili, Ven-

luna Gassol, J. Riera Puntaal. Mascó i Liorens i J. Grant i'
Sala.
- De sis a vuit sardanes per 11
mateixa -Cobla del mata.
Aquesta setmana han,
aparegut pele nostres .carrero. uns ;latosos pasquins editats
per. la Joventut NaChinalista,
contenint un bell paràgraf de
la conferencia que doná el mas
passat a Valla En licaara i a r iagil a
— El dimarts, la guàrdia
espanyola detinguassis obrera
de l'Autbdrom per coaccionar
els seus companys perquä no
es reintegressin al treball.
Ahir foren paisats en 'libertala
A conseqüència de la vaga,
molts obrero se'n han anal, i
els alares han reingressat al
treballa
— El obrera de la fàbrica
de ealeal. deas senyors Albors i
Companyia, també ajhan declarat en vaga.

tunadament, no presenten molta kravetat.
'
no hi ha
Entre els passatgers
hagut -cap sinistre.
Tota la tarda s'ha estat treballant per a deixar la via Iliuce; mentre es fa aqueet treball,
els viatgers han d'esser transbordats en arribar al lloc do
l'accident.
La causa d'aquest/de.searrilament sembla que fou a canseqüencia d'haver caigut sobre la
viet una pera de la part posterior d'un eamió que anava
davant del tren.
Encara que es mostren re-,'
servades, sembla que les auto- .
ritats veuen en aquesta ¡eta al'
guna mala intenció,
MATAR°

Al Centre de Dependents
del- Comere i de la Indústria,
tingué une al migdia de la diada
de Sant Jaume l'acte de la inauguració de l'Exposició de pintures i aiguaforts de nostre estimat artista En Rafel Estrany,
TIVISSA
A. Pacte hi assistiren les autoritats i nombroses perso.nalia
El dia 20 de
a TiViSSaun miting'per expo- tato.
sar al paiblie els mitjans indisa
Durant els dies de la resta
pensables per a salvar la erial major ha estat visitadís.sima
que actualment travesea la vi- l'Exposieif5 d'En Rafel Estrany.
ticultura; i que de no aconse— En el saló de sessions de
.guir posar-los en practica por- l'Ajuntament hi tingué lioc •14
tarien com a eonseqüencia la vetllada necrológica . a llaor del
que fou preciar mataroní proruana de la comarca.
Presidien lade les autoritats pulsor delt primer ferrocarril
pronunciaren
discairsos.
en
.
i
d'Espanya.a
contra de la fabricació de l'alL'acte fou presidit per l'alcalcohol industrial els senyors
de, acompanyant-lo en la presidastalnou, Benet i Cunillera, de dència les altres autoritats de
Marea, i Estiras, Castellvi i Barla ciutat.
celó, de la Cambra Agrícola de
L'alcalde obri l'aete-dient que
enguany prosseguia la tasca
Falsea
d'honorar els filia illustres
Feu la paesentació deis ora,
dora l'advocat i propietari d'aMataró collocant llurs retrats
questa vila senyor Rojals.
la'galeria a ells destinada.
La biografia d'En Biada estigue a earree de l'eseriptor Mo-,
PALAIEOS
na i Castellä, qua ha fet un treAlbum ball ratat ben acaba:, tan en 1.:2,
tina multa de! R. O.
de dibujaos :: Descarrliament
seaa part literaria com per les
Dies passats, a l'Hotel Trias dados que conté.
Clogué Pacte el . senyra. alear, es preseataien dos subjectes
sospitosos que despres d'haver de en un breu i eloqüent parlament i destapan:, el retrat d'En
! Jet algunes demostracions amb
manilest.es intencions de monte Biada (obra d'En Rafel Es-.
traay) en mig de forts aplau,
brega ; no ele dona la gana de.
pagar les consumacions que fediments.
'
--a Durant les passades tes1 y en:
tea, h .1'Eseola d'Arta i
El fondista, senyor Colomer,
ela .prega, que marxessinaeneaaa fou admirada una magnífica exque no volgue,ssin pagar, essent posieió de fotografies, eritaallavors insultat pela- dos sub- blAs' reproduccions mestrea
Viladornat,
'jedes, de paraula i obra.
1.1 obra . pie-tara:a
El senyor Colomer repeli l'a- ' que exis( a la Capella deis
greasió, fent-li costat alguno Labora, de 'Santa Ma-ria.
A Pacte, inaugural liiOssistf
alienta indignats qua presencial'alcalde i altres autoritats.
'san l'escena.
El senyor Arañó indica, que
Els causants del escàndol foren enapresonats. Desprals da:- I proposaria a l'Ajuntarnent la
convenieneia d'adquirir una calab, el senyor Colomer sala vist
extremdaament aorpres al ven- lecció de dits retrata per al Murc's mal-hit per "es -cande/ a la seu de la ciutat.
El treball acuradíssim as noa
v ia Públ i ca", per ordre de: R. O.
d'aquesta vila , que cada vegada va prova de la eompeteneia de
s'empenya' en demostrar que- no l'Arxiu Mas de.Bareelona.
Se celebra a la Caixa
Pol resistir tota una seta/lana
.sense obsequiar a l gú ami) qUal- d'Eatalvis el repartiment de
aevol de les seves ridfaules al- premia als -imponents distingits i als alumnos de diverses
caldades.
— El nostre bon amic, re- escales.
marcable pintor i finissim diPresidí l'acte el senyor Arabuixant, En Francesa Vidal, rla). El senyor Coll i Suriä llegí
acaba de publicar un artistic 51- una notable Memòria i la llista
torna, editat 'per la impremta deis prerniats.
L'alcalde reparta els premio i
Visiten, dc Sant Feliu de Guían:s, el qual sota el títol de pronuncia un diseurs enaltint
l'estalvi i ellogiant la tasca de la
"alásies del Baix Empordà i
Costa .Brava", ens ofereix 25 Junta de la Caixa.
L'Esbarjo Ate.neu ha erta
deliciosos dibuixos a la ploma.
— El 30 de juliol, pocs rito-- lehrst uns halla lluidissims que
mente ' abans d'arribar a l'es- s'han vist molt concorreguts i
tació de1 Vail -116brega, el tren els concerts donats per Pornúmero 6, que surt de Palarnós, questra "Els Nois d'Olesa" han
a les 1315, ha descarrilat, que- estat del gust de loto quants
(Mal, la maquina i cd furga toma han -pogut eseoltar-loa.
L'Iris ha eedebrat balls en el
bata fora de la via.
• El maquinista, Antoni Roca, i Monumental Bosc, la sala del
e/ fogoner, Gabriel Frigola, han qua l estava engalanada.
El Centre de Depandents conresultat -arnb lesions que, aforan
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traotä l'hivernaele de Can Pera,
on s'hi han celebrat esp/Andids
balls arnenitzats per 1 'acreditada Banda del Cfrc.ol de Sans.
SANT VICENS DELS HORTS
' Els Jocs Floreta
En aquesta xanaasa vila se celebraran, el dia 12, els Jocs Florals,
que han organitzat elements prestigiosos d'aquesta localitat.
Pel veredicte se cap que la Flor
Natural la ha obtingut el conegut
Poeta En Ramon Torres Rasen, el
qual ha nomenat reina de la festa
la gentil damisel.la d'aquesta vila
N'Elvira Saumell. Es diu també
que han resulfat guanyadors
tres premie els poetes Salom i Morera, Antoni Balasch, Ayne Rabel',
Nogueras ' 011er, Novellas 'de Molins, Martí Revoltós, Granger, Torrabadella i -altres.
VILAFRANCA DEL' PENEDES
Falles volants.-- La cursa Petiya
Rin.— Sardanes.--L'aigua
El "Bloc Catalanista" ha reparta
amb profusió, per la nostra vila, les
fullee volante "El terrorisme anticatará." També el periódic - portaveu d'aquesta entitat, "Avant", la.
ha encamotada en el seu darrer número..

—Les oficines del Subcomita
Ig Penya Rin treballen en la pre
paració de la cursa d'autocictecars
la qual, corn l'any passat, tindrà lloc
en el circuit Vilafranca-Monjos-Almúnia.
Dissabte, dia 4, a la nit, se celebrará al Tívoli Vilafranques un festival it favor de l'esmentada cursa,

el qual promet ésser molt concorregut.
—Diurnenge passat, a la tarda,
van ballar-se sardanes a la Rambla
de Sant Francesa corrent l'execució. del programa a-, cauce de "La
Principal del Camp", de Valls. Les

ballades foren organitzades pel Foment Sardanista.
Divendres passat, a Ca la Vila, va
celebrar-se una reunió de tenedors
d'aigua per tractar de la portada
d'aigües a la riostra vila.
Sembla que la eomissió nornenada per estudiar aquest afer presentara bentost un report dels treballs
efectuats a l'Ajuntament, assenyalant al mateix temps el emití a seguir per resoldre tan important problema.

REUS
La lira. --Sardanes.--Petició de l'A-

juntament-Lea ametllesaDesgrazia
La fira de Sant Jaume toca a la
soya fi, no havent estat tan animada com en anys anteriora.
A la plaea de la Constitució no
han mancat les tipiques esteses de
melons i les casetes de venda de

joguines.

L'afluència de forasters ha estat
regular.
— El debut de la Cobla "Catalunyá:" constituí un èxit frene, ceporant-se que aguesta novella cobla
ajudarà notablement al desenrotllament i propagació de la dansa nacional als pobles comarcans.
Per aquest fi sabern que tant la
Joventut Nacionalista R. com l'A-

grupació Dansaire han contractat
l'esmentada cobla per donar audicions públiques amb continuitat.
L'Ajuntament acordé sol.licitar de
la Companyia de Ferrocarrils de 1f.
S. A. la implantació dura nou tren
de passatgers que surti de Casp al
metí i que toalla a la tarda al mateix llora per tal que els passatgers
dele pobles de la línia obtinguin
facilitats per traslladar-se a aquesta

ciutat.
La petició seré reiterada pela pobles als quals afecta aquesta faci-.

litat.
L'Ajuntament també ha cursat telegrarnes als representante de la
circumscripció a les Corts d'Espanya per tal que gestionin la petició.
—S'ha constituit en aquesta chitat l'Associació de Professors Músics, elegint president el senyor Artur Ramos i secretari el senyor Joan
Jornet.
La collita d'ametlles propera será
d'excel.lent qualitat, calculant-se que
en quantitat no arribará a mita, per
baver caigut molt fruit.
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,LES FINALS DELS CAM-

PIONATS

LLORENS VITRIA, ANGEL TE;MIRO, FERRAN FABREGAS,
JOAN VALIENTE, JOAN
TRENCHS. JOAN VERDE I PER11
MADI,

;

CAMPIONS DB

CATALUNYA
Dijou g el vespre, davant d'une nonabrosa eoneurreneia, lincearen Ese al
Pare les finale dels Campionat g de Cataltinyi Boxe. amateurs. La reuni6
aesolt un exit extraordivari, tant pels
combats que lea liroves f' ine originaorganitzaren ron: per la seert aeur
da.
La Federada de Besa, organitzadora dele Campionats, pot anotar el d'aleir com un deis Sella millors èxits. En
repreeentaci6 de l'entitat hl aesistlren el
seu president, senyor Rgmonet; aleepresident, senynr rus; tresorer, Sr.
Lepe& i els recalo senyors Plera, Landa, Cervera, Casanovas, etc.
Entre la nombrosa concurrencia
d'Elite que assisti a les finals dels

Campionats cal esmentar una nodrida
representació del sexo fement que ab

completament 1 defugint el
comblt; amb tot, Verle aconseguelx
multes

Plebe un dur crochet de dreta, que
tomb ä el seu contrincant damunt del
tapfs per 0 sorba. Al segon round
Verde repetelx el' seta crochet, deixtuit
al sen control E. O. Verde, menye
bosador que Pla, fou proclamat emp16, per la sera rapida victdria.
El darrer combat. entre Madi, da
Silo, 1 Albareda, de Barcelona, per al
tftol de Camilla de Catalunya del .pes
mig - fort, malgrat l'avantatge en el Pes
del primer hacia deepertat certe capeetecla, per tractar-se de do, boxeen

%Auca, ,o1
E L S PARTITS INTERNACIO/
NALS AMB EL "BRUSSEL4
SWIMMING CLUB".
Aquest form'dable equip belga, Tal
durant els dies 7 i 9 lluitar arnb'el
nostre C. N. Barcelona en la Uva 1114/0
nífica piscina, es t á. integrat per vesi4
tablas notabLitats; tots ello emplees...11
que gaudeixen de reconeguda Urna, i
que a llur histdfal cal afegir-hi les
darreres proeses, 'taxi ertixer encar

mes l'huerta que ha despertat l'anunt
seva propera visita.
El cerc'e brussellis comes 'attsb_fl
Silo, al Barcelona Boxing veneent el
granes preeminents en l'art de la nata
primer decisivament a Pella 1 per l'exhibiciO que el gegon fea amh Urtesum, cid, com Van Schelle, el famós Cate
demostraren no enea Bees en matèria phi de velocitat que ostenta la bel l
marca des roo metres en T ni. 3 3. 3de boxa.
Tanmatelx, pera, al primer round Couhert 1 Callens, ja coneguts de l'a
ja Madi palesà al guna auperloritat. fició local; tot l'equip visitant ppt qua
ilficar-se de primera torea, i el costaDe bell coreencYnn 1 l'altre bescanvia•
ren diversos crochets i directes a la públic podrá novament fruir de
grans exhibicions d'aquestt belgaes
eara; despres Albareda aconseguf ter
recular el seis adversari, pera Madi ben - tra els nedadors bocele, cada vega
alele atack novament, piseant diversos mes talas i preparats a aquesta ni
crochets, que handicaparen visiblement de lluites.
S'han diatribuft profusament tine
ei seu contrineant. En finir el round el
de Sjlig placä nna serle a la rara amb magnifica cenen& anuhciadors del,
deveniments que s'apropen, i pels qual
molta precisiö.
el' C. N. Barcelona mereix, per
Al comeneir el segon round Madi
col-loes un directa d'esquerra megnific, vana la mis sincera felicitada.
eontinuant tot segelt Patee a la cara,
ATLETISM
am'o una rapidesa inconcebible. AlbaEL CAMPIONAT DE SANS
reda dues vegades k. d., queda finalLa secció d'atlet'strie de la 'Unió E
ment . estirat a terra l veneut.
portiva de Saga organitza, per a/ di
MOTORISME 26 del que som (festa majar de la barl
LES CURSES DE MATARO
riada), urna cursa a peu de So quilamea
Organitzach per la Penya Esport tres, i una alra de marra, de 6 qui/N
Mataronf va efectuar-se aquesta curmeces. En aquestes ornves a dispsa
e
sa automobilista sobre carretera des
tarh el campionat de Sana
LlavaneAndreu
de
de Matara a Sant
' Es compta ja amb un nombre mol
Tes entre els quilòmetres del O al a 1 en
respectable de l'aluosos premia.
1
la qual prengtteren part bon nombre
Per a inseripc'ons a la Unió Esper.
d'auto g , motos i sideears.
ttiatsa. Sane, dc ar
e 7::e ea de
9 dSana,
ei. 7:6)
e u vmini.
ew,;
.
_ Resultare:
.. _
als dies, (
Cursa de motos fina a 750 o. a
sent indispensable l a presen
oitaociói
Leui
de il:i
Rafel Soler (Bianchi) medalla d'arHIcancia de /a F. C. de A
.‘

la seea presencia contribel a l'esit du
pablic que aesolf la reunia.
Actuaren de junges els senyor g Osesnovas, Munic i Rizzo, .exereint aixt
=tela el primer de director de combar. amb el seu acostumat encert.
El campionat del pes menas, entro
Vitri g i Vares bou un dele mes Suteressants combato de la reunid. Al primer round obeervárem En Varen majar
rapidesa Que en els combate anteriorment disputats, essent-li favorable la
puntuada en acabar-te. Perd al segon
Vitrih, que ja en l'anterior hacta paleaat un estil excellent, aconsegui aran' ear-lo ,mareApt diversos punta i realitzaut un treball d'esquiva rtmareaOle. Al darrer round Vitria accentuä
les aoves qualitatia, obtenint al final
una assenyalada vietdria pes punto,
gent ; temps emprat, 3 minuta, 50 sePot dir-s d'aquest combat que tots dos
gong.
bosador g estigneren a envejable altuSiderar, do 1,000 e. o.
ra, entusiasmant a la Concurrencia, per
Primer.--Joan Plana (Harle y- Davidla ' cincia que desplegaren.
son). Cepa Auto Garatge 31:tara;
Batiller i Tejeiro en el Campionat
del pes gall actuaren sense que decid- temps: 3 minuts, 145 segons. Segon.
—Reunen Prat de Padlna, medalla
guda Einteres del pilblic que es el com.
bat anterior arribá al máximum. Te- d'argent ; temes: a m., 15 e.
Cofres Ford, rigorosa Mie
jeire, malgr.t esser mes beis d'esta.da Gdpl, etltura, es 'Hura repetidament a Catar a 1
P rimer, Miguel Borrás
pa Ford; temps: 3 ni., 65 s. Segon,
diatáncia, aconseguint eollocar diverJeroni Carbonell, medalla d'argent;
sos eops molt precikes a la . era 1 al
temías: 4 m., 6 e. Tercer, J. Manzaene, evantatjant de molt al, seu advernares, medalla d'argent; temps: 4 misari en l'esquiva 1 en el joe de carnes.
.
nuta, 15 segone.
13atiller no estigu g tan encertat com en
Cotzes Ford 'modificats
altre g combato, i S.s seva esquerra no feu p's el t raen eflotte i Primer, Albert Gnanek, copa Fradeque li coneixten%, anib tot, al darrer ra Pujol ; temps: 3 ni., 23'4 a. Segon,
Antoni Cenan, medalla d'argent ;
round aconsegur eollorar-la diferente
temps; 3 m., 29 g. Temer, Carlee Bolasecador, cense que, per& pogu g e impedir arn iYn r el eombat rompletainent do- do, medalla d'argent; temps: 3 minute,
32 segons.
minat pel sea adversari, que li forelt
Cateporio autos 3,000 o. e.
la. guhrella knut coca volguea dominantPrimer: Josep Merla Fradera Pujol,
lo tirab g pe l joe de cantes.
diputat provincial, en catee Es gex, coEn ei Campiouat del pes ploma Fhpa categoría Utson-Essex, copa Quin; bregas i Robles donaren un eombat
tana i cojas R. A. 0., com. a soci, per
niolt poc intereasaiit, palesant tots dos
mes rapidesa en la cursa; temps: 3
combatents molt poca combativitat.
FIlliregas fou declarat vencedor, sense minut g 12 segons.
Segon : Casimir Labori, otee Bulek,
que desplegues ui un sol moment el jure
copa N. N. medalla d'argent; temps:
fJlle ii tenint vist en altres combata.
3 In., 17 e., 2 quinta
Quaut a Robles, estigu g completament
Tercer: Salvador Font, cobre Stuinactiu, sense decidir-se m a i a atacar
debaker, Lluls Matas 4 Franceee Ponquan per lea seves condicions era rúnies, medlles d'argent; tempa remecen:
ca tActiea mie pOdia tionar-11 la victd3 m., 17 s., 2 quinta; 3 in., Si a., 2
ria.
quints; 3 In., 17 s., 4 quinte.
Araleugol i N'aliente en el CarnploCategoria 4,000 o. e.
nat del lleugers pilesaren cona boasPrimer: Josep Pujol. csatze Hispanodore uva gran mediocritat. Cal, perd,
Suissa, detenta per un any la ropa
recoueixer ea els doe un gran esperit
Ajuntament, obte la copa del diputat
combetia i molla afició. Valiente, que
a Corta enyete Moret de la categoria;
es induttablement el millo:- deis dos,
tenme: 2 m., 44 s.
fea tleelat;, t vencedor per punts.
Segon : Gin ge Trias, ehtso Storere,
Trenas, do Terrassa, i Fillella, de
medalla d'argent ; termas: 3 m., '13 e.
Sabadell, su el Campionat deis
Va batre el record absolut de la ceperos welter; al primer round Treneha
Cegarle de turisme En Josep Pujol
tombà a terra el seu adversari d'un
Poch. Els premiats toree malt felieiprecie' crochet da dreta, dominant du6
tate.
rant tota la resta del combat; al darrer round per veritable miraResul tä una testa espl é ndida, que
acredita en favor de la Penya Esport
de no quedá K. O.. Trenehs fou deMataronf la millor dispeeicia per a
clarat guarQador per punts.
aquesta cines@ d'acte tan simpática.
La inagn j ta deis Campionats ;era, la
Foren cronometradors : en aquesta
del pes initjä, vist que els dos «les
Pujol ha'l a Sant Andreu de Llavaneiuserits, Verde i Pla, no havien bpS,St
res Mesianya, tots dos del Moto Club
encare.. Comeneh l'encontre per atae
.
de Barcelona..
a al qual respon Verde lad'En Pb,
•

•

de la

1 CURSES ALVE
SA
NL
S ODROM DE,"- 11
La secció ciclista de la Unió- Espori
tiva de Sano organitza, per al dia tal
del que som, al seu velòdrom del care
. ren de Sant Jordi, una curia .de tres,
j Flores a la arnericanJ, per punta per ai
: corredora de primera i inferior categai

rice.

Les inscripcions s'admeten a l'estatge social de la Unió Esportiva de Sana,'
tarier de Sans, 76, tots ets dies, de 4
a 7 i de a a SO.
EXOURIonNISIME
EL C. E TAGAMANENT
Es fa palie que el nou estatge d'a¿u al
del
o. núm.
D
guestauea rgruPa
ció.
m
balare.
Marcru
El C. E. Rodamon farà dorará tau
excursió sil Montseny, ami) el següent
itinerari: La Garriga, Samalús, Col/
de /a Batalla, EfRoj6, Coll de /a Crés4
Tagamanent, Pla de la Llacuna, Van'
forrado, Canoves i Cardedeu.
La secció Excursionista de/ Centre
Autonomista de Dependents del Comerç
i de la Indústria farà demà una ekcursi° sota el següent itinerari: Sant
Celoni, Crzinelles, Vallgorguina, Coll.
sacreu, Arenys de Munt i Arenys 'de.
Mar. Llar de reunid, enlacié de Fran.
ça, a les s'rs.

DE TORADE MATARO

Al camp de l'Ituro, i davant de tro.'ii
ta gent contelliren una eeleeció del
C. D. Europa i l'Iluro F. C. El partit no arribà a interessar fina molt
avançada la segona part; Bits allavors
el domini dele nostres Savia estat cornplet.
El resultat com natural, Su favorable als locals; varen apuntar-se al
:en favor cinc gola per tres el forane,
quedant, per tala, en possessió de la
Copa del cl-putat Moret l'equip Euro.
—Al camp del C. D. Mataró celebraren un partit amistas els primers
time del Vi'assar F. C. i el C. D" Metaró. El parta entusiasma extraordinàriament pel gran inter. que posaven
els des equipo per obtenir la vietória,
i arnb ella la Copa Colomer Volar%

lioffliKEEMMEMMIRIMISulow
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_Arruinada! — e s e:aclama Mac Eenna g uardant amb un cop d'ull caecular el luxbs
saló:
Ell es va alsar i 'va posar-se a mesurar ¡'es—Arruinada, Per a Mi, s'entera A la rneva arribada a Nova York', disposava de quinze mil
(Ialars de renda! Suma ínsufielent. En necessitava quaranta mil per mantenir el tren que
pe rtava. -He' jugat sernPre. El vespre del robalari nome„s ern restaven cine rnil (Jalare de ronLa ruina veliaquil Havia especulat seguint
ele bansells d'un borne que, fredament a posta.
IV en ganyava. Endevineu qua era aquest horno?
— Slade, — respongué sense dubtar Mae
Kenna.
— Sí, Slade. Una lluita a raort. una Huila dese s p erada haría esclatat entre ell i lo. Dentä
sera la seva dona: aquest as l'objectiu Pe r seg uit tosudament. Entenem-nos: si Slacle
llag ues fracassat. no m'hi hauria casat i, tanni ateix, us confesso sincerament que és
borne que pot plaure'm desde tots els punts de
vista. La /irrita ha acabat feliçment: heguanyala
--Estava al corrent de les vostres •erclues
fIS diner?
—Na;
les ha ignorade ssermire.
El la abrí un secreter i hl arengue una carta.
• --Quan us he dit que m'havia ofert la baga
Pragasant-ine el rriatrimona—va dir, . tornant
Yen el detectiu— no he dit vernal.' Ell, en
lagleir. Moment, no feia , cap projectc d'aquesta
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313 qs Fulletti ile LA. PUBLICITAT
aquest gavany era el de Belcher?
—Esperen. Vaig tornar-lo a penjar cuita,
corrents an era tot remarcar-a rann s'assemLleva a un altre eollocat al seu costat. Vaig
abrir en atabal la porta ale detectius qhe entraren de seguida al menjador. Havia atrapat
la baga, perla no el lladre. Va esser a leshorea
quan va sorgir en la meva iniaginacid la idea
d • explotar aquesta estranya situació. Aquesta
joia que aahavia estat oferta, pera 'que dezentment no podia acceptar, perqua no fer-la
-servir per trabar el diner neeessari per a
l'eapeculació que havia d'intentar d'amagat de
Suade? Calla, a més a mes, assegurar-me que
era ben be una gura de ferrocarrils el que
havia entrovist a la butxaeg de Majendje. Vaig
(lanar ordres en aquest se,ntit als detechus 'que
començaren l'escorcoll.
—Era, efectivament, una gula?
No. trobaren res. Majendie, aprofitant bé el
primer moinent de foscor,' bé el segon, so
n havia despresa El vaig descobrir més tard a
la cistella dels papers i aquest acte matelx del
financier em prova que no m'havia enganyat
en jutjar els seus projectes.
—Pera, el lladre?
—Després d'halet. estat registrat, Garbey se
g'anä com . rota éIls altres cense entrar al saló.
no el - perdia de vista. Cinc minuts després,
trucava noVament a 15 porte. Per error, ehavia,
emportat l'ebrio de Belcherl
•
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sortir immediatament per cridar ele
detectius per telefon. Després vaig reflexionar' en el que acabava de pasear. Erta sena,.
blava increïble que un deis meus invitats tingués l'audàcia dü ebrrer un rise sembIant,
pusat que rescoreoll era inevitable. En el niel/
sald, mentre e.sperava els deteetlus , eStu,
dlava els meus fiestee d'un a un i em vaig
aoncencer aviata que la baga no es trobária
damunt de eap dello, On era aleshores? • Al
saló, amagada en algun indret?... Però Si
aqoest era el cas, era impossible que deixéssim de trobar-la. I perqub, torne.u-m'ho a dir,
perquè el lladre gosava córrer aquest risc?
Kildair prengué ala durant un segon;
després, amb la mirada perduda al lluny, afegf
•
amb veu calma:
—Mac Kenne, en la nieva Vida he vist inol-f
tes coses estranyes 1 Una claror Iliscä (Ene el
mol/ esperit i väig intuir quo no era la baga
veritable la que baria dringat sobre la tenla.
Per?) no Vais endevinar -res mes. Quan .els.
detEctius es presentaren vaig pasear Eil hall,
esforeant-me encara per esbrinar el misteri.
Completament per aliar; vaig fregar un ebrio
d el lumi a - robes i el vaig Ter caure. Quan el
vajg , recollir, amb un movimeiit maquinal,- sense saber prou Perqe,. yaig ficar •räpidament
les m ans a les butxaques. A la de la esquerra
YalFf 11.14.P.aVla batfal
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mena.. N'era han lunyl Aquesta baga era 101

simple present que jo vaig retasar, sabent quel
arhb aquell esquer ell no volia sinó probar la
meya feblesa. Tractava igualment de treure'm
el que sabia sobre Majendle i del Trust de
Aquf teniu la c-arta que m'adressä
després de la sera visita.
Mas Kenna la llegí.
"Estimada amiga:

Perdoneu la meva grosserta. Si no voleu aes
v,eptar un present, porten almenys aquesta
ga durant una setmana. M'apEradart d retire
l'afecte que produeix sobre la vostra änima.
Satisfeu la meya curiositat. Alsb de una ben
feble excusa, per l'enuig que os he causat.
3.0.
Mrs. Kildair, quan Mac Kenne hagué acabat

la lectura, taneä de nou el preciós paper en el
calaix del secreter.
—Veieu on era el vespre de la meya reesp-4
chi ele dos terços de la nieva fortuna estaven
• dissipats . Esteva absolutament decidida a ar-s
Mear tot 'el que em restava sobro una carta,
Cal que ue recordi quin era aleshores la sittia-i
ciú del mercal? Coneixia Ma/endie i coneixia
Slarle; de mós a Inés epneixia Mrs. Bryant.
El problema era el següent: el hom ajudava
Majendie i el Trust de PAtlänutle, el pänie. eegons tote8 les probabilitats seria contingut. Si,
al contrari. Maiendio C'earqndrittNililfilgria USA

LA

Unid% <te moit torta ruifii' IT
Ansultat fou d'empat a dos gols.
. ;+-També eelebrarin un encordrel;
.:11timers del Terrassa F. C. i de 111ure P. C. al camp d'aquest. F.1 matell
fou interosantissim i indubtablement el
millor que haurem vist de molt temps

tris&
La primera part fou un domini prohunciat deis nostres; a la segona dominaren mis eis terrassencs.

• TEATRES -

MONTROIG

El primer equip del F. C. Montroig
es trasIladä a C.apsanes per contendir
amb el C. D. del Casal Catalan'sta,
ernpatant a e gol. El partit resulti br e a interessant, i és esperat amb interes el partiti de tornes que se celebrará'.
av'at
Es partits 5%11:aren de la següent
forma:
Montroig. Elies, Benach, Nol'a,
Ciurana , Rovira, Als'na, Torrabadell,
Capafons, Com.& Vidal i Fontova.
Capeases. — Calser, j. Barceló,, Navarro. Puch, Meliton, A. Barceló,
•
Barra i
Es distingiren d'una banda l'Elies,
Capafons i Goeriä; da l'altra, Calcen,
bleliton, A. Barceló i Borres.
BALAGUER

•

Se celebra' l'encontre entre el Tàrrega i D. S. Balaguer. En la primera
Part dominaren ea locals, obtenint un
gol. La segona fou In) joc en (pié alternava el domini, paró ben prompte
es descobrí en cl Tärrega un truc de
jos que Ii donä mt gros avantatge.
Deixaven que els de la Deportiva ataquessin, i quan eren prop de la porta
es desteja el Tàrrega en atac fort i
compacte vers un ala débil del Ralagoce D'aquesta manera feren a la segarla part cinc gols.

Monumental - Pedró

Prosentacid Immillorable.
Batanees de primera elasse, 3 pta.;
'de segona, 2 dls.: entrada general,
060 COntIMS
Ntt, a nos quarts (le clati: 1. La formosIsstma sacarla en tres acres

Walkyria
Aval. dIssabte: El Stil del pirata,
primer eplsodl; Del vh.) cl pintzt,
per Douglas Palrbanks; L'atracold
de la ~S, 1 jamada; La Illa deserta; La capea d'En Colin. Demä,
dlumeage, sessid matinal d'Onza a
una. AM: El Stil del pirata, .11 I
1 1 1 eplaoclis; El casamant a la milis
SSS

CATALINA

II. Oran Un Oe la renoMenada
TROUPE PORTUGALIA

CantS 1 Mis 1 5 0 1505, presentant
' també la ttanosa Esgrima da LIMÓ, •
anda V(..S1.11.a caracteristics deis vaquers portuguesos
eßereete~e~.-..:‹eaes.44~

441.14441444-94~4-40~

Teatre del Bose

Avui, El vertigon, La venJanea
d'un boig, el fill del misten!, 2;
Triquitrae vertiginós, Sota les
urpes del liad, 1; El fill del pirata.

QUE ES GRAN BARCELONA

Exceisior

—

nematogräfica. Avui, dissabte,

la reina de les aigües de taula

Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

anaRgel

!I &I

El III

higiénicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Bo
o calf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

TURO
PARK
PARC DE MODA
Avul, nit, a les del,
CFIANDIOSA REVETLLA
a benenet del
Centra do reportera
de Barcelona
RePreSentació de "La Monterta"
per la companyla de Frederic Ca-

.. lauS. CM/fisco de mantons. Sardanas. p alla soctetat. La Sensaeio-

nal atrace10
EL semi> HUMA

1 grandiosas (In:cretona. Autemnibus I
trarni'les lins a la matinada. Tenins en
camine Fobjectiu de) festival, no aún
välides les tarjes de favor.

AL 01171 DEL

TIE3IDABO
Setena Revetlla deis dissabtes. Sardanas des de les deu•per
la renomenada cobla

CATHALON IA
Illuminació esplendida de la
l'ataja i de tot el cim. Reflector elèctric. Funcionaran totes
les atraccions.
Talaia, Ferrocarril aeri, Museu
de guerra, etc. Servei fins a dos
guatas de dues de la matinada.

PARC
ensarta

I atracclons
Aquesta nit, esclava-

niment mustoal: "La
batalla de Castillojos", per la banda,
cornetes 1 lembors
(lel regiment ne Veraura

PISTA
DE
GEL

oesec$444~~-t-444444-1
LES PLANES

Tres seeelons de patlnatge d'irles

Hotel Restaurant VersaIllea
Obert des de les chic
del naht a milis ras
Cerval de ootert I a la carta
Coberts de 750 pta. enriara/A
Irabltaelons .per a temporadea a
preus econDmies
Algas del Mas Ounnbau
Cana/ especial per a automdbila
Teldfon 7
.Proptetarl: Joan Ce (de l'auno
VERSAILLES)

Esmorat cerval
de café-restaurant

41/4-44.44444.44-0•04444+0+44

Es

LA DE LA VALL DE SANT DAN It

DIVERSOS

RESTAURANT

programa selecta i de pian inte-

sió de comprar objectes elegants, bons i de
gust refinat
preus verament reduits.
lazianommencnarcumummazumsuanaaarammanamai•

-0+0444444.-9-1/41-44+04444444,-,

pel seu creador AVELI GALCEAvise La veritable felioltat,
RAN
En (los i ànima, El oastell de La
JA SOC AQUI, NANDU
Monte, La nora casa de BIlly,
Segona part del Barcelona.
Ull viu amb el troiley.
LA PA ONT EMA
per aquesta companyia, que
amb tant d'èxit l'estrenà en'
aquest teatre.

Gran via Layetana
Telefon 1371 A.
L'únic local que disposa do
l'últim avena en la projecció ei-

aque ts

•

neons
JAll-BAND.
Coberts a 10 ptes., i carta
Trens cada 20 minuts:
.fins a d1,10.

Diana-Argentina

Cinema Princesa

fi te rumore

Recomanem que no deixin de visitar

LES PLANES
Totes les nits sopars ame-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Demà, diumenge, 5 d'agost de
1923. Tarda 1 nit. Hrompanyia do
sarsuela i opereta de
JOSEP VIetAS
amb Empar Romo, VIctória Racionare., Maria Hornändez, Manuel FornAndez i el tenor de
moda Mateu Guitart, el rnillor
cartell de :Barcelona.

p

magatzems abans del dit ella, per aprofitar l'oca.-

Restaurant Mécele

44+44-4444.414+114-4444.444-1

• }AVE CESAR!

SEGUR

egatzems

• 1lill l 11 d'agua ¡raus reing4 (12 UPO

Wtr444+S~444444444+C+dw
^-4eteeceoecee.aeoexeßer,*

Gran Cinema Bohèmia

44.4.440.444-344-044.«.44'.-44,1

▪

u

3Z - PASSEIG DE GRACIA, - 37,

Hotel -- Restaurant — A:mocione •
400 metrea altitud. Programa encisador. Temperatura. deliciosa.
liabltaclona Gran confort per a fa! mtlies. Servei permanent Crautocars
des de la plaga (le Lesseps (losepets), del migdla per anima, Teleton 6204 0. •

4.•4444444~~-t-e-Deee++
2 Gran .Teatre Comtal i

Oran cornpanyla mica de mi-suela,
opereta 1 revistes. dirigida per
primer actor Mudo Bout.
'
/ Aval, niseabte, tarda, a dos (marta
de cine, extraordinaria matinée amb
el a-Ni/Mida espectacle en 3 actas

ala má

LA R,ABASSADA

ereettee-4444~0-44)~.444,1

Anal, dimane, tulla 1 nit, grans
programes. 5 ESTRENES; la bordea comedia La veritable felicitat;
les el:011111ms Ull viu amb cl irolley
1 La oasa do Billy; la do gran esI pectacle L'atracció de la mort 1
primer eplEodi de la colossal pelito,
cutis E1 1111 del pirata
.
.,

Ilum del dia

44.4.+444+~~444444444.

gran film dra--

Estrena: Doblete& I xinxons, per
Mary Pickford; El gran problema,
per Lilian Gish; L'automòbil melitt, cómica. Dernä, nit, estrena: La
MIS dol ra y as, per Elles Dexter I
Inste Ferguson. Dillitns: careant un
pecador, per Constance Tannatige;
Ei meco es 'Sr, per winiam S.
Rus 1 l'estrena: Fatty a ta cuino.

TEATRE COMIC

El triomf correspongué a l'equip
local que va vencer per 3 gols a 2 i
quedaos, per tant, guanyador de la Copa Ferrer.

rbs. El vencedor,

milite en dues jarnades, projectant-se d'una vegada pel cäle««4444-teeedieffleefeereoese. i bre axtista Willian Farnun d'éxit eolossal. Els condemnats,
ELDÖRADO
gran ointa dramàtica i de gran
argument, per la tan desitjada
Companyia cämico-lirica
Lida Pfni; La venjança
• artista
PRADO-CHICOTE
d'un boig, bonica cinta &mil:4oTemporada popular.
dramätica de gran èxit, pel tan
conegut artista Enid Robert; La
Preus ezonbmIcs
casa de dispeses, còmica de
gran broma -..---Demà, nit, estreAvui, dissabte. Tarda, a
na de l'importantíssim film
les cine. L'entrames La roSurt de Id culna, per la eminent
mantioa. La fantasia carniartista Margueriela Clark.—.Dico-lfrica en un pròleg, un
Iluns, cinc grans estrenes.
solt, cinc inauguracions',
1.4.1944~444-1144-1144414~ega
una pellicula i tres radiofototelegrames, en prosa i
Salé Catalunya
vers, original d'Emili G. del
Castillo, música dol mestre
Arel, dissabte, represa:. L'incorreAlonso,
gible Bob, per .1hon liarryinore.

CAMPRODON
Amb una concurrencia extraordinäria tingué l'oc el segon partir de futbol
en el eme es disputava la Copa Ferrer Barbare El primer partit l'havia
guanyat el tim local. L'encontre bou
renyit i ernoc'onant, vcient-se , tant per
part del Grup Esportiu Carnprodoni
cc= de la joventut Ripollesa, magnifiques jugadas que entusiasmaren la

assanuannamusurnanmennurgumunnualciniumuri

ELS ESPECTACLES

. l'Iluro per 3 gola a a, quedant en nossessid de la valuosa Copa de l'Ajuntament, de la qual els fin remesa el
B resident de l'Iluro el senyor Fradcra
Pujol. entre els visques l'entusiasme del
L'endeml, al camp d'en Gornis, organitzat pel Centre de Dependents del
Comerç i de la Inchlstria, se eclebrb,
l'anunciat festival automobilista GlmKhana, que presidi l'alcalde i Ion amenitzat per les . tandes Municipal i del
Cercle de Sana. Es velé mot concor
regut. Ei resultat fou el següent:
Categoria d'autos. — Copa Centre
Dependents: Miguel Sans, de Caldetes;
medallas d'Or Reman Spì. i Josep María Fähregas; medares de plata: Pare Estalella, Carles Boado, J. Bartrina, Albert Cuanek i Antoni Fälregas.
Barcelona se divierte...
Categoria de motos. — Copa Rafel
Exit
ressonant. Onze doceSoler Eonrodona: josen Maria Vidal
e racione de Castell i Fernäni Bazos; medalla d'or: Fonrcdona; medez, Bulbena i Girbal 1 Modalla de plata: Raiel Soler Moren.
rales. PeNtoula de Studio
Les proves foren: pas de precisiá,
doble curva, muntanya russa, pas de 1 Films. Vestuari de Peris
Germans. Nit, a les date esprecisi& pluja de flors, rodona. ba .
trena del sainet en un acte
lons. ninots, cintes, muntanya rusas,
i quatre quadros, de Ramos
marea endarrera, ángul. rala= de
Martín, música del mestre
mmintent, rieres i arribada.
A Van els cotxes baria d'anar-hi una - I, Barrera,
senyoreta que al comentar la enrsa,
El niño de la suerte
el primer obstacle, havia d'agnfar un
Derrd,
diumenge, tarda. Los
e
got d'airea
dur-lo a pots fins en
bolcheviques, Barcelona se
4
acabar la cursa.
4 divierte i El niño de la suarComposaven el Jurat els sere,ors e
te. Nit, El niño de la suerte
jeamatm Soler (cronernetrador').
Andreu, Caries Vilardel, Josep Maria 4 i Barcelona se divierte.
2e4.44.444-11144144.41444+444.494
L'ur6 i Franeese Carahella,
La prova Ion un ixit, essent molt
5°4ee-1,-,se.,ese,..÷~›,14-4-1-44,.144
fercitats els organitzadors i els pre-

miats.

Dissabte, 4 d'agost etü

Jazz-Band Ventura

A TIANIA

1

Gran Hotel. Servei a la cara
ta . Coberts a 7'50 pessetes,

Garrar de la Plaça, 34.

.14"

▪

- l'obtindreu amb una lämpara i pila elactrica de la marLOT, disposant, en tot lloc i
a q ualsevol moment, d ' in tensa hurra
Indispensable en les excursions Ly irttges; on la llar; en
la fäffrica; per buscar quelcom en la foscor; en pujar
l'escala; en la tauleta de nit;
en el malett -de vialge, resultaat sempre d'una utilitat incomparable, el mateix a la
ciutat que al comp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES I
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Les trobareu a les cases
següents: Suprema, Palay°,
51; Lores, Codina i Roig,
Trafalgar, 3; E. Schilling, -

ANSELM CLAVÉ, 9

(Final de 183 R3i11;119
(Abans carrer Dormitori Sant Francesa).

P

o

LI

'iones )I octurnas, espermatorrea (pérdith, set/males), cansancio mental, perdida de

memoria,. dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivré
IraliCadaS especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
abs),
o y para coolervar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
yema, 5 ptas. franco: Se5e15, Rambla de tau
Flores,
14; Farmacia Golart, Princesa, 7 y priacipalea
farmacias de Espites. Portugal y Amencas.
rUNaS. Ah
e'areee, d's

CAPITAL

tata
ta lans:

cooperació portaria a ne goci jove de 28 anys.

TAPISSOS pintase. La Can DIOS trine

le

Saat cl'Espanya. Especialitat en
ass religiosos. Exposició permanotra

No 1i3 d'itra
yg

Saldo Compro
DINER

Se

Púnica publicació catalana que sense

mires partidistas, publica eis origineta deis escriptors catalana, amb la
sola condició d'un veritable inreres

a l'acre sobre autos, telotts 1 altres

merradertes. Rae: Rambla de les
Flors. al, primer.

LA NOVEL.LA D'ARA ós una arma per
a domenyar la invasió de les novel.les
castellanos quo Tan mallo6 la nostra

HOTEL FIABASSALET
Pens16 12 pessetes
Habilacions per a temporadas

CATALANS: NACIONALISTES! COMPREU
.5 LA NOVEL.LA D'ARA" cada setmanal

talanItat.

MANANTIAL PROPI

FOINDÄ S1MON

1SEGELLS DE GOMA .

Gra vats de lotes classes en metalle I fustes. Itadtpesa en era encerrare. Corta Catalanes, 043 (en-

tre Bruch I Merla).

Ei III

ID

collita propia. 7. A. Jordana,

Vilamarf, 47, entresol, 1.0

parell

VENDES AL DETAL
Carrer

vi DE TIARA, a 0'00 pts. liare, p osat a .
10M(Ciii;

15

Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb s
fa de goma, des de 2'50 possetes parea.

Ferran, 23; Beristain 1 C.',
Ferran, 1; Laplana i Ce, Fen ran, 15; Vicens Ferrer, plaça
Catalunya, 12; A. Vafterde,
Comtal, 9.

Tiana.

i

,50

MENJARS A

LA CATALANA

ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA, 12
Telèfon 1373 A.

quadros a ¡'sil gravase oleogrartere
Fobricacta de Meras 5 monturas. —
esmeren sense Visitar aquesta
F. Montralcon Bolera 4 ((Mol Per
rerr sSa

DOS JOVES desitgen casa de [(un es e
a tot cenar. Case antro. Escriure U

PUBLICITAT, núm. 5001.

Restaurant LES COLUNI N ES
Corte, 570, xamfrä Muntaner
naseaseassess
Cebarla a 3 i 4 pessetes

Especlantat de la casa a 250 ata
ABONAMENTS ECONOMICS
se ser y eix a la carta
DOS JOVES de 27 anys, emplean
Sanea, s'oferelzen per a Fernande Ela
Escriure a 1..A. PUBLICITAT, núm. Hit

—

eviummunueummasszazurauzzionzassomniummonnuoutatugurnauniclimaiumea

t indran TRIPLE duració posant-hi 1
mitges soles i talons de goma que cull
quem a preus limitadissims. — Clase
superi‘ors. elitges soles de goma des de 350 pessetes parell collocades. — Talons de eo
11 des d'una paseata el parell col-bocata. — ADOBS de totes classes a preus
LI DESA 1 ECONOMIA. — RAMBLA DEL CENTRE, 35 .‘ VA BE.—DOLÇA, 10-HORTA. —70
DERA, 25-GctitelA.
liwygigpfinplizigopmenzmatimissigriltiliiiitiMBEIEGS112112111151211111:12iii2NISIBMCIBIIIBBS1122113111Bill

Les vostres sabates

1n•n•••n•••••nn•n

ESPLU A E FRANCOLI
lear " Iler

HOTEL VILLA ENGRACIA de primer ordre. Tot confort. Pensió :restaurant, 13 pesseles. Servei exquisit. "Masia de l'Algua". Fonda molt, .ben atesa. La situació excellent i clima del Balneari, a 600 metros sem, tocant al celeberrim Monesle
de Poblet, alai cona la termos or deis hoscos, creuats de carreteras, i l'aburulor de fonts que el V011en, l'han convente
lambe en centre d' e sti u e ig i de turismo i estació típica de repós. Telafon interurbä (núm. 1 d'Espluga). Estació de fer.:
rocarril, ràpida comunicació ande Barcelona. Stock de neurnätics, etc. Adm. a Barcelona: Bruch, 114, pral. Tel. A. 935.

.e9OZEMMWOMMMIMMWI
. -
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balxa colossal. Abre re p resentava una veritable
fortuna np er als inicials. Per rni tot es rasurana
dones en pronosticar exactament la sort de
Majendie. Vaig provar l'experiencia i en vaig
sortir.
"He analitzat massa l'home per no des co
el fons del seu pensament en semblante-bri
circumstncies. Majenctio sortia d'una reunió on
havia estat condemnat." En el momennt en que
saludà Mrs. Bryant la seva pèrdua era, m'apee;
regué indiebtable. Uns instants despees, vaig
percebre, eixint de la seva butxaca un ()Nauta
que alsegurli la me ya convicció: era l'extrem
d'un roll de papar Plana.
—Un roll—repetí Mac Renata,
—st, 1 aquest roll probablement no era altra
cosa que la gula de ferorearrils. Estava al co.
rrent de la intriga de Mrs.Bryant. Whávia con3ertit en la saya confident. Sabia que havia
presentat demanda de divorci; no iaa,..ava que,
diverses vegades, havia pregat Mejendie de fugir amb ella. Tote els especuladors reunits a
casa aquell vespre no deixaven d'ull a Majen.:
die per la mateixa rae: els Ghevers, Bryant,.
Garboy, Mand Lilie. edhue Slade s'esforçaven
a desxifrar el seu destf.
m'estranya—feu MadIeenna.
—I arribem al rebatort de la baga. Quan vaig
adonar-me de la seva desaparició el meu neguit vsehaser horrible! Una en q uesta revelarla
pevitablemeat la ßeva 9reted6notal Vaig de. d

31f
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cantar-me a les mesures extremis. Vaig tornar
al saló, vaig tancar les portes, i vaig fer apagar els Ruma. En acabat, vaig anunciar la meva
Intenció de fer cridar els detectius, si la haga
no m'era restituida mentre que comptava fine
a cent en la fosca.
—Sobre qui queien les vostres sospites en:
agrien instant?
—Podia sospitar de diverses persones... 1
aixt, complicava el problema. Quan vaig haver
caraptat fins a seixanta-ú, va produir-se un
chane sobre la taula. La baga havia este tore
nadalLlavors que encengueren de nou, la taula
e, lava nua. Evidentment un segon lladre havia
pres el que havia restituït el primer. Almenys,
això As el. que jo pensava... El qua tots penaävern... I, veles), m'equivocaa'a: no iii havia
dos lladres, sind un.
—La mateixa persona havia llanat la baga '
per despistar i havia cuitat a robar-la 'de bele
nou?
-a-No—responguó amb un somriure
tic—. Ei phi lladre estava 'häbilment coma
benat i nomas un. accident impedí que reeixes:
La me ya baga no ba estat mai dipositada sobre la taulal
—La paga de g tia. se .servf Badea—con-e
teste, Mac Kenna, veient clar—era una altra
dostinada a despistar...

—I . a Ter anuro que la Meya es (cobaya

„SE;1XANTA- U..A.
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1
Una exclamació de despit escape a Mac Ken a
ha i tingué un gest apesarat.
- Mes. Kildair—va dir sense tractar de dis,
simular la saya amargor—, és la sola cosa
que 141r. Belcher ha oblidat de dir-me... Vol.
gel amb quin desavantatge lluitava!
—No us faig cap reprotx, alac Kenna— reg.,
pongue Mrs. Kildair amb malicia—. Al con-)
(ran, trobo que us haveu fet mestre de massa
ea, ej
veritatsl
---Tot plegat ho estava gens malament--.
eligue policia—.,E1 brètol no corria el me s
petit perill. Fer eta soroll de baga sobre la
taula per limitar les recargues al saló, aixt: sol
es una troballa. Amagà el robí a l'abrie do
Deleitar encara estava millor. Si l'atrapaven
pocha simular sorpresa, fingir una error nae,
turalfssima. Si no se'n sortia amb una netedat
admirable... No hi fa res; al eomenaament de
la meya enquesta aquost detall m'hauria estat
preciós!
Pel que fa a la ' resta heu endevinat just4
Mapleson m'ha prestat el diner. Es una valla
conerxenaa. Un cop o dos li he fet serveis tina
portante. Finalment, he jugat a la Borsa tot el
que tenia i he guanyat amb que refer-me ampiament de les mayas perdues. Resta algun
pura a esclarir?
—No heu fet restar els detectius a casa
castra sine per ..despistar, naturalment?
.—Això es. A posta vaig cridar
nou a Misa
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Mac Kenna experimenta un xoc tan v elerl
que .clavant l'expressió del seu rostre, Nrs
Kildair no pogue estar-so de riure.
--Deixeü- me començar pel comenearnentee
va dir.
Ell s'havi a-assegut i ella seguia anant
niat pel saló, el cap col., els limes earet315
meditant F011re la saya situació. Ella Inc ten
por, certament, de revelar el seu surca,. Dcii
berava només per fixar fins a quin punt eco
latía el seo passat. Demés seria Mr. 5 1 3 dd
Arribava al llindar de la SeNa ambició. U esai
tirnent triorafal inundava la sera äninia.Ez0
rimen Lava la fretura d'alleujar-se cedi 5 a 1-91
algú. Altrament, guantes coses havia ell15
vinat jai
—Mac, Kenna.---comenah ella, pesant
ves paraulea,—a qualsevol nitr a pel.se hhi
contoria la meya histeria de molt diferent°
itero. Amb vós variara temb entera fraile
El vespre de la meya recepaice estava a ergi
pedal

