Beci80C10 1

eilitail011114111111ilidtilli11111111111fidifilileulltlialiellitleHRHOWilinffl
es
ea•

Administradas

AVUI FA UN' ANY QUE SÉ
NA L'ESCRIPTURA

roe de arbola. 88. •-• T81000 1481.4
sebo*, 801:88aileZ 1 18P. 8011*8 181

=

S DE illiSagü
EDIC10 DIARIA
. 1
Pts. mea
gsreetoroi.
cit.:nansa - IX...Venza 7 1 0 " semestre
. 810 •
sissrtcs'IMIns
fe •
0888, P81808. • • II

-ti TES, DEL VELL DIARI

a

1111111ffli

ANY XLV—NUM. 46473—PREU: 10 CENTIMS

COREO DE MORT

En aquestes-darreres setmanes han arribat del Marroc i de
gadrki totes aquellas noticies que acostumen a ésser prelirnirara d'un nou període de lluita, i de sang a les terres africanas.
Es probab l e que aviat una nova etapa d'aquella guerra
crbuira tque caiguin copiosartient els combatents darnunt les roes rifenyes. Aquesta tragèdia que per als súbdita castellana de
rEstat espanyol es ja prou dolorosa, a causa de la sa ya inutilitat
i del pes feixucue representa en vides i en diners, és encara
zés dolorosa per als súbdita no castellana de l'Estat, puix que
'squests, en contribuir a la disbauxa de sang i d'or, es veuen barejats en aventures que no pertanyen a la -Priápia història ni a
la pròpia nació.
Fa pocs dies que el diari base "Aberri" publicava un article
erant formulant la seva protesta contra la guerra del Marroc,
dient que, una de les primeras feines de la projectada Triple
zlança d els IlaCienalis rnes Peni nsu l ars havia d'ésser l'oposar-se
tots els procediments pràctics, a la continuació de la sagnia.
gecentraint també, la Diputació de Girona ha aprovat una proposició signada per.representants de tots els grups nacionalises, en la quales proposa de denianar al Govern de l'Estat aspagol que "prèvia deniincia i rescissió dels tractats internadomis que assenyalen a l'Estat una tasca pernianent a l'Africa...
s'abando nin sonsa liánitacions ni distincions les anomenades posidona espanyoles al Nord d'Africa".
No creiem gaire en la possibilitat de decantar el Govern de
gadrid a /a renúncia d'una aventura ruinosa, a despit de la con*rió general que l'empresa del Marroc constitueix un dels més
formidables fracassos colonials d'Espanya. Els titulats lliberals
ispanyols, que des de l'oposició sostenien una actitud hostil a
Isspecte militar de la intervenció africana, des del Poder separen la mateixa política, o la mateixa mancança de política,
deis Governs anteriors. I les esquerres espanyoles, des de les més
moderadas a les més radicals, es limiten a les protestes verbalistes, fetes en un formulari to de comprom l s, mostrant així
llar absoluta impotència per evitar l'allargament de la guerra.
Ni amb el reforç sentimental que representen la invocació del
desastre d'Annual i el plantejament del problema de les responsabilitats, poden els esquerristes espanyols crear ui moviment
d'opinió prou podarás per obligar els Governs i els elements que
governen sense ésser governants a escoltar la imperativa veu del
oble.
Tant de parlar emfàticament contra els nacionalismes perinsulars, i ara es torna a veure ben clar que quan els moviraents de protesta contra les follies de l'Estat espanyol no surten de Catalunya, no es produeixen en cap altre lloc del territori peninsular. La història contemporänia demostra que allò que
dios d'aquest Estat no fa Catalunya, no ho fa ningú. Els esquernotes espanyols es reserven el dret de Hangar damunt els catalans totes les acusacions de reaccionarisme, burgesisme i exclusivisme. Pe ro ells esperen sempre que eis catalans passin davant,
i guau no es dóna ací el primer pas, ele altres es queden quieta.
I de vegades, fins quan el p rimer pas - és donat a Catalunya, els
tres nobles fan el desentès o el secunden d'una manera esporhi ineficaç.
No cal confiar, doncs, en l'acabament de la contribució de
rrt que representa l'aventura africana, pels camina de la pollea espanyola. Cal seguir camins nous, encara que semblin una
/lea llargs. Entre el camí llarg i el carril que no va enlloc hi ha
en immens avantatge a favor del primer. El camí de la llibertat
plena de Catalunya es l'únic que pot dur la desaparici6 de les
estoques càrregues de sang i d'or que avui els catalans portdm
damunt les espatlles.

ALS ESTATS UNITS

La

Presidència de la República

La mort del president Harlag ha estat, de fet, una mort
sebtada. Quan el malalt havia
millorat notablement de la in;Mudó que patia, 1 els metges l'havien declarat fora de
peral, un violent atac d'apopleaa esval la seva vida en un
astant. Ara s'ha fet públic que
Cl president. difunt era fa temps
art erio-escierós i que les preo cupacions i les tasques de la
-!er a alta magistratura havien
co ntribait a envellir-lo en pocs
meses.
La noticia de la mort. inespea
teda ha posat de relleu les quah iato preponderante del caräca
le de Mr. Harding. La seva
laabilitat personal, la seva
'Ilndat de con, el .seu tracte
tapan °, Ii havien fet molts
arnics que anemias, a desPI deis apassionament i deis
re, freas q ue causa la intervenm p olítica. Per això remarca
ca Mari estranger que els crftic s de Mr. Harding, si d'ella-un a cosa l'acusasen, as d'exces
fa mabilitat i de bondat en anta
Ih afecta als afers de govern.
Quan Mr. Harding arribe, a la
Presi dencia de la República
norda mericana, portat per un
corrent d'opinió hostil a mistar
Wi lson, llagué de canviar ralad ament la direcei6 de ea política
de la Casa Blanca, en al
d oble aspada interior i cate' jet-. La sa y a feina, sobre tot
ea el terreny interior, estava
Plena de" dificultats. I l'äxit i
la sa tisfacció del publicat no
han acompanyat sernpre les
inic iativas del president.
D urant els anys de la saya
presi dencia, sil
2211 prestigi
s
'havia gastat considerablement
en l ' a ctuad() politicaa Així i
tct, seria injust desconèixer
qu e a lgunas de les sa y as iniciativas
han reeixit,. almenys
pareia lment. La
Conferència de
Waohi ngton, si altra cosa no,
•r Ung ué en prora dels Estala
nits la dissolució de laaiianangi o -daponesa i l'establi.

ment de novas condicions favoa
rabies 1s nordame'ricans en el
problema de les marines de
guerra. Tarnlad / tal citar-se
com a-un bon resultat per a la
política de Mr. Harding la signatura de l'acord pactat amb al
Gavera anglas de Mr. Stanley
Baldwin, per al reemborsament,
en seixanta dos anys, de les
quantitats que la Gran Bratanya deu als Estada Units.
.
"En el terreny interior va estar menys afortunat afr. Han .ding. Diversos problemas industrials i agrícolas no han pogut desee solucionats convenientment, i la popularitat del
partit republicà n'ha patit se4
rio,sament. A. fi de contrarestar el corrent hostil, el presia.
dent havia realitzat fa poc una
campanya oratòria, que esaribla
haver contribuit decisivament
a la ruina de la seca salut.
El nou president, Mr. Cooa
eidge, en jurar el carrera ha declarat el propasa de continuar
la política del president difunb
i ha demanat. per a a quest objacte la collaboració de tots eta
amics d'Harding. Precisament
Mr. Coolidge havia pogut
sistir als Consells del Gabinet,
dels guata era habitualment exclbs el vice-president, i aixb ef
posa ara en millors condicione
pee'• recoldir l'herència de Palustre desaparegut. Hora fa no..
tar, però, que el temperament
del president nou as molt divers, i que ädtmc dintre d'unes
mateixes idees politiques això
pot ésser motiu de considerables variacions en la pràctica.
El partit republicà ha sofert
un nou coja amb la mort de
Mr. Harding. Es possible que
en les pròximes alecciona presidenciaLs els republicans es
mostrin dividits, i Nur divisió
podrà decantar la balança del
costat dels demócratas, en el
moviment osaillatori entre ala
dos graos par/Ha que caractaritza la politiza nordainericana.
A, Revira'
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VIrgill

La Política
ELS NACIONALISTES
LENCIANS i ACCIO CATALANA
Ha estat cursada la següent comunicoció:
"Senyor President ti' Acció Catalana.
Hononabk senyor: Nacionalistas zasbadeas de diversas contrades del Regne
F5111 prez per unanimitat, en el IV Apee
vatencianiste a Sant Antoni de Betel,
record d'adherir-se a ea lasca d'Accia
Catalana.
Virquen molts ates per a bé de esos.
Sra Patria coma' i per al proper deslliurament integral.
En non; de tots: Pel grup d'Artana,
Joan Totn.S2 i Martí, Joan Vilar; pol
grup de . Betst Pascual Monzonis, Rafe/ Fonts."
PEL CONGRES DE LA PREMSA NACIONALISTA
El setmanari tarragoni El Camp de
Tarragona comenta detingudament
idea de celebrar el Congrés, mostrantse'n decidit partidari, parqué—din"trajee; en els grana profits que sa'n
poden treure".
Agt Empordà, de Figueres escrin, a
propòsit del mateix Congrés:"Trabom
mole encartada la idea i /1•0 cal dir que
ens hi adherim de tot cor."
Per la arca banda, Avant I, de Irgafranca del Penedis, diu, insistint, el següent: "La Premsa nacional. — Fora
hora que la Premsa nacionalista de Catoluelya s'adonis de la conveniincio
coordinar l'eslora per tal de fer eficar
la tasca de desvetallammt patriòtic, que
precisa realitzar Nosaltres voldrlem que
aquesta bella idea a'e celebrar un Canaria nacional de Premsa catar-twist
bis rasad ce els periòdics tomare/n.4
ele tanta fretura tenle; d'un organismo
rector."
CERCLE PALAFRUGELLENC
S'ha constituit a Palafrugcll una entitat ami, el nom de "Cerda Palafrugolee", d'acord amb proclamat
per la Conferència Nacional t amb les
normes d'Acció Catalana.
En sin president i secretar: els scnyors Antoni Pbe; i .M. Jordi Frigela.
CONFERENCIA D'EN ROVIRA I VIRGILI
Dema passat, difame, a ?es deu en
•punt 41 vespre, el vice-president d'Accid Catalana, N'Anima Rovira i ¡'irp111, donara quasta darrera conferimaia del cicle organitsat per l'Alanza
Nacionalista "Libertar (Rocafort, 8).
. Desenrotllarà el següent tema: "Les
forces politiquee de Catalunya".
EXCURSIO PATRIOTICA
A LES TERRES ALTES
DE LI-EYDA
Segons noticies rebudes, la Joventut
Nacionalista de Balaguer concorrera
als actas de les altas farras, acampaayant eta propagandistas d'Acció Catalana, essant representada pel seu president i farra nacionefista Ea Xavicr
Rubias i pel regidor En Francesa Porta També va acordar subvencionar
l'expedició, i que els semi representants
siguin portadora de la ¡cayera.
D'Ager s'afegira a la comitiva En
Xavier Barenys, meiga.
D'aires llocs rabeo; impressions que
les entitats nomenoran representants s
/oree que les ames banderas flato-in ea
l'Aplec d'Esterri.
Els boas patriotas de Pobla de Segur
preparen digna rabuda, havent-se encarregat la confeti-la de nombrases
banderas catalanes per engalanar la poPlació.
S'este; organitaant una expedició
outiannibus, que sortirà de Trefe e{
dia 12 al metí, recollint els nacionalistas de Pobla i Gerri, per tal de poder
arsitir a relea.
EIS NACIONALISTES DE
CARDONA
Reunits en Ap'ec, els patriotas de
Cardona acordaren fundar taz Casal
Nacionalista.
El gran entusiasme demostrat totes les reunipns, fa augurar un èxit
falaguer als sena iniciadora.
ELS NACIONALISTES DEL
POBLE NOU
En reunió celebrada abans d'ahir, la
Comissió organitzadora d'Acció Necia.
artista, del Poble Nou, adherida a Accid Catalana, va prendre els .següents
acorde:
I. Obsequiar amb un "vcrmouth
d'honor" dir interventora, apodes-ate 1
amics que mis es distingirce en les
Passades alecciona.
II. Convocar a rosa PC101i(5 rota els
serie adherits i tothom que vulgui inscriure-s'hi, per 'procedir a ¡'a provenid
deis anchas de la novellaeerupació.
Hl. Prendre pare en l'homenatge
que ¡'orine de setembre es tributara al
glorias defensor de les ¡libes-tal: patrias En Rafil Casanova, portara branques de roure i Borer, al per; del seu
monumcnt.
IV. Celebrar Arma al mateiX mes
de setembre un important arte públic
on en el qual e.rposaree la saya actitacit5
política, al qual, acta han Promis desistir capdavanters d'Arad Catalana.
La mateixa Comissió organitzadora
de rAcció Nacionalista, del Poblé Non,
va visitar dinmenga el nacionalista En
!acatan; Dele.'6s, a la Presó. Moda!,
saluda:3HO en nom de loes els seus
adherits,,
•

BARCELONA, DIMARTS, 7 D'AC/OST 1923

UN INCLE DE Mi Mi
A mitjare juliol proppassat
"Excelsior", de París, donava
d'alíate minuciós dele resultats obtinguts per l'Institut. Nacional de sords-muts de la capital francesa. Sota l'epígraf
"Hora la parlar els sorda,
muts", ponderava l'asidasa de la tasca dele professors
i l'ennuernament de .l'auditori
que, amb motiu d'una fasta de
distribució de premia, poguó
assaborir la representada d'una peça teatral jugada oralment pels educands.
Ens imaginern perfectament
la impressió delta oients no iniciats en les meravelles de sentir un asa que arribi a parear
"per ad" pedagògica i comprenda aixf. =tela el rossolament
de 'lagrimes i el vibrament
emocional dels parents i amics
d'aquells cine, pocs ariy.s ha, ingressaven • muta "sicut lapis"
en la famosa institució francesa.
Ens ho imag,incin i bu coma
prenem, perquè nosaltres havean viscut mollas vegades
aquella moments en qua, com
per una alenada divinal, la 'lengua enferaissada dels sordsmuts se'ns ha mostrat, eolta de
moviments i capac clée l'alternanca social. Aquest esdeaeniment quotidià, per molla ignorat aneara, ocorre a tot arreu
on es projecta Cobra orientadora dels grane sordomudistes
del segle XV, fra. P. Ponce de
León i Joan P. Bonet. I aixf en
un cas mes concret, aquest -esdeveniment que asperits mesquina i coas entenebrits voltea
cucara manifestar com un mirada als elles atónita da la plebs
ignorant 'el podem presenciar
i controlar en una de les institucions que més honor fan a
la Comissió de Cultura del reos-'
tre Ajuntament: a l'Institut
Municipal de Sords -Mis de
Villa Joana.
Car, a Vine Jeans, conta 1Ntrís, coro a Berlín, cona a Nova
York, cona a tot arreu, dls alumnas sords-n/uts són ensinestrats pacientment, artísticaa
ment, a la balbucéncia articulada i d'aquí a l'expressió oral
que els ha de retornar a ea societat, d'on els bandejava fatalment el silenci. 1 aquesta desmutització, aquest hàbit de
parlar amb la boca, deixant de
banda el parlar amb des mano,
es fa a la catalana, es fa en
català. Mercas a les assenyades orientaeions de la illustre
Comissió de Cultura, hora pot
veure i sentir per primera vegada com' els muts arriben a
parlar i com ho fan en català.
Ha passat per a 1Ies nostres
corporaoions oficials. aquell
temps vergonyós. an que, desprds de trebaills ímprobas, el
sord-mut era acomiadat de l'escola arnb un bagatge pobre i
dolent de locució castellana. Ha
passat sortosament aquell
temps en qua els alumnas aix;
formats retornaven a casa Ilur,
alguns d'ells als pobles o re ningú eis palia entendre, recaient
foraosament en el silenci d'on
havien sortit sols en un parèntesi illusori de realitat introbable.
Avui ds una bella cosa 1
plaent al cor i a las orelles,
revistar les nostres classes de
sords-muts a Villa Joana. La
realitat de la vida hi es entrada
amb tota la -sa y a larga i poixanaa i es trasllun arreu en totes les manifestacions de l'Es,
cola. A partir de l'ingrés dala
alumnos al "Jardi d'Infnats",
passant per les primeres alasses d'articullació i fins a les
darreres etapas de formació escolar, hom tendeix a crear una
atmosfera lingüfstica, per dita
ho aixf, alls educands, iniciantlos tot 'd'una en la comprensió
sub,stanoial de les baques que
els oircunden i duent-los paulatinament a l'interrogatori ascienaador i all diäleg. Ja no cal
dir que da desplegament del
Ilenguatge ni és fet a base d'un
pur mecanismo silläbic constant
com si únicament volgués demostrar als visitants la capacitat ele trancar blocs de pedra
deaSsajar facultats
insospitades cense una finan-tat conscient. No. Tota la ma-'
the ta de l'articular 1 del parlar
respon a la peremptòria necessitat d'adquirir llenguatge
prtectic per a la vida 1 aoneixe,
mente a propòsit. En aquest
sentit, donas, l'asSimilar-sa, lea
nocions necessarie% ee les ala.:
tarjes de cultura nonada ea les
primeras escolles de nois °lenta,
es un objeetiu concomitant,del
programa, un mitjä, ,1 un Lt a

Pensaras de l'ensenyament del
parlar.
Cert da que els nostres sordsrnuts, i tainpoc, per ro que hi
sabem, cap dala altres centres
d'Espanya, deixen vantar-se
lea institucions amb la joia suprema de sortir al púlale° en
exhibició, jugant peces de teatre, com els alumnas de la institució francesa esmentada all
principi. -Perb això no destrueix
ni de molt el punt substancial
de Pensenyament oral deis
sords-muts a casa nostra. Al-,
ab ens diu únicament, d'una
part, que en les in.stitucions
franceses és possible el 'amplia
ment durador i efectiu de la fregallada obligatòria dels alumnas a l'escolla i ens informa,
d'altra part, com no Si ha mancança de recursos 'per obtenir
una homogencitat Alausible
dintre les classes. -Sense lea
quals condicions i Pabnegació
esperit vibrant de treball per
part dels mestres, dificillissimament la premsa tindria motiu de consignar espectacles i
èxits envejabilea com els qua
comenta "Excelsior", de París.
En la floració potent de la
nostra cultura en tots els ordrei, volara esperar que no
tteanearä d'hora o tard aquell
afinament necessari en particular, en 4es institucions que com
la de sords-muts de Vilajoana,
tant de favor poden fer al pròxim i tan bon nom poden donar
a les corporacions públiques
que les regeixen. Si Mr.
Wright, de Nova York, sordo,
mudista 'auneis, escrivia l'any
passat al nostre excellentissira
senyor alcalde que l'escota de
aords-muts de Villa Joana era
una de les manars del món pel
seu emplaeament, confiera que,
a no trigar gäire, pugui dir
mateix per eta que concerneix
als resultats obtinguts en l'expressió oral i en raviament
Social dels alumnas.
Pera Barrilla

Full de dietari
LA VEU D'UN IDEALISTA
Es molt possible que d'aquí a pocs
anys els sectors intellectuals que han
simpatitzat amb la tendencia dels partits sindicalistes descobreixin amb pena que han comes una error i han
trait els interessos suprems de la bumanitat.
El nostre cor glateix alegrement
aixi que veu un grup d'homes que
Iluita contra una tirania, puix que la
nostra professió ens fa enemics nats
de totes les tiranies. Pes ò la nostra
intelligencia ha de cuitar a demanarse si aquests combatents posseeixen
efectivament les armes per vencer
Ilur enemic, ei un cop vencedors poden oferir-nos san note estatut ple de
generositat i de justicia.
Més val que en lloc de parlar pel
meu compte, copa les paraules que ha
publicat Heinrich Mann, el conegut
escriptor alemany, en la revista francesa "Europe", del grup de Romain
Rolland, Duhame/, Vildrac, etc.
Diu Mann, en et seu article impregnat d'un ardent idealisme:
"Els sindicats obrers, avui sols davant el capitalismo, no abasten en la
feina. Pi.• la fo rca de les coses es
troben lligats a pactar amb Ilurs enemies. Els sindicats, i llurs dirigents,
massa aburgesats, no oposen res d'essencial, res de sólid, cap idea als potentats de la Indústria. La mentalitat
dels sindicats es limita a qüestions de
salaris; hom imagina— i s'acontenta
amb aquesta idea superficial—que els
conflictes per a l'aixecament dels salaris temps a venir deslliuraran la indústria dels seus tirans, i que des d'aleshores podrà servir únicament la
MaSSa.

Industrials i sindicats estan d'acord
per creure que el nión senee.r depen
de les contingencias acollé/migues de
la vida del m6n. Dones, be; ningú no triomfa dala enemic participant de la seva mentalitat. Baldament
s'arribes a conquerir el seu lloc, el/
sobreviuria sota la mescara del vencedor."

Carlea SoldevIla
DE PORTUGAL
TEIXEIRA GOIVIEZ, PRESIDENT DE LA REPUBLICA

Lisboa, 6. — Elecció presia
dencial. — Hi assisteixen cent
noranta dos diputats i eents,
dors.
Resulpet del primer escrutini: Taladra, vots; Bernardf Machado, 73; trancas, 10;
Leite, 3; Magaiheas Lima, 1.
Continua' la votació.—Havas.
Lieboa, 6. — Taladra Gomas
ha resultat elegit president de
la República per cant vint-i-un
vots.—Havas,
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1 LINDE

Diveriees vegades hem tingut
ocasió de parlar en aqueates D'a
nos de la formidable crisi interna de lugoslítvia. Si Extrema
passes per un periodo normal
aquesta cris' ocuparía les primeras -planes de tots els gratis
diaris. Havent-'hi plantejat sena
pre 1 essent cada dia més enorme tal problema franao-alemany,
la crisi iugoslava passa a'segon
ordre, a problema gaireba pMtoresc, ja quo la informació telegräficas sembla reduir-ho tot
a un-a Ilutta entre el govern de
Belgrad i Radie, Iluita ti-picament balcànica, plena de cops
d'afecte 1 die peripkies.
Els fets pecó, eón aquests:
creix cada dia l'animoaitat entre els eroates i els serbis, entre Zagabbria i Belgrad. Els
croates estere posant a prova la
resis-tencia estatutaria de Iugos/ävia. Són davant de Serbia, sepa
ratistes; davant dels altres pobles eslaus del sud, -partidario
d'una confederada meridional
eslava. Al davant del movimeut
hi ha Stefeld Radia. Els serbis
pel seu cantó catan disposats,
sembla, a defensar seva creació histórica, al seu mosaic estatutari costi el que costi aleo as'
pas una Huila entre unitaristes
i partidaris de la descentralització administrativa, entre uniformistes i federalistas. No. Els
crocites són separattotes .; purament i simplement. Els serbio
frontegen la qüestió croata valent-se de la dila/amada del volt
Pasia i tenen a mels a més la
foraa armada.
La voluntad del separatisme
croata és clara. Radia, es el leader de setenta diputats separa.
tistes croatas nl Parlament de
Belgrad . Aquests diputats proverren gairebd tots de la pagesia.
Radie mateix és fill d'una pobrissima familia de pagesos.
La sa y a vida d5 una novena.
Di petit, era pastor. Com que
demostrava una gran vivacitat,
seva mara demanant Caritat
el pagué enviar a l'instaútaila
Zagabria. on es mantingué donant Ilipona. Terri-perament rabel i esquiu, Bedelio ta'm expulsat
de Zagäbria per /lavar cremat
una bandera austro-hongaresa
amb motiu d'una visita de l'emperador Francesc-Jasep. Llavors, Radie era un -austrbf ob furibund. Radio, de Zagabria va a
París, s'inscriu en alguns cursos ele la Sorbonne i viu d'una
manera fantästica al barri
Despräs, és alumna a Praga:
Torna al seupaís, de corres-ponsal de dos o tres diario francasos. Es expulsat - per segona vegada i marxa a Ilússia. L'any
1904 torna a -Croacia i funda ei
"partit deis pagesos". L'acabament de la guerra es decisiu per
la sa y a vida. Dipubat de la dieta
croata es bat, sol, contra Pana- ajó del seu país a -Sarbia. Llenca la seva idea de /a confedenació dels eslaus del sud. De
llavors enea la seva popularitat
als Balcans creiq cada ella. L'any
1910, amb una audacia bpicaamb una barra fenomenal dirfem parlant clar — -presenta a
Versalles un referéndum imponent contra Panexió de Croacia
a Iu•gosItavia. Tornat a Belgrad
ds leanpresonat i abre( l'acaba de
consolidar. A les primeras eleccions després de Permistici, Radio porta a Belgrad cinquanta
diputats . Ea la constituient ron
tinua la seva batalla contra Ser
Irla. Les darreres, han demostrat que -a Croacia ja no hi ha
"unitaris".
Radio es un pur temperament
de Ilintador. Els seus anemias
constaten que no és ni un ambk
cids ni un afesistä. Té alguna
cosa d'icuminat. Ha escrit una
vintena de volums d'economia
política i d'estudis sobra el son
país. La vida que ha portät, implacablement mísera i estreta,
li ha donat una grandesa moral. Actualmant, Radio sts vell,
quasi erb T estä carregat de fills.
Viu anab el quo ii china una patita 'librada a Zagabria: Radie
és un pobre. Esquil deis senapre: els venerables pobres- , A-,
questa venerada fa que Radio
sigui el varitalale senyor de
• -Croäaia. Darrerament olla demostrat que es difícil posar la
mä sobre Radica
Radio es un dels m gs "nos
4les" descontenta (l'Europa. El
san "crontisme" seria d'un particularisme potser massa testan
i exagerat per?) se salva per la
confederad() etnografica que,
segons Radio, fel croatisme comporta. La nonfedernei6 dels palas eslaus del sud As una idea
quo demäpotrionar malt loe. La
patita Entesa no ése alas que
aquesta titea posada en practica
duna manera Im p ura, d'una manena excessivament politiva. La

NTISE
patita Entesa és una unió cl'Esj
lata veins, alguna eslaus, altres
no eslaus, altres estalas a mit-e
ges (Romania, TxecosIdvägule..4
Iugoslävia) i Radio vol una unióde podes eslaus (Croacia, Es-e.
loväquia, Txecoslovítquia, Bulgat
ida) empernada sobre el Denu-e
-bi. Aguaste confederació danu.4
biana per la possibilitat evidereti
que té d'heredar l'antiga fores
d'Austria-Hongria, pneoetrpa
ha. A més a nido, Radia es espC-e:
cialmet antipàtic a Roma, perque Zagehria d el auca mds an-t!
ti itanit de-Iugtos/ävia. A Italia,'
que esta destinada a éeser
potancia gua serveixi daaambree
de. comen Sació de l'Europa cera/
tral, ii convó indubtablement2
mes que aeueata part d'Europai
gravitar sobre l'Adriätica, qual
sobre la mar Negra. Radia i de
eroates. fent feacassar al Par-1
lame»t de Belgrad, amh grani
ésoändoi deis serbia, les onsnvee-t
ses d'Ahazzia anal) Italia; ,ert
Port-Baross, no -lean fet
que donar .una altra prova clara de la seva política paneslavó-f
fila.
Encara, que -sigla{ una mica
estirat Penar a- cercar als Bal-e
cana Ilieons de realisme polític,/
és iredidatable que -Radio pot do-4
nar nimia de claretat a moltea
bornes pública occidentals i me4
diterranis. Radia :es republieU
parque diu "que el mosaio iu-a
gastan s'aguanta alomas sobre la
instittecia monàrquica" . Que. el
flagelar (-Mala l'ad el parallel
duei es rreenran d'aixb.Badic ds;
a més a Inés, un-cordial eneasie
de totes les poténcies le l'Ente-r
sa. i això es lbgie. Radie treballa
per rompre en el front -del seis:
país Pardee imposat amb els'
tracta la, per aquestes potències;
Ara quinas altres nac1on5
estan interessades en mimare,'
en 1/ur respectiu front agüen/
ordre internacional Alemanya 4
Rússia, indubtablernent. Ealeda
for ja ha .compras cisne Radie ésorn germanbfil i -un rusbfil ardent. •
.LP.

Klagenfurt, Austiria.

Converses fil oUniones
1•
IX'. Quan cha d'escriure
quan Un exemple fareayeure
clarament la diferencia entre ii i ¡(si:
Si encara no li hayal; traitu?s el Iiibre, donctt-me'l i jo Ii trametré. En
Si encara no li haveic tromh cl !libre,
li 'vol dir simplement a ell; en jo l'hi
trametré, l'In vol dir el llibre a ell. En
ii hi ha un sol complernent (un caraplement indirecta; el directa es el ni.
bre); en ni hi ha dos complements:
i
Furz directe
ço es el
tre indirecta (hi, aa és a ell).
L'hi pct besar també la combinació
del complement directa amb un ki
adverbial. Ex.: Posa aguase ¡libre
rorniari;
posardsf, .on
vol
.
dir el ¡libre a l'armari.
Cuan, en dir ji. designem un Sol ol:;;4
jacte o persona, quan li representa un
sol complement, li és un sol mot, i cal
escriure'l Ii Perú. quan en dir li, designem dues coses (unte pons -mb i tni
objecte, un objecte i un. lloc, etc,),,
quan dones. representa dos rompía.
ments verbals, Ji eón dos mote i
escriure'l Vid (potset millor, en certs
casos, /a hi, Ii he), però mai li en- utti
sol mot.
P. Fabra
DESCARRILAIDENT DEL RAPID
BARCELONA-PARIS

Tolosa, t .—K1 ràpid Bar-celo-4
na-Paris ha descarrilat aquesta
matinada a dos quarts de dues,
a la vora de -Cahors.
Sis vagons -han sortit de la
via perb afortunadament no ht
ha hagut desgràcies personals.
—Havas.

La situació a Europa
La desavinença entre les aliats
ha produit un reortiament de
la resistäncla a la Rhur. Es multipliquen els atemptats I ja no
solament deixen bombee a les
vles férrica, sinó quo dissabte
en bou Ilançada una contra un'
destapa/1mA francs. A Dussel-e
dorf, 1 a Essen han estat trobate explosius a diferente llooe.,
Anglaterra ara s'esforça a des,
fer cl mal afecte produIt per la
~exactitud 1 Ja es parla de si so
reunlrä un idea oonferäne:a do
oaräoter Ilmitat 1 que no pospon..
dele isoladament a Akmanya.
Tarnoe s'assegura que el Una
vern britItnic P releN'a vea ne"
,nota gis° trarnotril fresnivk
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Li BORSA; St rf leAn
Dilluns. dia 30 de ju l iol, varen centenar les dobles de valoro a termo,
que is tunt com dir que va començar
el non mes buro.e.til.

Tal com haviern previst en la nostra
darrera crònica del dia 28, aquelles, sense tenir res de barates, no foren tan
..cares rara les del fi de juny per a fi
de juliol. Sliavien pagat 0.4250 i
0.43'73 aleshores en Nords i•Alacants,
5 aquest mes obrien a 0.36'25 perdent
fins a 0.32'50 en les sessions següents
destinades a aquestes operacions.
Essent el regulador 68, en Nords i
:lAlacants en la doble de fi de
el mateix que havia estat a fi de juny-,
resultara un interés anual de diner a
6.39 per loo, i el canvi de 0.3250 a
què acabaren en les partides d'escorriajles baixava l'interès a 5.37 per toa.
Harem pres, cona correspon en trae,
ear de doblas, el patró d'accions deis
ferrocarrils del Nord i de l'Alacant
per ésser els valors preferits pels prestatnistes o capitalistes per consen-er
coto a garantia i damunt de les quals,
per tradició, malgrat les escasses i Pobres variacions de llora cursos, lii ha
toés xarxa d'operacions creuades.
La doble d'altres valoro, obeint a
posicionr, més conegudes o a disposiMoras de reserva dels grups que les
dominen, varen tenir. com passa cada
raes, altres alteracions d'interès, generahnent en el sentit d'ésser aquest mis
elevat, si bé s veritat que per a l'especulador no té mejor importancia per
estar subjectes aquests valoro a qué
elludim a variacions més fortes i. per
tant, en l'encert o al desoncen de l'operaci6 arriscada no ji ve a l'especulador
d'uns cèntims mis ole carregament en
la doble D'altra banda el prestamista
in capitalista. rnalgrat les savies disposicions traduides en garanties i canvi autotretic independent ele reguladors
presos pel Mercat Lliure, no té cap
preferancia per aquests valoro i acosfuma a fugir de la temptació d'un interés nes remunerador. deixant, per tant,
Ja doble gairebé en el cercle exclusiu
del casament d'alcistes i baixistes.
De tetes passades, deixant de banda
escepcions, com. per exemple, 1.30 pagat d'obertura pel Transversal i redel
després fins a oSa i els 0. .15 d'OrenRflo , que represetdara vora un 930 per
roo, el to i el p romedi de la doble deritera loa estat d'un 6 per nto.
. L'Exterior. arnb regulador a 86. fiords es paga y a 0.4 . 5o i d'Interior, amb
regulador a 71. es dobla ya a 0.22.5e
perét res signifjquen aquestes doble
per tractar-se de valors que si be un
dia feren el timó de la nau bursatil
aras son exclosos de l'especulació
terma
Passada la doble els valors a termo
varen intentar, Iliures dé traves, una
mi/lora que una volta més no han pogut sostenir.
A 69. s'enfilaren Nords i Atacants,
lerb aquest ved, després d'unes sessiena de depressió, donen, respectivaig elt, a 68.55 4 6830. Deduint d'aquests canvis la doble que acaben de
pagar, ens trobi g amb qué la diferindamunt la semana passada és noané5 de 0.40 en, .1.Jords

panto,

•
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AnclaRtun 5 . VII'. 321- 5.1
• 16f.1 7 SO 22,
53-C
253'
Badalas
265'75 5(
Ced. Argent.

MINES! CARBONS
Carbeniteres •
Ilulleree
173'
íd. I totaleigs
O a.
P •P
im itr
tirtea
cmarb
i.
er selee
25'5'
Carones. ßerga
1,0 ay
103'
0. Carbonera 09
:73'
lsed•
02' 150'
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G. Minera
General de carbono
53'
unte Minera

MERCAT DE LLOTJA

t VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA 1
NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA CDTITZACIO OFICIAL

Circula Plata, de. ..
Faces Menorca, de. .
FeVeS Valencia. Sie
Faces Llobregat, de. . • • •
.
Faces Extrm. o Andelusts noves,
Faces estraugeres. de.
Fasans lins disponlblee, de
Facons Dris now". de.
Favons Marren:. de
Faions estran g er. de
Osases Segarra, ae. .
Besses Andalusia, noves %
Besses eatrangeres, de.
Besses tercies. . . .
Escalola Andalusla, de.
Escalole Plata.
, 051 0' anger, de.
Mill 132 19, de
Erps, de.
Taus, de. . . . . .
• • • • • • •

RES

20 " 530

Cigronld
do. . .
•
441'2 a. 451 Manee arrugats .21706152260 474/48,7.
de
20 a .50
Bienes arrugats altarnales 41/50, d
Manes arrU g ats alternate3 50/54. de
Bienes arrugats alfarnstee 58/00, de
" 42
Manes arrugara altarnates 60/65, de
p elona, de. . . . . . . . •
" 40
Lleittles,
23 "
Guixes, Cle. . - • •
39 "
...
.15
44
(Preus en pessetes 100 Ir.s. aran 3IIe
O
munt
carro
apila)
63
" St

110 a 1
...red ., Navarra, de.
43 a te
aloe,"
Les accions del Metropolitä Trans-.
Cese-ella 1 • Mauna. cte.
46 " Oc. t/e
Se
los "
Ante i1rnt.
Extremadura. de
versal passaren de aro de la tanca del
39 "
85 "g
Andalusia dur
Truenen 5' (1/0 6 951.
99'75 130'
as " 36
71 "
dissabte anterior fins a 177. Es parla- Tramen
Preterents.
16866 11615
O"
Creas en peßseles 100 ke, tense sao
aquells dies de - la creença de que c.. 1.7. colomira y in G 0 /0
96 50
Ge "
aamunt
origen.)
1
°mera
'O.
1
C.
6
0/0.
va
g
o
25'
05'
......
en breu fora demanat un nou desem- lions Exposleld ü 0/0.
8015 99'
Can:intuya e 0/0.
18'75
bors d'un 25 per loo i en un valor que F.
de.
e. Cremoliera
es cotitza amb tan forta prima, el no 0..A. Utiell .0 e/ u/O.•
RIME
596 12255 72'3155
51.
Pota2sa
1315005
7
0/0
102,4
tenir-ho tot desemborsat sosté el canvi, G. Metrop. 6 0/0. •
te.,', a , de
- 1 a 72
ailunyant o aguantant els venedors, els G. T. Barcelona 6 0/u.
Extra local, le. . . .
65 1/2 " 67'
hilr 7 0/0. .
Cerreta id.. le
C191i0E8
93'
63 1/2 • 64
quals esperen nous desemborsaments Itotel
Aluntantent Sevilla 6 0/
.0 473 61-71 Blanca extra .7astella,
" 64 1/2
37 "
amb desig per quant ni que el canvi, Produetos Pirelli
Xipre. de.
0/0
ES'
92'73 Blanca rerrenz Castella, de
es " 51 1 / 2
.. .
4.
"
Balas, cte. . . . ... , ...
el- rs Vinaroc nova. de
Gallega EleCtricilat O 0/0
93'75 94'
41 "
34 a 35
un cop efectuat, fluixegi un poc, esNegra Cesto/53 roya, de
24 a 55
sent ei tant per cent a qué es cotitzi,
(Preus en persetes ese de 100 kg, daNegra Matatera nova. de
35 " 31
mnar
carro
aqul.)
•
Negra
t
/ola
',ella,
de
27
" 58
sobre el deseraborset, correspon mejor
?mara Eivissa noca, de
2,7
desemborsainent mejor benefici. Natu- Sg i er
(Frene en pessetes 100 Es. 3.17113 Sao cuMallorca noca. . . . .
Torra germaris
de
55 " 24
mula
carro
aqui.)
ralment que aixa . no
una cosa inolt
CESPRES
(Preus en rals
ae. sense ßsc asuntan
carro &mi.>
clara, silsó present i tal volta ja alzan-.
;Zanquees
Ninnero 2, de
40 a 41
bicada en la cotització.
Namero 4, ae
LMs
45
Seimnes, de,
`. 11 " Ul
FERATGES
De totes passades harem y ist despris
Terceres, de
10 " 20
131tIlets
perdre el canvi aconseguit do 577 Plus
Quartes, de. . • .
•
.Altals primera, de
13 1/2 • 19
6 . 6 13
APA6$
Asíais ,iegona de
al de 165 de les últimes operacions.
(Preso en pesseteo ese de 60 kg. aarnunt
rrantesus. 40 .90 per 100
Palla Ilargueta, de
Bomba. de.
4 " 414
a
115
110
Les Plates, que pujaren fina a 45.75,
carro
aqui.)
Palla curta, de.
Especial, de.
.auglesos, 32'35 pesetas:
65
"
Pulla d'obrera, de
Selerte, de.
clouen aquest inatf a 4015. Clouen lis
63 " 84
6" 7
Italiana, 30'3:5 per 100..
Trepodello. de.
Matisat,
et • • •
•
04" 05
Felgueres a 53 i les Filipines a 225.50
Bell-lioch O, de
32'50 Por 1.00.
80
"
61
atenat
(prime).
de
.
(preus
en pessetes 40 ks. damunt carro
15
• • • •
al nifix-iinum del canvi aconseguit.
49 "
Segones, de.
Sitissoa. 12725 per 100.
arpa.)
/0
Segó, de.
Contra la puja de les Eilipines, mo' 20
l'urtuguesos, 0'22 :Deeet.,.,
Despulles
d'ase,
gudes més que pe na nosaltres per la
(Preu 001 rals q'u'arters de 70 Iltre5 sen•
Alemanys, 0001 per 100
Potra remolatza, de
se a Si
se sac demora carro aqui.)
Borsa; de París, barem ritt la davallaTorta de coco, de
Austrfees. 0'015 per 100.
1.7
Ferina limosa, de. .
Ferina, de
..
, . • .
52 " 53
da dels Autünnübus, els quals en po"
Ilciandosas. 2'62 pessetes,
Cilindre (iarinasses), de
24 " 85
ques sessions varen perdre tot el gua( p ('eus per oso ES. WAD Säe ciamunta
Escatilal, de
r7:3 pessetes.
CEDE
,• • • • • • • ,
carro t'oil.)
.... . 00feei ... e .
nyat tornant al punt dis partida de la
"NOruiegs.
pesseLa.
Noresc catea'
31'5u " 35
he
par i obtenint un poc de reacció eit
Di: ami. a. 1'10 pose:eles.
Monee Piala
de
"
YAG1NS A111113ITS
Monçyies
r
Ultime can y is que es trac.ten a 10250.
eloreße Plata ven, Ile......
"
I
liqumnia, 320 per 100Extrimaclura
1
Manea. . . . . .
25 " 59
Encele ed. 8.
le.
Castefla.
i
150
a
125
La Bona al comptat aquesta setinaTurauia.
urdi PItua. . . . . ......
peasetes.27 " 23
05 de blat; 17 de I' trina, 7 de faces.
Mallorca, de
105 " 106
na reposa en la gencralitat de valora::
clvada Extremadura, sie.......
"" au
Prat, de.
1•. . , rtato ruils. 701 Pessetes.
80 " 55
M'AGIO DEL NORD
Ctvada tuja,
..... . . • •
Oslo aligeres. de. • • •
de les dura sctmanes anteriors que ha75 " se
•
14 de blat; 15 de terina.
Canadä. trflO pesseies.
','la sostingut e! to (rana de puja.
Argentins, 234 pessetes.
El més castigat han estat els 'salons
i j ruguals. 515 pesSetes.
d'Estat que Madrid no ha defensat
Xilens, 073 pessetes.
gen e r al :
gens, i dels valoro d'Estat el 111 . 7. en,
13raisileu7s, 053 pessetes.
sor•rat, 571130 oposició, lia estat l'Exte.
Boliviens, 1'75 pebaetes.
El
Mereat
d'avui
lis
estat,
menys
animal.
i
per
tant,
les
operacions
regiStP214.60* bastant reduïdes.
rior.
Peru
22. pessetes.
Farratges: Com portem dit i degut .a liaver estat importante les eones d'Urgell com també bona part d'Aragó i les deman
Les ..9ries F.-de 24.0002 pessetes Paraguais, 0'10 pessetes.
des,
bastant,
reduides,
d'ari
qua
eIs
preus
I
inguin tendencia a la baixa; ami regeixen els que apuntem i molt possible que encabaixen de 81.10 a 85.4a.
• Japonesos, 200 pes:eles.
ra es eotitzin a menys.
iba liagut 'orco amb una renda
Argelins, 40 per 100.
Mongetes: S'accentua una miea de baixa, per haver-hi ja mes:ofertes i ASser
bastant reduit. Les del Prat que,
d'uno ceutenars titilen de . pessetes
Egipte, 32'30 pessetes.
de priMer antuvi p reternen preu bastant crescut, en pocs dies han sofert luna baixaeldeeonsum
10 a 15 pessete.s per cent, quilos.
per fer aquesta sensib'e -careció.
Eilialues, 2'30 pessetes.
Arres: Segudix amb preus sostinguts d'origen, però com que les vendes no són d'importància.
aquests compractors creuen
Atres vendes importants han aftague el-s fluixejaran sitió molt almenys
per de prompt e.
regut ert obligacions, principahnent loMoroso: El m'en d'aquest gra segueix estacional ja que els compradors forans com que es trobeu
OR
queleom assortits, resten
cals, perb. s'han tanta •realitiar a tipus
quiets, de.eitjan osPerar l'arribada dele dos vaixells que són esperals a mitjans del mes que som, per creure poder-lo adquiAltotas, 132'50 per 100.
coi-reata.
rir
a
mes
boza
preu;
per
de
prompte
del
d'aqu'ests
'vaixells
ja sois demanen aquests rened'ors a pessetes 30'50 damunt carro
Unces, 132 per 100.
De - les Ultimes entissions, a.gunes 12
111011.
4 i 2 duros, 122 per 100
oblidades, excellcixen per Facrelades
Garrofes: Es tan poca la demanda d'aquest artiele que, .gairebé podrien dir
I duro, 132 per 100.
la seva venda és nutla. Les ofertes del
que es ven votad per consegiicut Solcamp segueixen 6900115 abundaras i de ansia dia a preus més baixos i amb totque
res pot conseguir-se.
Isabel, 133 per 1.00.
licitades les •Ci'emaneres. Ja vareM
Blats: Segueixen un :sic més ferms en particular per a qua litats benes; en classes fluixes la demanda és reduida.
Frenes,
132
per
100.
en son dia la caracterisfica •popaler
Ferinos:
bon sein. enealmedes en ilu venda i les exisiencies bastant, crescuties procedents de l'interior, això fa dono
•
' ,llores, 38 pcssetee.
d'aquesta einissió. Slan pagat a 100 ,25.
que els preus declinin un pm
DiMars,
0,85
pessetes:
Les Maneornunitats sense variació es
Faves
1
favons:
Sostinguts Ilurspreus per ésser réduides les ofertest Inw
Culd, 6825 pessetes.
er-hi bastant de demanda.
's'701713 sovint cotitzades a 73. 30 i 74.
Besses: Venda enealniada i esperant aquests compradors veure eom assortiran los do la nostra (erra.
3.1rejlcii nou, 136 per 100.
Les darreres operacions de moneda
Veneeuela, 130 per 100.
estrangera en un moment detertninat
3larcs, 162'30 per 100.
d'aquest
Mole del Deute Amortitzable 3. per 100 ..meneilmmunumweineeme. -sacasmomeämmemcemAxemonemmos-,‘"."'
.
ADYERTIMENTS
• Frenes . franeesos i : 41.07.
e.raissló de 22 de febrer de 1920 fina
La Direcció General del Deute i
Francs, begues: 32'80.
I Fiils de F. Illu Sarde
a la mime/meló següent:
naves i Co, S. en Cfa.
Frenes snises: 92675.
Cesan Passives fa saber a la Junta
Série A número
261,035
BANCA, CARVI, VALOR3
llauca
Dialars, 7'd8.
-Cari-Valors
-Cupons
Cera ile gomero 1 Ma yegacla de Sindical del Collegi d'Agents de Canvi
"
"
79,679
Rambla del Centre, num. 6
i p ersa i de la Bona Oficial de CoLijares eat&t lines, 32 • 44.
20,
Rambla
de:
Centre,
20
' , Ci
e6,571.
Barcelona
pien que ha posat en eireulaci6 els
H
ff
Lires itoli3IIes, s30'73;
-oTeléfons 6530-i236
16,0n53
La Cumbre de CoMere, i Novel:Aojó • Mota del Deute Perpetual Interior 4
'
Mares, 7'50 pessetes' el n'alió,.
" E "
12,750
Teléfon,
1430
A.
d'aquesta
ciutat
convida
totes
lea
cases
per
100
emitela
de 22 d'agost de 1910
Corones austriaques, 92'50 pessetes
ilamomumerr se s wir
5,125
comercials d'achueata placa que estiguin
fins a la numeració segtient
101.a0.
ele de Barcelona, referintate a desigs
Bricall Creus
interessades
en
rebre
erticles
proceSacie
A
atunera
1
2
38,998
R. Surmaoh Sentles
expressats por respectables elements
denta Cela territorio alemanys Ocupats
"5 "4
A4eni de Canyl 1 Borg
205,350
Canea
de
Coro
1
/lengüe
de
d'aquesta plaga, ratifica divaut costra
Dissabte, 4 d'agost de 1923.
11
0
Per les forces interaliadeei que teces200,520
excelléucia el seu ariteri favorable que
Placa de Santa Anna, 15, aon,
sitia abteuft' la )13ella0bo5 del servei
"
Barcelona
&I,183
suladsteisi el Retal decret sobre règitu
'meren 3522 A
Apartat 323
de llieéuelea d'e la CatuissI6 hirterallat
""
57,&137
Ls Cambra de Comete i Navegaci6
de Pinquilinat menee no es publiqui
da de Bad-Eota, que s ea% a la re" P
42430
d'aqpesta
ciutat
ha
tranie4
al
senyor
la
llei
que
estableixi ja Sobre 'trises que intpideixin abusos motiva tß Ver
'LA OCA". cretaria de l'esmenthde eórnoració el
"
"
145.441
ministre de Gràcia 1 Justicia el despermnnents i justes l'esmentat r'egim,
reiteracha de deelmeis conira
"
QUALITAT sueEart
"
to
propcinent dijous, dia O de l'actual, u
116,514
pata següent:
eanressant-li taxi atateix la conveniéuteia fueuilf. 111 saluda ateatawat,
Fabrteant: ALERM, MATAR() dos quarts ele cinc de la tarda.
lauelment le noeat en cireulac46 ele
"La Catabre de Comerg 1 Navega- eia de donasli entrada a disposieions Jetuda:e Cetbet. oreeident.'
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Catalunya
ARENYS DE MAR

-

tar aqueeta ciatati (In la gnitatit de les
singulars emociono que s'experimenten
en trobar-se te lt terra ,ondina i un
I tanta recorda se guarden del que fou en
diMjaVeria de Cataiunya
vida la primera figura d'Espanya.
Cada di nengeal camp d'esports
L'Ajuntament l'obsequià anob uti
eeeentut Nacionalista se celebren I. lunch,
al qua] assistleca repreaeutants
partits de futtiol, entre es

: Mostea
tsports : restes d'istiu Concurs
visitante IHustres

jaeressants

de totes les entitats.
Visite els edificio pelones 1 saciaL'animació aeueet istiu és extsts.
al
teatre
Sala
Merc.
ul•
ia
tra°.•diner
- Per Mitjä de eubscripee popular
projectar-nhi mono variats i nataes remallen dieces per ofeenar una banmanes program es de peino:eles, hi se- dera al Club Reus Deneetiu.
ara gran èxit la notable cortina/
inn de comedia Sierra de Ca Mata.
SANT FELIU DE GUIXOLS
apresentant les més noves j celebrades
La Festa Major.--Notes municipals.
preduccions.
Circol Llos-eras es ins actiu focas 1.
Alees noticies
d'esberjo i diver gió: quan no sen baila
ja heno passat la Festa Major, la
ida feas artificials; quan no cantatrius, qual no ha ofert res d'extraordieari,
belarines, el que distreu i anima la com altres vegades. Forza concurdistiagiea societat ì ea colònia es - rencia i una calor asfixiant han estat les dues notes Mas caracteristitien e.
- La joventut Nacionalista ha or- ques d'aquests dies.
ganizae un concites d -Histäria ele CeEl casino "La Nova Constencia"
ntena, al qual podran concórrer no- ha celebrat balls a un envelat que
deixava molt que desitjar. En canvi,
1101$ i mies que no passin de quinl'orquestra-que era "La Filarmóee eles.
o- Es troba estitzejant a la seva nica", dirigida pel mestre. Torean,ea-torra, junt amb la seva fenal-in ha plagad moit a tole elsesocis.
atiu empresari del teatre Romea de
"El Guixolenc" Mallé ha celeexelona En Josep Canals, el qual va brat balls de societat, anant el proene dies enrera la visita de Feminent grama a cärrec aextet jazzter Enríe Borres i els literato Pous band, del qual formava part el no; Pagas i Caries Soldevila, als quals table violenceLlista emnyor Gälvez.
Al Monopol Bar i 'l'Edén Concert
Tam ter.ir el gust de saludar.
• El Club de Natació es prepara hi ha hagut varietats a diera.
La nota, pecó, de distinció i bon
pn oxicarrer ain festivals que se celebraran a Sant Federe de Grencols el gust donat el Balneari de Sant
Telm, illuminant la sena magnifica
(213 del corrent, i per celebrar una
fan marítima a fi de mes.
i grandiosa terrassa amb milers de
bombetes; fent jocs de Ilum, els
OLOT
quals, en refiectie sobre les quietes
sigiles de la badia, la convertien en
Diverses nottoles
un immens llar daurat.
mercat de dilluns estigué Melt
A diera s'han celebrat en aquests
trecone gut i animat en tota mena Banys partits de water-polo i a les
nmencions.
nits balls de gala. A tothora la
-llurarat el mee de juliol han es- conctirrencia en ha estat encune i
e: :oras a l'Escomeador Municipal, els autornobils parats al llarg del
;en mis; 24 ovelles: 352 cabrita; carrer de Tetuan donaven a aquella
e/ vedelles, 1 075 pares amb un pes I típica via un graciós caient de cosfe 42,045 quilos, per als quals l'A- mopolitisme.
letsment ha cobrat an concepte d'arEl grandiós carie d'esports de
etris i cor.suens, 9,452e 0 pessetes. I l'Ateneu Social ha e.stat cinc dies
- Ha donat im recital de piano a I molt concorregut. especialment els
lOcícó Olotie el conegut pianista Nin
dos últims de la Festa Mejor.
ft
Dimecres i dijous local
- L'Ajuntareent ha celebrat sessió 1 Ateneu Derfortiu jueni contra el C.
rdMieria de segrena convocan:ir:a, cor- ¡ S. Manresd, batent-le per 2 gols a
mperant a la setrnana. aprovant-se zero i O a zero, respectivament.
diversos assurnptes de trinen general.
Divendres el reserva de l'Ateneu
- El temps segueix essent calorós : 1 jugt contra el nernés Departiu e
propi de Tepece, si be la manca de campió "provincial" del grup B, i
p;ug,es la fa reas sensible.
va batre'l per 3 gola a 2.
- Els cursets de catalä que es doDissabte i diumenge es disputanen pel professor de "Nostra Par- I ren una formoea Copa de l'Ajuntala", eenyer Civeta, a la Biblioteca¡ ment el Barcelona i el Martinenc.
Popular, han cowstitult un veritable l A les rengleres del primer, sense
exit, pian que el nombre d'inscrits ésser res de l'altre orlen, hi figurahe passat del calcular pels organitza-. ven jugadors com Plattko, Planas i
dors.
Martí. A les del alartinenc no hi
- Despees de cinc meses de Ilicen- havia ningú, i fou fàcilment batut
isela possessionat novament de ral-• per 5 gols a s i 6 gols a 1, en els
, el baffle en propietat, En }Sean dos partits jugats.
eteerres. 1
Féu lliurament de la Copa, en
- El nombre d'estiuejants aquiest nono de l'Ajuntament, el ferro nae es molt mes reduit, plan que Ile- cionalista En j'alome Marill, ami)
e: deis que disposen de casa pròpia, eloqüents paraules que toren gloslt ilegaters s'han abstingut de venir.
sades i agraides per En Planas, de/
Les fondee es veuen també molt poc Barcelona.
rencorregudes. De totes manares cal
Els dies 3 i 4 la cobla "La Prinsperar que durant aquest mes i part cipal de La Bisbal" donà selectes
iel setembre augmentarà la concurren- audicions de sardanes al Balneari
Sant Telm i als passeigs del Mar i
- Ele secretaris neunicfpals del di g
Guixols.
-erhanclbtuióper
-Durant el mes de julio] el naolactar d'assumptes de la seva classe.
virnent de població fou el següent:
Defuncions, 14; naixements, 141
matrimonis,
REUS
-A l'escorxador municipal se, saCanvi de Director : Topaue d'au crificaren durant el melena mes 188
tos : L'Ajuntament contra la xais i cabrito, 53 vedelles i porcs,
=lb un total de 21,272 quilos.
Banda Municipal : Ah/es
-L'esposa' del nostre distingit
notfoles
amic el regidor jaurne Marill Forns,
* Las Circunstancias", dese- dele diaha
infantat un robust i formós nen.
itt rep ublicana d'EspanYa,
acabe da Enhorabona.
anclar el canvi de director, a favor
-Aqueas dice de la Fetal' Major
el sesear 1 Sorba Ventura, el qual, s'hia fea remesa del Llegas Tolra
e un taiiöriai saluda la Premem Panadfs, consistent en una dot a les
no rnetent treballar en benefici de la casades guixolenques 'pobres, essent
ultra Pàtria.
les afavorides Catarina Bosch Pica- Al xamfrit de la plaga de rrim
mal, Femenina Cassó Bonet, Rosa
unter de Montareis toparen dos autoFrnt Escribe i Maria Garsot Cerda.
utbils, a conseqüencia del qual
-Per l'Alcalina han estat penyod ells tuerta destroeat.
rata, per mixtificacié1 de la llet, els
Mo rtunadament, ele ocupante de tots reincidente següents:
v ehicks resmltaren !Ilesos.
Teresa Gispert, arnb lo pessetes;
- Dimecres passat la Banda muna Jeroni Prats 1 Joaquim Provensal,
4111 donare un roncee a la pina de amb 25 cadascun, i Engräcia Serra
iCenstitueng, quedant sorpresos, tant =lb 25 pessetes i prohibició demés
mesies com el palie, de vence que de vendre net clamen un mes per
h tant l'execuel6 de la segona N'ea les seves repetides reincidències en
ese apagats els llame de gec de la dita
la falta assenyalada.
Da ta- Ea virtut de tal manifesta des(enld eracid, la Banda suspengue el
RiATARO
inst es equips i altres de forans.

(02Cert.

Cri die

que el suceelt ja es reineidemostrant per tant l'Ajuntazeta na eesinteees per la Banda DIU'Ieleal i la roes indigna desconsideraal, elutaduls, que en valer gaudir

el k Vart sublim es traben q ue ea neo
de fa ci litats ele que mangone
gen el
n uunipi li proporcionen desencante i
ene la Burla. municipal, arel) Pelomanan de tot el poble, a cada conC9 11, bi intercala la noetra densa naIIII)nalf la (mal es puntejacle amb entu siasme pel jovent, i alee ni l'alcalee de Relea ardite ni la major ia van
alele-ice de fet no poden ei nsn de-°
nase ntir-ho...
•
1".1 Pabik pns cita virolats comen.
¡arn decaer d'aqueetes belles herefeitate

Mort sobtada : Els nena impril
dnts : Aleas noticies ..
Mentre peseava a sine mar en una
barca coneguda per "Net" el pescador
Antoni Manan, de 70 anys, domieiliat
al carear de Sant Pece, número 13,
sofrf un atac al cor, moriut quasibé
a l'acte.
neo anexamire Batlle nie enfilar-se al duren/ un dele autos que

fan el servei entre aquesta •eintat i
Argentona i en travesear la placeta que
formen els carees del, Ce/Linea Muralla de la Pres.(' i del Tigre un sotrac del
vehicle el Ilanek, qued-int el nen estabornit danailua radoenivat.
Amotinen els vetas e auxiliar-lo 1 ura
Cap retornat fou o-anden:al dispone
de la Creu Roja, ou el socorregueren,

e- Ele ag ricultoref Iatiquestee
essenteli apreciada una ferta commocie
Cc'
racenuee es maneen de la persistent
se- cerebral, anal) probable fractura del eraquia q ue es deisa sentir i que seria eme' ni, puix es naanieeetave henoorrägia por
q ue resultin merrnades les colmes, • l'orella. El pronòstic fou de grayetat.
earticularesent la de vi.
Verificat el 14- sorteig de l'eno.La indivisa anomenat '3. Galerna prestit eliO rany 1916 realitzat per rde,
ItIrl'etre de 43 vaya, natneel de Ciudad- eurnaneen t tui cale da . geesiong, carteen
Re a l. fou trobat more al Iloc denoraiafavorits.ele PI Utola segilents:
11 'llanta balsa",
Números 8, 338, 181, 195. 200, 211
facu ltatius certificaren la &fan- 251, 280, 283, 318, 812, 850, 270, 526
,

mort natural.

PresiddIV3C1111ill

a ~quo= de Prim ha visi-

5-878.

talvill Cedilla, 'ato-

Íne g bril

' !Niel "el . sileliciós" ,Nova York, 5.-La Premsa fa judicis 1-contentarle sobre leg qualitats
del nou President constitucional dels
Estats Units, Me, Coolidge, al qual
pinta com un cOnveneut proteccionista.
Per la manera nono va reprimir la
vaga de la pulida de Bostmiees- dedueix l'actitud que prendia contra els
minaircs si . decidissin la vaga m'atesta
tardor. Me. ¡Harding acostwnava a
cercar h5rtnules d'arranjarnent en els

conflictes entre patrons i obrera
Mr. Coolidge és tambe enemic deis
graos impostos sobre la indústria i
tractarä !d'evitar el restabliment- de
l'impost sobre l'excedent de ben4cis. que desitgen alguns radicals.
Amb tot, perh no és particlari de
leisolament dels Estats Units, i es
mostea favorable a la participació
nordamericana en el Tribunal Internacional de justicia.
Mr. CoolidgiSeI e fei ,fliii'ara mientes declaracions sobre les relacione
internacionals. perb ha expressat el
desig de restablir el comerç exterior
nordamericä. Es l'heme nués reservat
de la terra i els perladas nordamericans l'anomenen ja "el President siWashinzton, ,5.-El note president

dels Estats Units, senyor Coolidge,
conservarà tot el personal adminisn
tratiu que prestava llurs serveis amb
el senyor Handing.-Havas.

FILL en!.. Nou FeitEvDENT DELS EE. UU.
Matfield (Massaehusets), 6.
-L'elevazió del seu pare a la
presidencia dels Estats Units,
no ha canviat per a res les cos-,
timas del jovenet Calvin Cpo-,
lidge. Aquest té 14 anys d'edat
i continua treballant en una
plantació de tabac, consistint la
L.

DE RUSSIA
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Gor g auHles semilla que vol rc1ìtct ui
Ella bemba a 4s s eldori i alees a fss ell
sen gest
¡ha uova celer g ilE13 i usa llo ya da?
Dusseldort, 5. - Ha estad,
llançada una bomba al pas d'un
dt3. Stecatnent que anava a relleVar'' ' els sentinelles a Stahoff,
'resultan t ferits dos soldats i
111101 dona i un noi que passaven,
casualment per aquell
..Fou detingut un estudiant
alemany,, el quäl negä edergi` Cament daser l'autor de l'atemp
tat.-Havas.
DETENDIONS :: ELS FERITS
Dtisseldorf, 6. A colaseqüencia de l'atgrnptat que va
tenir lloc dissabte, al vespre,
eóntra les tropas franceses, ha
ätat empresonat el direetor de
la pollicia, així cona el pare i el
germä de l'autor da l'atemptat.
Tanabd han estat enpresemades
certes personalitats del Partit
,
nacionalista.
També a conseqüäncia
s'ha prohibit la eireulaci6 nocturna, havent d'estar taneadee
les portes a les deu de la vetlia.
Bis tres soldats franceses
que resultaran ferits a canseqüencia d'aquests successos estan ja lora de peral.
El' nombre de paisanas alemamas que foren ferits puja a

sis.-Havas.
INCIDENTS
Dusseldorf, 6. - Els vaguistes celebraren ahir una ma
nifestaeiö, durant la qual es re,
gistraren diversos incidents.
La policia fon agredida pele
rnanifestants resultant ferits
siena tasca en empaquetar lea
fulleo de tabac en lates. Trae. diversos agente alemanys.
S'han practicat diverses deballa non boros diäriesi guanya 3 dòlars 1 mig per dia.- tencions.-Havas.
Radio.
LES AUTORITATOD'OCUPAC/0
ALLIBEREN EL DIRECTOR DE
LA RIORT DE MR. MAROMO
POLICIA DE DUSSELDORF
LA BORSA ALEMARIVA REACINTENT DE S.ADOTATGE
CIONA :: COMENTARIS DE LA
Dusseldorf, 6.-Davant l'acPRERISA
titud correcta que ve. servant la
Berlín, 5. - La Borsa reacd
policía alemanya, les autoritats,
ttiiOóio ahir de la repercussi6
d'ocupació han posat en llibertat
causada per la mort del pre.siel director ciel dit Cos que havia
dent Harding.
éstat detingut amb motic
Els periòdics dediquen ex- l'atemptat
del dissabte contra
tensos articles al difunt presiles tropes franceses, atemptat
dent. La premsa es mostra que ha inaugurat unaalérie d'aeunänirrie en declarar que infeter. tes erirninals.
Harding tenia una intelligena
A Essen a la finestra de l'edicia i un -a voluntat mitjanese. fiel
del Sindicat del carbó fou
No ceeu la premsa que la sena
dipositat un paquet d'expiosius.
mort pugui reportar un canvi perla afortunadan-ient la meta
apreoiable en un o en altre va poder éseer apagada a lampe.
sentit, tata negada que Nord-.
america s'esforea caad cop mes
covieN DEL REICH DEen desinteressar -se de les coses
LOARA (PUBLICAMENT)
d'Europa.--P.adio.
L'ATEMPTAT DE DUSSELDORF
GOURAUD A WASHINGTON
Berlín. publicat una
Washington, 6. 2E1 general
Gouraud representara el Go- nota ofieiosa en la qual es devern franelas, en qualitat d'am- clara que .el Govern del Reich
deplorar públicament de l'a baixador extraordinari ere
exequies del president Hardinga temptat comes a Dusseldorf el
dissabte passat contra les tro-Hay a s.
pel franceses, en cas que resul-.
ti comprovat que ele culpables
DETENCIO D'UN CON/PI-ICE DE del mate i x són alemanys. A
L'ASSASSINAT DEL SENVOR
aquest objecte, s'ha obert un sumari.-Havas.
DATO
ALIGPIENTEN ELS ATEMPLisboa, 6. - La policia ha
TATO 1 LES BOMBES
proceda a la detenció del súbEsse, 6.-S'llan registrat nom
dit italiä Giovanni Michaelli, al
qual se'l suposa complicat amb brosos atemptats . Una bomba
estat colloeada es l'eri g id. del
l'assassinat del president del
Consell espanyol, senyor Dato. Sindicat del carbó. Una nitre en
el domicili del coronel del 130
-Radio.
'regiraent. •-•
,CONFiSCACIO DE GRANS
A illubeim 'ha estat 'tirada
QUANTITATS D'Ola !, MORFINA una -bomba contra un sentinella
francés.
1 COCAINA
Les autoritats d'ocupació han
'Ginebra. 6.-La Societat de
Nacions ha fet públic el comu- pres iQs áportunes sancione.Radio. •
nicat següent:
UNA REUNE() cvemeNoEl Departement d'Estat de la
República cubana ha informat
ALIADA o: EL CAREO DE LA
al Seeretariat de la Societat
RUHR PER A ITALIA
Nacions que les autoritats d ie
Dusseldorf, 5.-Durant una rel'Havaria han embargat i des- 51h13 celebrada el día 3 de l'actual,
tetelt quatre cents quaranta nou a la Ruhr, per les autoritats alequilos d'opi en brut i quaranta
manyes i els representants de l'Adnou paquete de morfina.
ministració mancomunada francoPer altra banda, l'oficina
belga de ferrocarrils s'arriliä a un
francesa do la. Societat dii Naacord eta el que es refereix äl tratoscieno ha fet saber que a Perpost del carbó destinat a Itälia.
pinyä ha estat confiscat un reEs la primera vegada que les aumesa de cocaína procedent de
toritats alemanyes conferencien i es
Suïssa.-Hayas.
posen d'acord amb representante
TIVANTOR ENTRE CUBA I ELS franco - belgues a la regió de la Ruhr.
- 1-lavas.
ESTATS UNITS
ELS
EXITS Dgis SEPAWashington, 6.- Les relacions entre el Govern euhä i el RATISTES RIIENANS
dala Estats Units són molt, tiDusseldorf, 6.-La reunió que els
y ants, .arrib motiu ele l'aprobació separatistes rheuans celebraren alar
pel Senat aun de, la lid de 10- a aquesta capital es va veure
teries i de la protesta del Go- concorreguda i constituí una resvern contra la intromissió deis peste terminant a les apostes i repEstats Units -ein els assumptes tes formulats per la premisa radical
d'ordre interior del país.
ese 4 sentit que no s'aconseguiria
Eh President de Cuba senyor
reunir t1183 que Una detiena de parZayaS ha adoptat una actitud tidaris.
,
En aquesta - renniO, el .lider se pa
plan Corictial amb Nordanaärica
MattItus pronuncià ute . dis.-ratis
des de . üantoritzacid l'el-acuro en el qual explice que la polípresta, tle -50 milions de,. dälars.
tica de Berlín; _alee fou causa de la
El representant dels Estafe
atleta de mra, es tainlad causant de
Unas a Cuba general Crowder
1cs responsabilitats i crítica situació
ha este!, cridatarnb_urgermia .a
que
travesea actualment Alemanya.
Wašhlllgbon- tareb' l'011,Wtke,
:GOvern
L'orador demanä l'abandó de l a .
corrent
al
ene Poár al
resietencia passiva ordenada per
sobre l'aÜttial sítilació de lee reBerlín, ja que reporta la ruina ecolacione entre Cuba i.Nordama,
nómica de Rhenänia. En acabar el

seu discurs ressonä una perllongada ovació, procedint-se immediata-

ment a signar, en unes 'listes que

havien estat cvleocades, per tal que
estampessin llar nono tots els concurrents.*-Havas: e I

L'ASSASSUVAT DEL TINENT
GRAFF :: LA SENTENCIA

Aquisgran, 5.-En el procés instruit amb rnotiu de l'assassinat del
tinent Graff, han estat condemnats
a la pena de mort els acusats següents: Reynhard, Klein i Klebke;
Grabar i Dermoelin Im han estat a
vint anys de treballs forçats:
and, a quinze anys de treballs forçats; i Klaus i Nonak, per faltan,
a tres ante de reclusió.-Havas.
LES

dels do:
cesa feta abans
aumenta braänice alio quals
ieecrin la "Westrninster
&azote": "Les conseqüències
d'aixia no poden ésser mes s e rioses; per?, aquesta publicacid
ha servit per augrnentar la impressió quia le Govern fransas
.molt mes l agur de si meeteix que el nostre."
El "kaily Exprese" opina ,que
el s alemanys 'han de pagar (piel:
sevol que sigui llur si/nació fu-

RELACIONS N'AV/E LA

REICHSWER 1 ELS ORGANISMES SECRETS

Berlín', 6.-En una reunió celebrada recentment el ministre
de la Defensa, senyor Ges.sler,
declarä que , no existia ja cap
relació entre la Reichswer i els
organismes secrete prohibas
per decret.
Al Reichstag el diputat senyor Rabold ha assegurat que
tal declaració era falsa i ha afegit que els registres praeticats
en els domicilio de 'diversos
oficials residente a Hamburg

s'han ciescobert doeuments
gran importäncia, la divulgació
deis guate reportarla greus
complicacions d'ordre exterior.
El diputat senyor Rabold acabh demanant que el Govern
s'expliqui clararnent i tern-iinant sobre aquest assurripte.Hayas.

PER AFEGIR L'ENTESA
EL .PAPO vrt sronçA PER
TROBAR. Uni ACORD

Toquio, 5.--.E1 Govern japonès Ita encarrgat al baró 'de
Hayashi que contesti verbalinent a la nota britànica rela,
tina a les reparaciones.
El Gabinet es dirigirà a totes
les potencies interessades en

Passurapte, ponderant-los reiteradament la conveniencia d'osforçar -se a arribar a un acord.
LA

RESPOSTA ITL-ANA

Londres, 6.-Respeete de la resposta
italiana el redactor diplomätic del
"D./2y Telegraph" escriu que ha causat la mejor satisfaccid ala receles
britänics. Declara resusentada nota que

convindria aeousellar a Alemanea que
abandones la resistencia passiva i en
ClIni que l'ocupaciú de la Ruhr es fes
invisible, tota cegada que en resoldre's
la Ruhr ha d'ésser esale
euore:aracions
ati
Mussolini no defensa la i dea do ga•
routies productivos, sine la tesi anglobelga de garanties de pagament amb
sancione rigoroses en cas de nou incompliment d'Alemanya.
Per ultra banda, fi Importants re-

serves respecte de les proposiaions belreniegues ele control internacional de la
hisenda aleranuya.
Ithlia no s'ahereis a l'este de pagamento de 1021, perú insisteix en una
solució simultània I panal-lela de les
reparacions i deutes de giterra.-Itadio.

ES

REUNIRA UNA

CONFERENCIA DE

CARACTER LIMITAT
Londres, 9.-L'Evening Standard"
die q ue les negociacions anglo-france-

ses es reprendrau sobre una nova base
i es reunir una conferencia ¿be cateeter lindtat. El dit peribdie diu que uo
ee pirita de trametre una nota anglesa
a Ale:minera i que pernea esser que la
eublirache deis documente dones a
Alenianya indicacions suficiente del
Punt de vista britänic.-Radio.

Rti. sys lumaro 1 LORD ROBERT CEOIL
París, 6.-Segons els diaria d'aTiesta capital, el president de la República, senyor Millerand, i lord Roben Cecil han celebrat una entrevista, havent-se ocupat, segons cernida, de qüestions politiquee d'actotalitat.-Havas.

ANGLATERRA RENUNCIA A CONTESTAR PER
SEPARAT?

Londres. 6.-El "Daily Chroniele" assegura que Anglaterra, seColla sembla, ha renunciat definan
vament a contestar el Govern del
Reich separadament dels altres aliats.
Hayas.
EL DVERN BRITANIC PREPARA UNA NOVA RUTA
Lon4res, 6. - El speriódie.s
(buen que el Consell de ministres es reunirla probablement el
dia 8 del coereile.
Sembla que el präxan dia 9 es
trobará en condicione d'iesser
tiemesa a Franca una nova nota
britänica.--Havits.
LA PTIENIPSA ANGLESA 1 LA

RESPOSTA -FRANCESA

Parlant de la
Londres, 8.
publicació de sq •reseo g ta fran-

rentad
colea 188 onl so>
l'Aries [le la litio-

EIS SaliS Vermulis

tura.-ftadio.
LA CATASTROFE DEL MARC
EN UN DIA 9 SUICIDIS
Berlfn, 6.- Durant el die,
s'han suïcidat a la capital nou

persones a causa de la ruina
produïda per la catastròfica bai
IZA, del marc.-Radio•
EL GOMERO, LLIURE DE LES
DIVISES ESTRANGERES A

ALEMANYA

Berlín, 6-,-El Govern de
peri ha derogat l'ordenanea,pro
mulgada el dia 22, del passat
mes de juny, relativa a les trans
accione de divises estrangeres,
les quals tornen, dones, a poder-se efectuar lliurement.-

COL.LiSiO Erra E ELS SERME
• Fzurg a 1 LA POLIC1A
Berlín, 6.- S'han produït a
Dresde noves collisions entre la
policia i ¿le s'eri g e faina. Milers
ida manifestants reunits a la
¡)haca mejor acolaren els agents
amb una pluja de pedres. La pelleja va haver de desenvainar els
sa-bree per dispersar els manifeatants.-Radiia.
EL CONFLICTE DELS FROvmaretENTs A 19/1-Ellallitrifil
Berlín, 5. - El ministre de
Pronelments ha declara", que
existeixen serioses dificultats
an ço que es refereix al proveïment de caen i especies, perla
(pie la situació de millor en
quant al pa, La collita de blat
s'anuncia bona i Rússia com e nça d'exportar-ne.-Radica
Berlin, 6.-A conseqüeencar
de la pzohibició dictada per les
autoritats locals de Mecktene
burg (Prússia Oriental), reia
tina a l'exportaai6 de mantega,
es careix en absolut d'aquest
article a Berlina.
A conaeqüencia de nla carestia de la vida, la multitud in-.
lenta. ahir, a Potsdam. saquejar els carruatges dale veneclors de llegums.-Havas.
REPRESENTANT GRITAlec A LA,COMISSIO DEL SAR'RE DIMITEDI
Londres, 6. - Diu "Weekly
Despateh" que el repcesentant
britànic de la comissió de govern del Sarre, senyor Waug,
ha presentat la dirnissió del seu

carrec.-Havas.

LA CALOR A PERPINTA
INCENDIS DE DOSCOS
Peapinyä, 6.-Regna una
lor intentissima a tota la co,
marca.
El termòmetre a la sombra ha

: leelsingfore, 6.-EI Comite centra:e
de Trauseauchsia acaba de donar or4
dre de reformar el batallone q ue era\
taven a eoisposiele de la Txelza.
soldate vermells han exigit en una pol
alele adreeada a pues cape no esiari,
obligats a afusellar teta ele condeta-I
note a moza puix seas titila de but.1
sino. Des del primer de juliol setantal
dos eoldats foren mono pele cartee
de Tiflis per desconeguts, que els acu-1
sen d'i.sser oemplices de les exeencione

diartes.-Radie.

ELS SOVIETS CONDEMNEN
MORT 1 A TRE BAL.LS POR- l,
9ATS ELS FUNGIONARIS ACU4
:
E ATS DE FRAU
Moscou, 6. - Comuniquen de Omsri
que han estat detentes 17 funcionare*
da Prodminietraele sensata de frau.
Els esmentats función/Me han estat'
judicats immediatament. Sis han esta t .
condemnats a mort i ele altres a tren
balls forearaneRadie.
LENIN -ESTA P.,11 LIAR DE LA
•
SEVA PARALISIS
Riga, 5.-Els periedics sovieties ce=apeguen que Lenin cornean/ a poder
servir-se deis seus membres, sfeetats
de parelisi. El doctor Siemaclika acab4
de mamar a Critaca per preparar ra-;
llotjament de Lenin si pelan de Tica-i
UNA PENSIO A LA VIDUA

vorsowsKv

Rige, 5.-Ele caminaría del poble
han deeklit conced ir a la vellua de Ve-,
rowsky una pensió anual Igual als
notarla que sandia el difunt a l'e3tranger.-Radio.
A ...INGLATERRA

eiet . affnineErsIN.A 1 e0 VOL ESSUR MINISTRE DE FIIYANCES,
HO SERA Ni. C HAM B ERLAIN?
Londres, 6.-Els diaris confirmen*la
noticia que el senyor Mackenna

negat a acceptar el
de Finances.

caarec de ministre

Foreing Office no tenien cap
nonada daircó.-Havas.
Londres, 6.-Al ''Daily Expresa" li
comuniquen que hin Neville Chamberlain sembla disposat a acceptar
cärrec de cancanee de I'Echiquier,-

, aig

•Havas.

Darrera hora
DE MADRID

El kan 113 dedil tic iar
a fimos
Cona s'ha dit, en el Cansen d'aaíra llega la proposta del general Martínez Anido, l'informe del
Gabinet Militar i el de l'Alt Comissari.
A la lectura han intervingut els
ministres d'Estat, Guerra i Treball.
El general Martínez Anido, en el
seu informe, assenyala el termini de
dos meses de proaració per a la
presa d'Alhucemas.
L'operació, cas de fer-se, seria
combinada per mar i tersa.
Fina en l'informe els elemento,
amb els quals cometa l'enemic, e/

Vtli

nombre

d'homes necessaris per en-

prendre roperació i fine arriba a
finar el nombre possible de babees

registrat avui 33 graue i mig. • espanyoles.
En estudiar l'informe els minisS'han produit nornbrosos in- tres es convenceren eme el pla era
bascas.cendie espontanis de
irrealitzabe.
Radio.

ELS NOUS 'FERROCARRILS
DEL M IGDI -A DE FRANÇA
París, 6.-"Le Journal clis
Debate" publica una nota evidentment oficiosa dient que els
treballs de construcció .de les aniee d'Ax-les-Thermes a Puigcerdä i la de Bedous a la frontera, quedaran terminades l'octubre vinent, i ha companyia
domenearit de seguida. la
construcció de les estacions.
S'emprarä en dita línia la traeció electrice i es ereu que pocirli-dsser inaugurada a darrers
de rally 1925'.
link 'd'Aix-les-Therrnes
donarle, comparada amb l'actual
tinta •Toutouse-Cerbere-Barec-/
lona, una economía de 106 quilämetres. I la de Bedons farä

guanyar 125 quaänietres comparada amb la Unta Baiona-Sant

Sebastiä-Madrid.
La construceiö de la tercera
línia que els ferrocarrils del
migdia havien obtingut i que
havia de travessar els Pirineus
per llur centre, de POest a la
Vall ele Salan, sembla abandonada.--illa dio.
M. CHERON ANUNCIA UNA
BAIXA EN EL PREU DEL AA

Paris, 6.--El ministre d'Agri11. Cheron, el qual Ya
anar ahir a Auxerre per visitar
l'exposició agrieola, declara en
un banquet . que el preu del pa
haixarä gràcies a Peafora dels
cultura,

agricultora, que evita el portar
Wat de l'estranger. L'espiga,
diu, ha salvat el freno, permetent la indepondbncia económica
del paiei-nadio,

L'Eetat Mejor Central dele Marina
informa en el sentit de que en la data
proposada per Martínez Anido, resquadra no pot collaborar amb Meit
•
l'operació.
Existia la por que l'acord de ne
anar a Alhucemas causes disgust entre l'Exareit d'Africa..
La penencia dele senyors Alba i
Aizpatru està redactada denegant l'oneraeió sobre Allumemas.
Abano de resoldre, es va demos.
un informe a l'Estat Major Central
de l'Exèrcit i un altre a l'Estar Majar Central de Marina.
El general Weyler va fer un informe de vint reales, dient que era
inadmissible. per aventurada, ropera
ció sobre Alhucemas.
Sembl t inatu insistir en la impere
reacia d'aquests anemones, que prejnellaleen per eudavaut l'acord del Cense!l
de ministres de 'laust.
Terminat el d'avui, ele amenes Aliso
Aizpuru han comnnicat arah t'Ah Ore

llamee El mayor Alba Iba sutoriteat per tal que niega a Madrid i
li comunica el seuyor Silvela avui
agafarä el vapor a emite per arribar

goss

dimecrea a la Cort.
Inunediatament despea de la cera
arribada conferenciare, eom jo a'ha die
amb el president del Consell els me

Miseree d'Estat, Guerra i Marina.
Respecte el que calgui fer en vist e .
de l'acord llega/in del Censen, no e'bra
recele res, Un seno eousultat el tenyer
Silvela, es crea que no exietire cm,
dificultar, ni tan cela catara celebrar
un segon Cansen de minietres.
El ministre de la Governaele ha
nifestat aquesta ulatinsda ate peried;
tee que la quasi totalitat dele emplear
de Banca i Bona de eddrid haviea tat
nat el embale peguent donar per fra
cesada la vaga d'empiears do Banca.

CRON1CA SOCIAL
• S'HA ACORDAT QUE LES BANQUES DE BARCELONA QUEDIN EXCLOSES DE LA VAGA
ELS EMPLEATS DE BANCA I
BORSA
- • Ahir s'opera a tots els Dance
;en la forma de sempre i sense
incidente. Les dependdricies deis
'que en ,principi s'havien
rat en vaga, es presentaren
'completes.
Al Govern civil es facilita una
'nota, .seg,o'ne la qual el personal de' la Banca Marsans, Gar'riga Nognes, Soler Torra i Can'tia', es' donaven de baixa del
Sindicat, per no estar conf or• :mes 'amb la conducta deis directors, en ocasió del darrer

.conflicte.

-

•

_

LA I1NSPECC10 DE TRIBUNALS
D'ordre dei magistrat del Suprem, senyor Avellón, ha estat
facilitada la nota següent:
"Aquesta Connssia inspectora no ha fet cap manifestació
ni ha autoritzat cap de les de-claracions que -han publicat al-

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Die

ecl'egost

SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
SET DEL MATI. — (Obserpneiona d'Europa, Nord d'4.¡rica, i

rebudea per telegrafia sesee >fila):

Regim anticielenic a Espanya, Franca 1 Euonsa central.
Les bailes són a l'Atlàntic septentrional.
El ce] es ealvol a les costes del Cantebric 1 el temps, en
general es bo a tot Europa.

de

1923

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES
VUIT DEL MATI. (Observacione de la lames metete
rolóaka catalana, comunicad-es Per telgon),
Gel ser a tot Catalunya, amb vente fluixos i calitges a la
costa de Barcelona.
Lea temperatures ala altes a tot Catalanas., particularment a Tarragona.

i

Joan Puigmarti Nuasio, Joan
ELS CAMBRERS
Pellicer Monferrer, Rosali AlEl 'Sindicat Lliure de Came
con Selma, Conrat Ruiz Villaró,
-Manuel Díaz Caldan, Pere Co- brers adverteix a tote elle que
nejero Tomäs, Josep Molina estan de "temporada", .- que si
per tot el dia 20 d'aquest mes
• Gil, Salvador Greeiä Baliester,
Joan Ribas Piñol, Josep Arman no han enviat per carta llur adRoura, Alexandre Gravé Nonell, hesió al Sindical, quan es proJosep Gelis Expósito, Andreu sentin sets obligara a pagar
Conesa Fillön, Pere Pedro] Mar- una penyora de 25 pessetes a
gallea Gabriel Vivaneo Gobeine profit de les caixes de la Geri Joan Teller Domínguez.
mandat i Invalidesa.
Instrueix diligencies el jutjat
EL SINDICAT LLIURE PROde guäria, que ho era el de
FESSIONAL D'ARTS GRAFIl'Oest.
OUE S
UNA ALTRA DETENCIO
Atenent a reclarnacions de
Per denúncia d'un particular,
diferente afiliats, aquest Sin-.
pollera ha detingut a Erandicat fa avinent als seus inscese Cubero Brasa, que és el
crits, que preseindeixin dels reque menava la tartana en la
querir/lente o coaccione de qué
qual van ésser atracats els que puguin ésser objecte per part
portaven 10.000 pessetes per d'elements aliens a l'organitzapagar els jornals dele obrers ció ni atenguin
cap ordre que
del Palau Reial.
no vingui del Comité o del seis
, El Cubero, ultra aquest fet, delegat, i els prega que els deresulta que est ã reclamat pel nunciïn totes les coaccione que
jutge militar de Melilla.
seis facha.
DETALLS D'UNA CAPTURA
UNA NOTA REL SI NDICAT
S'han fet públiques les cir- LLrURE DELS EMPLEATS DE
curestancies en qué foren de•
BANCA I BORSA
tinguts els dos alracadors
Manuel Fernändez, del qual fet
S'ha eirculat la segilent nota
donàvem compte en la nostra autoritzada amb el segell del
edició anterior.
eindicat Hilare del ram:
Dissabte passat es trasllas
Un guardia de seguretat- que
passava pel carrer del Rosselló, dé a Madrid una enmissió del
arribant al de Casanova, va Sindical Lliure Professional
veure un subjecte que corria, d'Empleats de Banca i Bocea per
i al rnateix temps va observas assabentar-se de la marxa del
que unos soldats que anaven conflrate de Banca.
Malgrat el que diu algun secen una moto li feien senyals
tor de la Premsa, es donava
que l'agafes.
L'home va ficar-se a l'Hos- eran a segur que els empleats
pital Glinie i allí va entrar el de banca de Madrid guanyarien
en aquest conflicte, puix entre
guardia ,i el :Va trabar.
l'elernent ,patronal hi ha una
TET'Vi posar a mans d'una gran
discrepäncia de eriteri, per
parcha del dit ces, i va saber
la forma en qué es porta a cap
aleshores que es tractava d'un aquest
movirne,nt i pels grans
atratament i que un altre dele perjudicis que els reporta.
atracadors havia estat vist que
L'atur és absolutament als
es ficava en una escala del car- Banes Hispano-Arnerieä, EspaTer de Muntaner.
nyol del Rio de la Plata, WestsEi va anar el guàrdia i va rninster Foreing Banck, Roma,
e oder saber que s'havia fina Urquijo, Cartagena, Central,
al pis últim. El guàrdia es va Alernany, Biseaia, Anglo, etcéfer obrir i va trobar el fugitiu tera, no essent veritat que haamagat- dintre un bagul.
gin trames de "proví ncies" esEls detinguts es diuen Eran- quirols per cobra: les places
cese Tornas Facundo i Pere deis Vaguistes.
L'esmentada Comissra ¡rada
López Barros.
ami) el Comité de vaga de Ma-DEL SUPOSAT ATRACAMENT
drid de la forma en qud els
companys . de Bareelona havien
. DE TIANA
L'alcalde de Tiana ha dit al cl ajudar-los, arribant a un
governador que Fatraeament de complet acord sobre el particuQuè un dependent del convent lar. De Oran principi va convede Mantalegre havia dit que ha- nir-se que. no calla que Barcelona anee a la vaga general, com
via estat víctima, va ésser si- des
d'un principi es digné.
mulat. '
La Federada de
i BanApretat a preguntes, va con- quera ha remis al Bancs
Sindicat
lesear -que ele:0a volgut apo- comunicació del Dame .de una
Bisderar de la quantitat que li ha- cala, Bilbao i López
Quesada,
vien confiat, que era de 63560
en la qual es diu que els empessete i l'havia enterrada en pleats que (Mg subscriuen es douna vinya, inventant després la nen de baixa del Sindical,
però
fantasia de l'atracament.
com sigui que no retornen els
. L'esmentada quantitat ha es-, corresponente carnets de semi,
tat trabada al, Hoe indicat.
les esmentades comunicacions
El dependent ha estat posat han estat retornadas a Ilur punt
a disposició del jutjat.
de partida. Se gons Prescriuen

disserta-

ció explicara suscintament l'evolució
histórica del nacionalisme. Digué que
en 1714, quan els cata/ans perderme
lees .11ibertate, Catalunya va quedar
coro arbre del qual tothom én fa
llenya. A mitjens del segle passat ele
poetes t literam iniciaren la gloriosa
reacció ande els seto versos i amb lee
leves obres, i aquell arbre que en 1.714
els nostres enemics creien que hateen
tallat de soca i arrel va rebrotar noca-

Va venir la Comissici per inspeccionar l'Audiencia,
i els Jutjats, 'per examinar
la manera de funcionar d'aquests organismes i adoptar les
mesures conveniente -per corregir les deficieneies en cas que

UN REGISTRE I DETENCIONS
;. A conseqüència d'unes den i:-m ies que havia rebut la poJicia, va .fail un registre al local
del Sindicat Unto del carrer del
'sant Crist, de Sane, i va escorcenar els concurrente, recollint
pistoles i un revólver.
• Com hi hagués uns calaixos
taneats i els dependents de la
cas-a alleguessin no tenia les
'elaus, -un agent ante al jutjat
torna arnb un auto judicial, en
airtut del qual foren oberts els
Calaixos, trobant-hi tres pisto'les, un revòlver, set carregadore, 230 càpsules, trossos de
•metxa, mil canonets de vidre
dele que s'usen,aser confeccionar bombea d'inversió, tres sabree i una targeta al-legra: ice de
l'assassinat d'En Dato.
Foren detinguts 17 dels allí
presenta.
Mes tard una parella de eivals que passava pel mateix indret va observar que davant
'del local del Sindicat Unte hi
havi-a dos subjealea eospitosoe,
VAGA PARCIAL
perb 'ele dos desesraeguts arHan interromput les seves
ncaren a cerrar. Un dels ci- tasques 'Ar l dele treballadors
vils dispara, un tret a l'aire d'una fabrica de barreta de telaconseguint que es deturés un Ire, establerta al carrer de Bordeis fugitius, el .qual va ésser rell, 60.
portal a la delega ció.
L'atan' afecta a una trentena
La detonara va promoure d'obrers i és originat per la
molla alarma,
disconformitat expressada amb
fleus aci els noms deis 17 el regim interior de la casa,
'detinguts a conseqüeneia d'a-, Segons sembla.
quest registre:
1 Hi ha esperances d'una prompDomarles: Colorninas Alemany,
ta olució.

Dissabte al local de la Joventut Nacional "La Fale" el eeneor Grant i Sala desenrotIlit la conferencia que el/tala anunciat amb el tema "El nacientelinee i l'obra de la Protectora". El
conferenciant comença la sera

guns diarie.

n'hi - hagués.
Va fer públic aquests propd'Cite excitant a tothom que tingués queixes per exposar o dennneles per fer, que ho fes
amb tota llibertat.
Va conterenciar amb les primeres autoritats i -es va dirigir als presidente de les principals entitats de Barcelona.
Esta actualment practicant
una escrupolosa investigació
1111e permeti formar un eriteri
ajustat •a la veritat. Dedica
mollee hores del dia a escoltar
queixes i a examinar les actila-done deis jutjats. Moites
'd'aquestes queixes han d'esser
rebutjades des del primer moment per la sea'a manca absoluta de fonament.
Altres eón mereixedores d'atenció i han fet que s'adoptin
determinades mesures. Algo des, per la seva importancia,
han estat trameses al fiscal.
La Cornissió es proposa com.
plir amb tota exactitud la seva
miesió i a aquest efecto dema• na l'ajut de tothom.

Conferencia d'En Grant i Sala a 4
Joventut Nacionalista "La Falç”

ment. Aleshores també impulsats- pel
mateix aubel es crearen els choro d'En
Clavé, artista el teatre cltaiä a els autors en re-reojo de la injusta opressió
que l'Estat espanyol inferia alanostre

S. WeNTS SUPERIORS A BARCELONA. — (Hondatgee de l'atmósfera ¡Itero a les set del neati):

Velocitat:
250, 500, 1000, 2000
Velocitat en metros per segon: SW, W, SSW, SW
Altitud, metres:
3, 5,
7,
6

OBSERVATORI METBOROLOGIC DE LA IINIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'obeervoció : 7, 13 1 18 horca

• Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7823, 7322, 761'7. — Termòmetre séc: 284. 315, 277. — Termòmetre
hielt: 23,6, 231, 244, — Eemaitat (centemimes de saturacie) : 65, 46, 75. — Direccie del vent: WSW.. SSW.,
SSE. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, 5, 3. — Estift del cel : ser, quasi tapat. — Clame de naveta:
cirrus-strats.
'Ira:peral:ares extremes a nombre
Máxima: 323. — Mtnima: Minima erran de terna: 21'4. — Osaillaci6 termometrica: 93. — Temperatura mitja: 2 7 6. — Precipitació aiguoea, des-de les 7 hores del dia anterior-a lee 7 hores del dia de la data: 00
milímetres. — Recorregut del vent-en igual temps: 66 quilemetree.

Barcelona, ha repartit el següent fasels castres Estatuts, tot aseocicle:
ciat que es dora de baixa, ve
La Secc16 d'Educada i Instrucció
obligat a retornar el carnet, i
sense complir aquest requisit es del Centre, desitjosa d'ateudre les continnades demandes expressades pels soconsiderara sonsa efecte tota
„in. ha decidit crear anee Escotes Pricomunicació que es rebi en l'indicat sentit.
/nades especialment destinades els fine
dels seas associats, leF queda s'inauguSabem perfectament, per hararam el dia primer d'octubre de 1923.
ver-ho manifestat els iterass e ts, que han estat coaccionats
Hauria volgut la Secci6 que les Es• otes Premiadas comprenguessin ea,
per les gerencies per tal que
signessin els esmentats docu- dea del primer momear, tots els graus
ments, i protesten d'aquesta de Fensenriment ; pare, les eircumstäncies materiale acicalo (de lloc, mobiliamanera de procedir dele banquers, que va en contra de llur ri, installacia eta) han Obligat a presmanera de ser i de pensar.
cindir, per ara, de l'ensenyament de
Segons les noticies que es re- pärvuls i a limitar les aoves Escotes
ben de 'Madrid, a Barcelona es
sois a clames per a nois.
portarte a te.rme una actuació • Ha estat objecte de detingut estudi
de conformitat amb el que exila Exacta d'honoraris. ~leste s'han
geixen les circumstàncies, perb determinat calculant extrictament ¿'imaquest Comité de vaga es ereu part de 11 probable despesa de persoque novament ha de decli•nar
nal i distribuint-la entre el probable
tota la seva responsabilitat pel nombre de deixebles; la cifra de 15
que pogues ocórrer, en cas que
pessetes mensuals a que s'Ye arribat
es realitzessin corta actes l'ores la mínima que permet sostenir un
dre del qual no eixis del mateix, persoual pedagògic ben retribuit per
puta segons noticies rebudes i
tul d'exigir-li una excellent tasca peque ens mereixen complet eres,' dagegica. La Secció, pera, estudiaré
dit, hi ha molts elements inte- la forma mes avantatjosa de re-luir
ressats en fer fracassar aquest teriorment aquesta quota inicial.
moviment.
Els programes ceras a:maniate tomb
Per moltes que siguin les
detall el mes de setembre; pera des
provocacions que rellena, na ens d'ara oca ja anunciar-se que comprensortirem de la Llei, puix per das dran aquellos materies prapies per domunt de certes conveniencies, nar sólida instrucci6 i cultura a\ nois
esta la de tota la coSlectivitat.
compresos matee els vuit 1 entorne
anys.
Les aoves Escotes disposaran d'espainses aules, pati d 'este/teje, excellelet

CRONICA de

CULTURA
CONFERENCIA
El Comité d'Excursionisme del Centre Autonomista de Dependenta del
Comer e i de la Indústria convida
teto els socis del Centre a la conferencia que el sen censad En Jesu Oleteen:, donara dijous vinent, a les deu
de la nit, sobre el tema "Excurelonisme patrietic".
En aquesta coaferencia s'exposaran
nnus punts de vista i aoves orientedono, a fi de fer de l'excursionisme eatala una arma patriòtica. Per la
importäncia del tema a desgranar, pro:
mal denen molt concorregud
PULLA INFORMATIVA DE LA
PROTECTORA
He sortit el neunero 2 de lee fullee
informatives que publica l'Aseeciació
Protectora de l'Ensenyança Catalana,
la qual conté: El problema dele mestres, Importänci / del menee, La crisi
del Magisteri, Cal solucionar /a crisi
del Magisteri, Soluciona a la erisi de
preparaci
ó. Les possibilitats actuala
E15 Ajuntaments ah n de rehabilitar,
Coro iba de proceeir ; i Les poss:bili-

futures.
Junt amb el darrer número del ButIlett ele l'Asseciació Protectora de l'Ensenyanea Catalane repartit una
folla coutenint una crida dirigida a
tots els socio demanautdoe que vulgata
omplir les guatee propostes que- mes
acomp nya, puix el Censen Directiu
de la Protectora demitja eivarnent poder celebrar el .vint-i-einque aniversari
de la :mea fundació arribant ale 25,000
tate

socia.

material pedagògic, etc.

L'Ondinione generals Je ~triada
Poden ingreesar els note fills de soci
o aquells que, mantant el pare (encara
que vetead la tn , re), sienta né ts, ger
o nebots. o be patena de cogen-man
grau o estiguin sota la tutela del soci
que els proposi: també pedrea ingressar els fills d'aquells que hagan mort
essent eocia del Centre. Perdren el dret
de continuar els alerones ei el seu proposant legal Co /tedia del Centre, excepte en cas ele defunció. La Junta resoldrà els casos dubtosos.
El preu de matrícula sera de 15 pessetes meneaste, que hatiree de pagar-se
per Menos anticipats. Su equest preu
enmpren el perit material.
La inetripció estaeä oberta fine el 30
de se:emigre a les oficinea del Centre de
quatre a set de lt tarda, i a la secretaria de la Secció, de den a onze de la

nit.
Essent liraltat el nombre de places
disponibles, la Secció invita els interessats elerque s'insexiguin el mea aviett
possible.
UNIVERSITÄT DE BARCELONA
JUNTA DE BEQUES
La Junta de Baques de la Universi
de Barcelona anuncia la Provisi5-ta
ele les següents:
Beca de l'excellentfssime Diputació
provincial de Lleycla. Dotarla amb la
quhutitat anual Jde 900 pessetes, durant la Ilicencittura. Ha de proveir-se
en un alumne que cursi la carrera de
Dret.
Fundada doctor Pere Esquerdo.
Primera beca: per costejar estudie del
batxillerat, amb la detectó anual de
500 pessetes. Segona i tercera beca:
per costejar estudia de Medicina a la
Universitat de Barcelona, amb la dotad/ asnal ele 750 pessetes cada una.
Quarta beca: per carear el doctorat

Actualment sea 10,000 els soeis inscrits, i per tant, ei rada un delle fea
Vesfore d'omplir les guatee propostes,
s'arribaria ale 40,000.
ampliar estudie de Medicina a Madrid,
Cal dones recomanar que tota els
amb la e/enteje de 1,200 pessetes.
sede, ajudin a cemplir el propesit del
Beca Xavier Lloren!, ¡lindada Per
Con gela ja que per poetar avant teta
l'ExceNentlesiza Ajuntament de Bareeels seto projectes necessita 11 mejor lona: Dotada g mb 1 r quantitat anual
cooperació possible.
de 1,000 pemetes duma el perIode de
Les oficinas ele la Protectora eón alb la Taieenelatura, el doctorat 1 un any
cerner dele Arme 1, principal.
d'estudie a l'estranger. Ha de proveirse en un llame de qualsevol de lea
GREA0I0 D'ESCOLES
tres Seecions de la Facultat de FilosoMARIES
Va 1 Lletres.
El Centre Autonomista rio DepenBeques Musen-Universitäries, funda.
dents del Comen; i de la Indústria. de des uer la Beisl itcadburia de Ciéncles

i Arte de Barcelona: Primera beoi:
per costejar estudio a un alumno de la
Facultat de Ciencies. Seecie de Cte. /Idea Naturals. Segona beca: per costejer estudia a un alumno de la Fecaltat de Farmäcia. Dotades amb la queme
titat anual do 1,000 pessetes cada mur.
Beca Josep Domesech Escapé-. Amb
la dotació anual de 500 pemetes, per
mirar els estudie a l'Escota Superior
d'Arquitectura de Barcelona.
Pensione anual, de l'Estat. Primera:
una per a la Facultat de Filosofia i
Lletres. Segona: una per a la Fecaltat de DIncies. Tercera: una per a la
Facultat de Dret. Quena: une per a
la Facultat de Medicina. Cinquena:
una per a la Faculttt de Farmàcia.
Dotades amb la pensil mäxima de 750
peesetes per Facultat.
Lee alinee condicione s'especifiquen
al eartell-eonvedtbria fixat al Rectorat, a les Facultats, Instituts de segon ensenyament i alares contrae docesta del districte Univeraitari (Cataba/Ira i Balears ) .
Les instàncies heuran deesser dirigides al Rectorat fina el pròxim dia 31
d'agost inclusiu.

Crónica judiciária
-SALA DE VACANCES

SUSPENSIO
Per incomparessdncia del
processat Salvador 'Villanueva
es va suspendre la vista de la
causa per furt assenyalada per

ahir.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
Jutjat del Sucl.--Un oral per
furt contra Salvador Arévalo.

Je g F lora is d

Yil e ss e r de Ma r

organitzats pel Comité- d'Acció i Propaganda del Patronat Social.
CARTELL
Premis ordinaria

Flor Natural—Carel d'honer i
de cortesia, ofert per la Junta Directiva del Patronat Social, a la millor
poesia que es presenti a roncera El
que en sigui guanyador batir t de feraz ofrena a la dama de la seva elecció. la qua]. proclamada Reina de la
Posta, presidirb l'acte i tara remesa
,175.
deis altres premio als respectias

Englantina.—Premi ofert pel Molt
Illustre Ajuntarnent de la Vila, a la
millor poesia patriótica. •
Viola d'Ore—Premi ofert pel reverend senyor Rector, a la millor poesia ale can-teten religión o moral.
Pretreis extraordinaris
L.—De l'Excm. Sr. Linfa Moret i
Català, diputat a Corte, roo pessetes
a una poesia de tema !liare.
II—De l'Excm. Sr. Joscp Colomer
i Volara diputat de la Mancomuintat,
roo pessetes ala alinee tardana per
a cobla d'eme instrumente.
l'Exctn. Sr. Jaume Estapi i Pagits. diputat de la Mancomualtar, un objecte d'art a una poesia de
carkter patribtic.
IIII.—De l'Excm. Sr. Ricard de
Campinany. diputat de la Mancomnnitat i comte de la Vall de Canet, roo
penetra a la millor Marxa 'cerimo-

idioma ea planeen a encarnas en personatges espanyola les pitjors figuras
de les seves obres i les mée antiphtiques. Poc despees de la 'mixer/ea del
Centre un grup de joves patriotes enteeiastes fundé- Le Renaixença, per mantente i fer creixer el caliu del nacionallame.
Els bornes de La Renaixença, per&
representaven la dreta catalanista i encal. t dintre d'aqpesta dieta bi hada
dues tendencies ben mareadas. En 1632
es funda--a la Unió Catalanista i
es convocava la primera assemblea a
Manresa, aprovant aquellos bases que
porten el nom de l'antiga ciatat cata
lana. D'aquella assemblea en eobresortl
un borne: En Prat de la Ribete a qui
malta nacionalistes consideren com el
mestre 1 definidor del nacionalismo.
T'ere totes les entitats nascudes de la
dreta catalanaita eón per a nosaltres
unes flora cense aroma, seta sencillo.
ment escudete.
Ara, deepres de molts anys de seguir una política d'atansament a Espanya els fets demostren que Plateevendonisme no ha servit per res. Els
nacionalistes incondicionats no hem de
pensar sine en defensar la nostra ter-

ra. (Aplaudiments.)
No obstant, cal confessar que aquesta política intervencionista ha sostingut durtnt una guante antes el caratet i en e. So no puc galejar d'orador. pere tinc experiencia. Je no havia Ml- ervingut mai en la política activa, perä
en asar a les derreres eleecions he tingut ocaei6 de posar-me en contacte
amb nobles la gent dels quals no sabia
res de catalanisme. 1 es per ate?) que
van demostrar-vos com es necessari
treballar metiere i a tot arrea per Catalunya.
Avui arreu de la nostre terra ee
parla lleialment de separatisme; alió
que abans es-deia disfressat o que encara no se senti r, prou be, aval ja pedem
dir-ho ben alt i amb tota la convicció
pague deixant de banda la legitimitat
dels sentiments deis nostres cors de (atelana la constitució espenrola ens antoritza a proclamar el separatisme coro
a fórmula política. AVIII l'intervenciofleme davant l'empenta patriótica en

VIII.—Del Sometent Actual de Vi.
lassar de Mar, 5 0 pessetes a Ja poesia que millor canti alguna gesta deis
Sometents de Catalunya.
IX.—Del Casino Vilassar, 5o pessetes a un treball en prosa o en vers,
de tema lliure.
X.—len quadro d'En Jaez) Llimons,
donatiu de Fautor, a una poesia
tema lijare.
XI. De diversos protectors de la
feota, 230 pessetes, a la millor no -valleta de costums de gent de mar.
XXI—Del senyor Pere Mir i Carreta
150 pessetes, al triball que millar caposi el mal efecte que Oro-duele la blasfemia i els mitjans per combatre-la.
semyor E. J. S.. capita
de la marina mercant, 100 pessetes
la millor glena de la ratue5 popular
"El Mariner" o d'una altra canee popul er.
XIV.—Del senyor E. P. 100 remetes a una poesia de tema Mine.
XV. Premi ofert per la familia Almera en memoria del 51. I. doctor Janme Aimega, ciega qae fea de la 1.-'.eD
de Barcelona 100 pessetes al editor
treball sobre el "Genesi geolegic—bisteric—bidrolägic de Sant Joma de ViLesear".
xvi—Dele mayor! Vicens Martt i
Francesc Menea, 100 pessetes a un treball AD prosa o vers de tema Illare.
XVII —De la senyor vldutt Ribete
objecte d'art a tina pueda de tema lliure.

XVIII.—Del mayor Antoni Coman i
Doy, reterinari, un rellotge arttetic al
millor Ceban que parli dels camina de
la pm social.
XIX. — Deis senyere Pere Serra i
Josep ef. Casanovas. 100 pessetes a
una poesia de tema ¡llore.
XX.—Del senyor .1. A. i Li. 75 pessetes a la -poesie que millar canti les
belleses de h costa Ilevantinn.

XXI—Del senyor Josep Jubany, objecte d'art a una poesia de tema Dilere.

Diosa, de cacé-ciar popular, per a pian o .
l'Excm. senyor Josep Ir.
Fradera, diputat de la Mancomunitat,
50 pessetes a una poesia de tema !Hure,
l'Orfee, del Patronat Soeial, zoo pessetes a la millor poesia
que sigui un himne a la Senyera de

, XXII.—Del senyor Carlee Pirozzini,
'oborte d'art, a una poesia de tema
lliure.
XXIII—De la cosa Fin de II . mcji.
fullerla, d'Arenys de Mar, 50 pesaetes i
USA calas de Calina a la millor poesia
s
r
de xcaxrIhycte_
Del . doetor N. E., objecte
5°iel
d'art s' una poesia de tema »hile.
XXV.—Del senyor Jaume Guardiala 1 germana 100 pessetes a una poesia

l'Orfeó.

de tema /liare.

l'Ateneu Vilassanda de la
classe obrera, as pessetes al millor
comentari de l'obra pedagógica de
Atoasen Baldiri Rexach.

XX1`1.Eie Trartróliit Políglota, de
Barcelona, set 'Munas de literatura moderna catalana a un treball en prosa
o vers de tema

•
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mobaco
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te
t2:1;1
mä
moste nfeinmgiignat cnool e are-nnoss aajiluadragru eanksZti
"Ea leroPsetarte aMal poteer es queerista
re:tal:as:a ”paaretoibtsjésd tnostesel
ma
Jo voa
ldria
que la bene mèrit

epa mt dItli sqeueeell ape5Er znepie: e qr-.1 ees4gdit:ligimri!ir,
serg
R
pair°antailsitser stIsialco
istleserrna'r
nom, cal que decoblin I vede ee
serveix millor la llibertat de la etra
pàt ria. (A pla tid mea te.)
El senyor Grant i Sola paree ecodtiinguziedan
L e 13: obrauEnd et 1;tProvit:ettio,teie;
ure
anys de la fundirle de la Proteene
de l'Ensenyança (7atalana. La prime,
escota catalana feu la de Sant Jo.
Aleshores UDS qlla.D1S patriotas
sant que des d'atinen moment
lunya sompliria
' d'escotes cantina
fundaren La Protectora, per poderee
ajud Ir. quan calarles i donar-les ei.
•liu necessari. La Protectora durset
un período de temps no cometer* a
ne amb un centenar de socia. Avui
té 10.000 i a cada sess16 e'tproven
de 200 propostes. Almetes nobles es.
toreara aquest generes daler es perere
a Cataluneei hi bagi escotes sanee. ore
odie alegres,
bons llibres, voltades
jardine. tet
jqaudee
b°eInss fmil:td"es'es£171-

.tivagc
el ou tres'.
apternet ei ¿'escote
n
talantes:tal es d'en ha de sortit aquella
generació que sàpiga prendre's elle ene
li velen negar els que ens oprimeine

(Aplaudiments.)

La Protectora amb aquest fi ha pe
blicat alguns Ilibres i en té d'altres
publicad& alguns dele; guate ella
manat perenís per traduir-los a let.
parvo]. Arni san molts els- conduele
pels quals arriben cairota a La protee
tora: donados -deis Ajuntaments, de
la Mancomunitat. dels catalana d'Ala&
rica, que maltee ' -ego-des bco fet més
esforços valuosos que els mateixos catalana d'agua
L'éeser nacionalista. dones, na vol
pes dir cantar soliment els Segadors

rebre pacientment, resignadament,
de sabre de la Pedi da eses-neo/te si2e
saber fugir dels paranys en els qe
perillein de caure i (mate tots hurra
reconquistar plenament la oestes cote
etencia nacional la llibertat de Cauloonya seré- un fet.
conferenciant que en molte pae
satges de la seca vibrant conferende
fou interromput pels aplaudiments de
1. nombrosa concurrencia, en acabar
fou objecte d'una entusiasta oreen.
XXVIL—Del senyer Pore Ferrer i
Bosch, fabricant del Xampany Frl.
xenet". ele Sant Stschernf ele Noia,
calza de 12 ampolles de xampany nena al millar brindis petrietie.
Condiciona

Totes les composicions han d'ese
rigorosament Medites i originals que
Isst fora de medies les que no tinguin
aquestes condicione.
La partitura que epti a/ Prend esFall leaträ d'anar acompanyada d'ere
reduccid per a plana.
Els treballs o dirigiran a nein de;
secretad del jurat, FM Miguel S. Tejo,
Rosari, 4, Vilamar 'de Mar, per tot el
di)

25 d'agost.

El poeta guanyador de la flor nere
rel vindré- obligat a fer ceneiser el ea
nom a la Camissie organitzedora, a 1
de posar-se d'acord per a l'elecció et
la reina de la festa.
Els compositor Cille aspirin al pese
IV procuraran que l'estructura de la
quien Procuraran que l'estructura de
la Marza Cerimonloca sig,ui mes V
instrumental que no mis massa pianí s
-tica.
Els autors de la sardana i de la esasros que resultin premiats en publicar-se
el veredicte, bauran d'enviar els
primer s corepassos de la eomposieitt
respectiva. acompanyant-hi el nom 1

adreca corresponent. • • e.
L'autor premisa que nenas caam
justificada no es presenti a recollir el
premi no tinthie dret a reclamar-lo pese

teriorment.
Els ¡rebane no premiats medran és*
ser retirats pele respertius mimes ti
auxf lo deeitgen, en el tebeo d'un ne,
a partir de fa data en que sigui enbli.
rat el veredicto.
Si nigua tema queda desert O no d
conste-brin proa dignes de prez& ele treballa que hi optin, el jurat, despres
de consultar ele ofertors, queda autoritaat per adjudicar el seu import
l'objecte d'en al treball q ue al "8
juf en eigui mereixedor.
El die, lloc i boro i altres
per a la celebrarle de la testa seree
comunicate per mitja de la Premsa
die que re faci públic el veredicte del
juma

Jurat gualesde
Joan Llinsona, presideut ; Pere Julia
Carlee Soltlevria, 3. Ruiz; Porte, Pan
Sarrai i J'ab Carrau, recala; Miguel
S. Triatitesecretert.
Comieeid organiteadoS
Josep
Mossèn Nabab
bany, relee Jeliä, Francesc Farree&
na, Joan Antorti Parpal i Joaquim
mona._

Dimarts, 7

w

LA PIJI3LICITAT

d'agost de 923

per tres mesos del deeret del marques
de Cortina autoritzant a les ccmpaMini
ayies ferroviáries sl'augmentar les taGO/20Ne
rifes en el quinze per cent, deeret la
Y efetr.4,
Han sortit,,els
vigencia del qual acabava el dia tr
dé'
CONCURS D ESARDANES
raen part deia. ..•
del corrent,
AMPLIA CIO
Per al proper dia es dels corrents
organitzat Mollet un concurs de
La referencia facilitada pel presi- an ri
n
EN EL MITING DE DIUMENGE EL SINDICAT LLIURE ACORDA PERSISTIR ant
taarclan es , arnb les següents bases:
del-Consell no Permet ampliar en • Acudiren acJI'
adarAt
44' »S-,'
NORMAPrimera. El concurs és de au'iment,
.
el mes minina els w:,rds del Consell,
EN
LA
VAGA
NO
OBST
ANT
SEMBLA
QUE
EL
SERVEI
ES
VA
sei
1
ne5e, 43.19-e.
Colare
llant-se la sardana d'En Pep Vensi és que alai ha hagut.
ele ••• 1
itr N
LITZANT A TOTS ELS ESTABLIMENTS
tura 'Per tu ploro".
El senyor Alba, sempre a punt
'd
...
el%
segona. Es concediran quatre preformar el periodista, en el sí de la in'. ''m issi6; el di :
Dititega,td, a . Col
tilaitat, se sangnte amb salas a Ventea- .a
'aud,
í
ell
,
sezett
;
tn.issió
EL CONSELL DE MINIS TRES HA TRACTAT DE LA QÜESTIO DEL MAR- sic del Censen , per donar la norma ele
Primer. 15 0 pessetes.
e t "relates /1
n-d
Seggn. roo pessetes.
Gode
discreció
seus
companys
als
ROC. L'ALT COMISSARI ES TRASLLADARA A MADRID PER ASSISTIR AL vern.
•
ra1';;;g:n:
o/. *,
lisl
G
l gt):
..il
;Miaja
Torcer. 75 pessetes.
El director '44/MColónia de
Quart. 75 pessetes.
CONSELL DE DIMECRES
Resulte una mica enginyós l'arTercera. Les calles deuran estar ingument que Abd- Ei lfrim pugui as- Can Pnig, ds el.'. ..toireser de-.
tegrades per tres pareies, com a misabentax-se de uoticies . ,que convin- nyor Casademont,./tiee rprofes
—Cone velen que els en digui
ran) ; per sis, cara a máxim. En igualgui amagar, peque si' arribessin a sors außliars,mttyors Me
finestretes, sobretot a la de les Ilel lde..,iekterr in
TareTntois:
8 itsi
res si havem de tractar l'as- efectuar-se les operacions els nac- NaEd Ialnoi nue
tat de eircumpstäneies es coneediran els
de la hica
El
tres.
premie a les colles integrades per paeos no se'n sorprendcieu.
Un fet remarcable d'aquest Banc sumP te en el Consell?
EL DIA D'AHIR
releo mixtes.
—11i thaura demä un altre•
Es tenen notígies exactesstaise.l'ex- ••la Colänia st/st'rde 'He,t it
La vaga bancaria continua en és que avui els ingresaos han auperat Ceinsell?
EA:Posa>en,coneternetat',0
'
Quarta. Eh premio es repartiran en
tensa, memória' de l'Alt CqraiSsari
igual estat que en la setmana els pagamento. S'admet personal non.
—Probablement,
perque
no
aes familiee;dols escOlKa
la mateixa tarda del concurse a fi de
és molt interessant, sobretot en la
El Batas: de Cartagena te el persoanterior. •
eabaeem i no m'estranyaene els sardanistes puguin retornar a
part que substriu eli comandant ge- ',Cetleenia de4Cateu,/q, q
nal complet, fins al punt que ha ofert
S'ban realitzat operacions a
ria que tagods de venir l'AH,
cortestar les zlvétee quetJr
les poblacions Ihres ett la 1-ratea:ea tarda.
neral de Melilla, 'el qual, amb atoal VaT estininster Bank una part d'atots els Bancs, encara que amb
El concurs començarà a les cinc de la
pi de dides, documents,. fotografies.' p'ocihn anar aX1rte.,411r-les','.to
quell, i ha disposat que tornin a prq- Comissari a Madrid, peneue
la natural lentitud.
un punt a la Memòria sobre d'aviadors, material existent; situa-a •els ti/asaltes altGiopeZecctle
tarda.
Per exercir coaccions la po- vincies els que vara venir per prestar liaqual,
almenys jo, necessitem
Cinquena. La inscripció. que es gració probable de l'enemic 1`7'scorabil i Baixet'as.
licia ha practicat diversos 'de- servei a Madrid.
un aclariment. I esta dar que nació de les ' nostres forceaStpodria.::
tuita, por fer-se per escrit dirigint-se
TINENTG4/4ALCALDE
Al Banc Urquijo continuen prestencions de vaguistee.
es
que
millor quesdemanar-Phi
realitzar-se la tan remenada operaa 'a Secretaria de l'Ainntament de
el ba' enearret accidentalir,
tant-se normalment totes les operaEn previsió de qualseVol dese24
o
4
8
llores..
vingui en
ció a forra per arribar finas l'ocupaMollet per tot el dia 15 del que som.
ment de. la Tiri. 'tSra
dOns. No admet personal nou. S'han
ordre, les autoritats han adopJa el senyer'Silvela anuncia ció de la platja d'Alhucemas.
del •Distriete III eijregietor/e4:i
presentas alguns , funcionario antics,
tat precauelöns, reforçant-se la
vindria
per
feia
falta
que
si
CONCURS DE SAIIDANISTES OREn
la
mataco.
'rnembriaV
esalifssa
nyor- Bremon.
vigilancia en els establiments efectuant-se'n una selecció, cona en
aquest
terraps.
en
el
cas
que
el
Goverianogs,cómGANITZAT PER UN GRuP D'ENets altres establiments bancatis.
En Martí Matons s'haipot9
bancaris i altres, i en el ministehi
ha
dient
que
no
en/preiidite
Paeentina'"de
Ha
acabat
prometes
a
sessionat de la Tilléestat,,'.d'At
El mateix fan l'Espanyol de Cari de la 'Governació, estala preTITSIASTES SOTA LA DIRE.CCIO
passi
res
que
pensar
en
que
Álad-El-Kiimaala
donar
Ira
Malla
a
tambe
on
paradas t'orees d'ordre paiblid
da i el Rio de la Plata,
caldia do! Districte
dt
DEL FOMENT DE LA SARDANA,
de -particular.
línia de fortifreadó sobre el' Quer i
s'han prescntat alguns dels ernpleats
la Ciutat, on rebrà bit!
disposades a sortir al primer
tr AQUESTA CIUTAT
CONTRABAN CAPTURAT
les bases d'implantació del preitecantics. Funcronen normahnent.
feiners;_t
avis.
193ies
/.0t4s e1,s
.
Segons nota de Finances otra torat a les zones submises orientals, dofze'.,"
Premat—S'adandicaran: Un primer
Aquesta tarda se celebra una
Així funciona tumbé el Base Cenaremi de 500 pessetes, ofertes pelo direunió de delegats del Sindicat tral, que ja té coberta tata la seva eapturat en aigües de Pala-más irradiant a l'ensems la . possibleaee
(
RE911:101ZS4DEMALL'ORII„
ratats provineals senyors Puig i Cadael fealutx "Joven Pepe", amb ció política per aconseguir?el4doarfir.
per cana r ia r impressions sobre plantilla.
La. ,Ctanisaier.del.r4juntantint
ni total dels rebels.
carregament de 'tebeo . ,
Lluis Isamat i Gastan- Rases, i
el mira de la vaga.
La mateixa tendencia s'accentua en
,an a a V
iacee
si,EziaIt crut
ass/ilet
ma
..„
,,.. ia ,,,pelzríbl
ir7,...1k
;,:for..
vendtuerala.
imarn
L'esci
tr6uctfuaraqudeelsigu
•Gal
etntm
eis senyors Josep Maria Trias de Bes
Aquesta tarda el coluite de
cls altres Banco.
i J. P. Un segon premi de 300 paseeEl Censa de Mstres
Banca i Bors ls ha estat al miA la Cambra de Compensacions
Pi" -1liíie•gge¡Äliacelb/44ta
tes. ofertes per l'excellentIssim Ajuntavan acudir els representants de rota
nisteri de la Governació fent reA tres quarts de sis han que- Mal' que en el si det : Govern te.IP`
catan
-disidride
de dividido-,
Gue
r a s i.
ment i el senyor Vicens Bosch. Un
nde
conclusions
aproàdhuc
els
mesa de les
els establiments bancario
da! reunits els ministres a la
Marina
tercer premi de 100 pessetes, ofertes
vades en el míting .celebrat
Viispano-Americä, que restaren abPresidencia, per celebrar la- ni res
d'alares 66n partida.risade lee'.elecisiens 'HA:a/ea/de, marques d
pelo senyors J. D., Jaume Miralles, JoaqüeSt metí, al duo d'Almodósents els dies passats..
raunt-tat Consell.
»j.43H"ell la dita Ctimi.m14'eVtine
radicals
predonainar
ha
de
iel ptint sifesep Arquer I P. C.
van del Valle, el qual ha. proEls Banco admeten personal nott
Uns dels primera en arribar
,Ia
d' lqaldeSsen y or, Consae4419segidor,
ristaade snoderació limitant l'acta/adió
Condiciona a qta• haura d'atendre'e les
mès estudiar-lea arnb tot amor.
seleccionen l'antic que es presenta.
ha estat el ministre d'Estat,
t
,: Sita
senyors
'Coll, fautne, , Riutor
a la proposta que ofereim-Imsgs
torea que dceitean *metí/Ter a aquest
Després els comissionats han
Les noticies ele províncies són que
que ha fet les següents mani- garantia„o sigui la de forificarei'shc-, i Font; el, secretar: partjulerti
estirare
anat a la Presidencia, on els ha
•
a Barcelona . Valencia i Saragossa no
lestacions:
rálcatle-••de,l,P.a4na; aereer'Ciliyer,
segurar el terreny conquistat.
Esser formada cota a mfainnun de
rebut el marques d'Alhucernas.
s'ha declarat la vaga. En aquestes tiracertrreSniee tí'
—Els vaig a treure un xic
ru
eti,estre'',",de
Per
revestir
aquest
exteM
:
s
t
tan
`itere'
ruit balladors i com a mäximum de
remeses
al
'Les conclusions
tato es tornen molts carlista i per ara
- sen y ar Bastele.
Mienment;.
el 'Consell poftant és per eo que el Govurmlba.,'cle
ta
d'illusid respecte
tietze.
Govern per al sen estudi són les
sembla que no Id ha por de noves d'aval i.
Visitaren elAspaby.de
•
cidit que vingui a Madricrcl renyo
Nomenar en rece de la inseripei6
següents:
complicacions;
IsISagde . Cerit - i les'itrirPtipals
Van a saber molt poca cosa
ein individu per formar part del jurat
Primera.—Protestar contra
tiari' ies de la- casa.
persc
i prefneixo dir-los-ho abatas,
DETINGUTS PER COACCIO
flacalitzador.
les detencions realitzades i dels
55 l'entrada del Consell que a.
El director del Banc de Cartagena,
Pagar eora a drets d'inscripció una
mals tractes de que han estat
La «ludió : del Marc,
re
la sortida, perquè sigui el que
N'Antoni Ferrer, ha denunciat a la
altemor del oredent arbitri»
pesseta cada individu.
vfetimes els nostres companys.
policia que els empleats Enric Mira- sigui l'acord que calgui adop- LA MEMORIA DE L'ALT CO- "ass.
Expressar per escrit el nom de la co.Segona.—Protestar contra el
eis
algun,
tar-se, si se n'adopta
MISSARI
. Article segen. RE processos incoat i
lla, nornhre i sexe dele que la campaque a la nostra pàtria no exis- fio, de dinou anys, i Rafel Martínez, d'aquellls qud no poden donarTal com eslava anuneiat; ea Pi pes.,awest!..delic te es :san:iteran
de vint-i-quatre, exercien coacció disin, 00MS i adreea del cap dansaire,
teixi un poder moderador ,que
se
a
la
prerhsa.
Consell d'aquesta - tarda'
recta sobre els empleats afectes a la
titeetereer de,/
fiSs
riminat
!rffa,lei ire' prescrito
e
gnic autoritzat per cobrar el pretni,
posposant tots els interessos
Els periodistes han fet ob- vestirle el problema"- del Alarroci• J'Ubre quart de le Be/ d'EnjudEciameni
de l'individu designat per formar part
bastarda no dicti una disposició casa.
servar
que
el
president
havia
ésser
detinguts
i
poamb
la
meribriatsde-PAIttesomisAmbdós van
del jurat fiscalitzador, el gua" anzb
que resolgui el conflicte.
anunciat que tal vegada en la sari a la vista i que corista de
sats a disposició del jutge.
'Artiele tercer.—El; jutee instructor
l'antelació deguda. es posarà d'acord
Tercera.—Persistir en la vatenint en compte - !lee circumstärmiei
amb el jurat qualificador.
ga mentre aquesta solució jus- MANIFESTACIONS DEL PRESI- reunió d'avui no s'adoptara tres parts.
cap acord, continuant domé, i
En aquesta mernäria hi ha que concorrei en el fet'à les ctudi,Les calles hauran d'asee al local de
ta no sigui un fet.
• DENT DEL SINDICAT
que serà possible que vingues una detallada relacióede tot' el dono personafs del processat, acordar:::
l'OrfeS Badalonl a les tres en POOL de
Quarta.—Demanar al Govern
El president del Sindicas de Sana Madrid l'Alt comissari.
material i Mernents' militara respecto a la Iláberfat proiional o
la tarda I els individus del jurat fiera.
deixi en arnpla Ilibertat els jutca i Borsa de Madrid. senyor Ochoa,
--- ha replicat el senyor que en el cas d'intentar la rat' - presó preventiva cleg matei'c,. la que
litzaaor a la dita hora del .11a 15 d'ages per complir la Hei del 27
:,
conversant avui amb els periodistes es Alba — per?) de teites maneres xa sobre Alhucemas hauria d'en
c Inés tonvenient per a l'interès
d'abril de 1919.
p
mostrava satisfet del cura de la vagte
el que s'adopti algun acord visir' el Govern al Manee.
La sardana revessa ,ser à inédita i
i deia que de seguir en la forma d'a- haurà d'observar - se, per' tenir
AVISOS
FALSOS
de
50
•
LeS
despeses
excedirien
original del mestre badalont senzvor AnArticle quart.—Als sentencian, a te'
rae dintre de quatre setmanes els va- al davant 11112 senyors que ,són milions de pessetes i es. feria
Anit passada es . referia que
toni Bote, intituladi "Eis Segadora",
ciar d'aguaste hei - els semi: aplicables
guistes
hauran
triomfat.
mil
hoenviar
35
indispensable
raó
és
poderosa,
ola
rebelo.
La
durant el die. 'd'ahir alguns
la aual sera executada fina el segon
es beneficie de la;c9ndemna coridicioraes per completar el quede() de nal, a tenor defl , prudent arbitri del
DETENCIO D'UN
Achneterit la hipòtesi que s'a'
bancs de Madrid reberen avisos
con trapunt.
les torees militars en' l'opera, trrbunal de justicie_
telefònics de sucursals de "proSOMETENISTA cordi anar a Alhucemas, o la
La sardana de Iluiment serä "La
ció.
vincies", transmetent per elan
fent d'Albera", del Mestre Morera.
Artiele cinque.—Lg present llei noA ' la Comissaria del Centre es .pre- contrària, no pot ter-se públic,
Conegudes les actituds de diordres de pagament de fortes
El fall del jurat serà inapellable
n:C. 9 s'aplicaré en la pare deD tenritorl
senté ahir un individu amb un gran Por q ué els moros s'informen de
sumes en metällie a determina- paquet sota el braç. Conduit davant tot; si diguessim el primer era versos ministres, singularment que fixi el Gavera per elecret, del qual
es farä pablic a res-mentar local poc
fortatnent aplaudit.
la• del senyor Vilanueea, és de
tant corn anuneiar-l'hi, i si
des -cases.
després d'haver-se acabat el coneurs.
donare cumple a ks Corts en /a pri'.
l'inspector de g-uérdia, digue:
de cinc, s'oquarts
Abur,
a
dos
—
el segon, era el ma- creure que el Govern no s'inelie mera sessió que cetebrin.
Quan es presentaren a fer
El termini d'inseripei6 fiuirä a les
—Aquí
li
porto
aquests
carnets
que
anunciem
de la no- efectius els pagaments, pogué
constitució
la
sessió
de
bri
a
una
aventura
que,
atila°
volern
narä
dotze de la nit del dia 12. d'agost. El
Artiele sisé.—Acordada aa • publicauns agents de vigiläncia que estar: al teix que dir-los que no
en el cas de realitzar-se no ore.: ció d'aquesta 41ei. conforme al disposat
iloc d'inseriure's serà a reatitge del ra Diputació. Les designacions efecti- comprovar-ee que les ordres
servei dels Bancs han portat al Sin- anar-hi.
ves
de
arrees
es
feren
pel
mitja
de
sólida
que
pisgarantia
y
eti
la
eran
falses.
.secretan, Prat de la Riba. 18, al qual
en l'arsiele anterior. ourtiSa efectes
Prego, P er tard, a VOS V3S que
dical, havent realitzat allí diversos sesubterrànies combinacions. que portadula animar uta Govern) per cinc dies de plublica,r-se en la "Gaceta
tinguin present la forma en que
'hurà d'adreear-se la corresponaencia.
tes arbitrario i per això vinc a ferren a la presidencia. per la quasi to- EL MITING DELS VAGUISTES
aquesta
perillosa,
a
n
ear-se
estiIla
.
i
jo
els
donen
la
noticia
I,a sardina del concurs sera execude Madrid" el reiall decret ea qué abd
Al Frontó Modern s'ha cele- mular una denúncia com a individu del meré que tinguin en compte les empresa.
Salitas de voto, al senyor Perc Juan
tada per la cobla "La Principal de
es
Sometent
metí
el
miting
deis
brat
aquest
Cona
a
ricealbista.
Serrano, diputat
EIS PLANS DE •L'ALT COMISL'Escala", cedida galantment per l'exd'ús d'armes come...4i+
Les
Com que ni el procediment ni la tercumstancies :d e I momead, ,
vaguistes.
senyor
Apariel
president fou elegit
els puc assegurar que les
SARI
res
cellentissim Ajuntament, i la de Iluides en el territori en què
ferma eren adequats per formular una puix
gran
eoncurr'en
Hi
ha
assistit
Allayana,
també
albista.
Els
carci
els peMent per "La Principal", (le Santa Cogola, limaran de presentar-se a- la re:
Tetuare—L'Alt Comissari ha
denúncia, i demés el paquet crea els noticies que publiquen
cia,
de
establiments
cielo
diréctors
recs
de
llegeixen
es
ribdies espanyols
visió, g ota pena de caducitat. clavae ?
loma de l'arnés.
suspès el seu viatge a Madrid
Les autoritats havien pres carnets que retornaven al Sindicat inla Diputació es repartiren amicalment.
Beniurriaguel el rnateix que si
Formen el jurat quellieador
per tal d'ultimar la memòria i dee governador civif de la província, al
precaucions, les guata dividus que s'havien separat d'ell, l'insexpograno
una
feu
no
president
El
nota
tos
la
Porta
del
Sol
de
-Madrid,
Senyors Ata toni Botey, president;
del 'Magzhem, aixf (mal per a' rectificar-lea. aun eran per
han, resultat innocessaries. car pector llagué de fer-ho entendre a fina el punt que moltes vega- el pressupost
sició del seu programa; es limité a
el s informes de fa guerclia civil i "JeJoan Jorda. Rafel Llueb, Marisa Cacona e/ pla d'obres.
oint d'aquat els
hahagut el menor inci- l'esmentat
ha
hi
els
seus
antecessors
110
declarar
que
aquestes
informacions,
codes
caadre oir
zara Joan Giralt. Artur Rodon, Pere
Hom diu que el pressupost es a ter noves coneeesions,
improperio.
greus
mis
vien enlairat la cadira de la Diputa- den t.
negudes perfeetament per l'e.,
•
Tost, Sebastiä Mones, Pera Serra, Joliquidara amb superay it, car es fatura" de polieia.
en
registrarésser
detingut
i
Va
Montan.
senyoarab
presidit
el
pese:
Ha
nemic, ens han fet topar amb
Els individuo de rescircit, dé J'As+
sep Campmany i Cermel Casanovas, ció i que elle Modestament,
ere(' que els nous impostos aslo se li va trobar una pistola i el carAquest ha fet primergment
tota la bona voluntat. procurarla dodifieultats.
muda i deis cossos d'Estat, es sotme,
secretari.
eendiran sense rectal-neo per a
net del Sometent.
la
solaha
ofert
dels
anteriors
de
la
paralela
i
no
nar
continuitat
a
l'obra
aquest
Cona que jo sé que
trae per aquests efectes de conceSsioni
Notee.—Sera condicia indispensable
Espanya a uns 30 milicias.
Es din Emili Surracat Domingo,
daritat del Sindicat de Bareelopresidente.
dé el propäsit dels perióclies,
que en rebre les contrasenyes les eones
Es projecta- la creació de no-, i de reViSi003 de Ilicéncies, 'a les au..
del Banc de Barcelona.
c'mpleat
na.
desein
permoto
advertir-ho
i
deis
nom
El senyor Ballester, en
satisfacin la (mota d'inscripcia assenyaves earreteres, construcciú d'o-, toritato que determina farticle seta dei
ASSEMBLEA A SARAGOSSA
erat de
El senyor Tiesto, apoderat
tires l'haver-los causat aquesconservadors, saludé el nou presireial decret de 15 ele setembre de reas;
lada. Els individua del jurat fiscalitbres hidrauliques, red de ferrodit,
que
ha
cale.brat
una
atienes
'l'Hispano
Amerieä,
S'ha
corre
a
periodista,
Saragossa.
—
ta
decepció
a
seguir
les
norl'encoratjà
dent
i
Porqué siguint välkies /es /licencie,
nadar que no compleixin les ordres del
carrils, base considerada essenn
A
a
t
Sindicat, ser- me
volia
dignificar
el
eBanca
Consells.
.
pujo
al
'
saló
de
adminisme'n
en
respecte
'
traçades,
aras,
as
•
oreo.mes
ea
a
'
penetració
i
d'ús d'arases, ratificades e novament
dsat
i
A:ea
jurat qualificador s'entendrà que ranun
--a s'e
chal per a la
'al-lo de cedes insídies.
S istint uns 3 00.
El ministre de Marina ha dit
tratiu, per l'anterior president, seconcedides. seré necessari que en reías:
nombroses escobes i concien el seo earree. Per la Comissió orció
do
Ha reclamat dele poders púS'ha cliscatit extensament.
que havia rebut un telegrama sultoris a les cabiles.
nyor Navarro, i en l'aspecte regioció detentada es publiquin al Sub:.
gan i teadom serte nomenat un suplent,
en les quals s'adrneti
fleis
blies
El representant de Barcelona digoe del rei notifieantli haver-li connalista, pel senyor Jiménez de BenPer tal de posar en practica Reti Oficial de la provincia.
considerant-se que renuncien a prendre
per
a
Sindicat
Ment
del
que
per
ara
no
aniden
a
la
vaga,
pero
el
control
del
Creu
cedit la Gran
trosa.
Els que es considerin perjudieata per,'
part al concurs les eones eme no ataaquest pla, es farà Os do l'autoevitar informalitat s.
que si calla la secundarien tosa els Naval pels seus serveis davant
les resainciOns del Govern ele, en
ritzacid de les Corts per emetre
rla aquesta disposició. En igualtat ae
El senyor Bataller demanä pel
de'
carnpanya
una
al
Mallete.
Proposa
companys.
l'esquadra
programa del president i referint-se
merits seran preferides les eolles ter'
un emprèstit- a la zona, del qual qualserol sentit que sis. padrea inter
S'acorda no secundas: la vaga, marprempsa per explicar la vaga.
El ministre det la Governació respondran els ingressos prorecurs d'al ç ada davani-posarenct
als problemes pendents digué que
mudes per parelles mixtes. El concurs
del
els
decrets
signats
a
visitar
el
goversenyor
Ochoa,
president
comissió
que
El
xant
una
dit
ha
del ministre de la Governació.
se celebrark a l'envelat del Centre Baposats a la zona espanyola.
calia realitzar ràpidament obres d'entenien
a
Santander
no
Sindical
de
Madrid,
culpa
de
par
nador
per
tal
d'anunciar-li
la
dtsolucto
rei
de
Pol
milions
co
Anides
adiolonals
será.
de
de
la
GeneranL'empristit:
fortiment al Palau
dalona
cialitaL el Govern, perque ,hi ha del Sindicat 1 la devdlució de la ma- interese.
Primer.—El teemini de durada
pessetes, pagats en co anualitats.
tat.
El benefici que s'obtingui serte Mo,:
CONSELL
DEL
són consellers
.IMPRESSIO
ministres
que
joria
dels
carnets.
Aquest
emprèstit presenta la novetat Cuesta llei no' portea excedir de das'
ras a PAssoetaci6 Protectora de l'EnEta nom dels republicana el sedeis Banes.
El Consell de ministres acabé a tres d'intervenir pm- primera negada el mi- maya.
censases Catalana.
NORMALITAT
asear Merino s'eacpressä de manera
El senyor Martí, delegat
i dr. - Gran
quarts de nou.
nistre de Finances
Segon —Queden derogadas lea dispoa
semblant als anteriors oradors.
Valencia.—Han
entrat
al
treball
tots
vaguistes
als
que
aconsella
No es facilité cap nota oficiosa,
SiCiOn g que s'oposin als eotablerta ere
Visir.
El senyor Sisar-ir comena el seu
de Banca i Borsa.
ele
empleats
de
violèneielI
qua
consigs
a
VALENCIA
la present
discurs parlant en llengua valencia- signin Objeate
Vol el senyor Silvola que les autoriSemb:a que no secundaran ha vaga limitaat-se tots els niinistres
,contestin en la mäteixa forma.
marqués d'Alhucena, per ésser aquesta una conquesta
lats nsustiltisarsee simún les encarregaPer fut., 1.110U0/11 a tols ' ela tribunal,.
encara que sells convidi i que tornaran nar l'acord qu c el
G
ovelea
i
el
.
durament
Ataca
una
referencia
verbal
de
donaria
mas
de l'anterior Diputada,. Digné que,
des de cobrar i :Signar les relates del
justicies, _ governadors i alises autoriels carnes al Sindicat.
tnta
dir-se,
banquero.
els
podria
la
paca
cosa
que
l'altra Diputació,
pressupost
tats, sial civil o cona militara i
beige al une Ginüllu ile en constituir-se
Parla nimbé el senyor Leon ele
regada cine denla, a dos quarts de
protesta que s'asseiés a la cadira de
Es troven moll araneats els treballa tiques, de qualse•ro/ elasse i
Sindicat
,
del
examinant
advocat
la
situad]
pote
las
Gasas,
•
sis
de
la
tarda,
continuaran
la presidencia un honre que no haperimplantar la intervenció civil a les que faciu guardar, compile i executar
ilelliron
demanant el compliment ale la
la Arembria de l'Alt Comissari en sevia nascut a Valencia, peró que ara,
MANIFESTACIONS D'EN GARla present hei PH totes len seres pirts.
ca.biaes i es vol establir tot seguis a la
de
vaga.
llei
gon
Consell.
del
senyor
Jió
de
l'actuad
CONSTITUCIO DE LA DIPU- després
Donat a Santander a 2 d'agost -de
CIA PRIETO
d'Anghera un interventor de priSisan aprovat les següents
Manifesté el cap del Govern que en cabila
ménez'
de
Bentrosa,
declarava
que
a
Al111 23.—Jo, (.1 Bei—El ministre de GrisTA010 VALENCIANA
El eap del Govern ha tornat el Comen Irania començat l'examen mera i dos de segona, residents
con clusions :
havia estat -de Cor 110 fill de Valencia
i Justicia. Antoni LApez Mußoz."
Demanar la llibertat dele eleaquest mata de Torriilociones, on
dcels documents tramesos per l'Alt Co- azar.
cia i que mereixia l'aplaudiment de
senyor Sihsela acaba la sena
Tambd publica la "Gaceta" el se;
El senyor Girnauez de. Bentrosa acaSi
el
molt
dahin,
de
va
rornan:dre
el
dia
estarmissari, essent objecte
tingut s .
tots.
ba de deixar la preaidancia de la Dipugüent flirtet de Griteis 1 Justicia:
el ilimarts marxaris cap 'a Malleclarear el eompliment de la
diant la Memòria de FAlt Cogut estudi algunas punts d'aquella do- tasca,
tació de Valencia, transformada per
"Donant etnnpliment al disposat en'
Per una cortesia iaexplieable endrid, per tal que tot seguit s'aprobi el
de
vagues..
heinaissarL
cumenta
ció.
le, seres inieiatirea i actuada en un
l'artista chaqué de la Ilei ele 26' de itt-,
vera els diputats que representen
sea p:a.
delliberala
vaga.
Pn
acabar
la
Perseverar
migdia
ha
rebut
els
perio•sba
pogut
A
No
carrec Importintfsaina
liol de 1923, twtabliut• nones tlattelmis
districtes de parla espanyola, el seAl final de l'arte ee donaren distes,. manifeetant-los:
ció—afegi rl president del Consell—,
En cenar en les seves funciona ha
per a la tinenea i
d'armes i
nyor Sirn6 continua el seu discurs
a
retornaretn
di
al
Sindical.
d'armes
uni
tune
no
idemä
il
li
ena
a
la
si
que
no
t
consegüent
La
visques
per
i
escoltat elogio de toto els indrets de la
en eapanyol, proelamant que consticant algunes'disposicions del Codi
hora d'avui.
mateixa
unir-nos
a
la
cies.
una
D'ARMES
TINENÇA
LA
Política valenciana, que han reronegut
tueix. junt amh altres companys,
nsl ligera de conformitat emb el pro. S'INTENSIFICA LA NORMAQuedä acordat en Creasen que rin¡Ha arribat la halisa.de SanIns seres dots d'intelligencia 1 la cura
minoria, la significació de. la qual
La "Gaceta" publica, de Gràcia i posat pel ministre de Gräcial JustiLITAT
tender, perb nomes porta de- gin a 'Madrid l'Alt Comissari, espeelle va posar ' a defensar silo interesseré la seva idealitat religiosa i refinenea
cia 1 d'acord arob el meu Cansen de.
a la
rant-se que arribi dimecres si pot sor- Justicia, la Glei relativa
Avui els Barios han obert les seres crete del ministeri d'Esta t. '
. ses tren:lamia i espirituals de la Dipu- gionalista. '
ministres, 'vine en decretar el següent:
d'armes curtes de foc.
Co,
dijous.
o,
si
tir
demä.
Mí
esta
la
Mea-Marta
de
l'AH,tecla.
Article primen—La citada , Bel tele
En aquest punt de la defensa dels finestretes sense dificultat.
així:
diu
dispositiva,
part
En
la
arribi
el
-senyor
aviat
cona
(litel
president
Tan
Comissari—ha
El Banc Hispano-Americte treballa
Joventut Valencianfata I altres drets regionale d.e Valencia creu que
s'apllearte per ara a lea prorenciea de
primer.
—
El
portar,
seise
Article
conferenprimereS
vela,
'Celebraré
les
un
abultat
envelop
assenyalant
quals
uns
fuetes d'un earäcter alt. tingüeren la
Barcelona, Bisettia, Valencia i Sara;
coincidirà amb la minoria republi- amb U115 ;loe empleats. deis
que hi havia damunt la tanta.— cies anal) mi i amb els ministres d'Es- Wanda, armes curtes de foc, lora gas...
200 Procedeixen de les sucursals. La
isirittiva d'olerle un bomenatge al Sr.
cana.
del domicili, es considera dende i es
Marina.
•'
i
durant
dia
tat.
Guerra
L'he
estudiada
abir.
arribaren
Gi ménez eje Bentroaa, pecó aquest el
majoria
d'ells
Després parlaren altres senyors;
Article segou,—Del preseut Decret
• :
Terminà la sen e conversa el mar- Castigaré anib la pena de guatee mes es donar& compte'alSe Certs a 14 ah;
Els serveis es fan normalment, fins dable .
reftiear terminantment i sola es paentre ells Isidro Escandell, diputat
sos i un din d . arrest majar i un
e
el
que
dient
ques
d'Alliticetnas,
d'a—Ens
pot
dir
quelcorn
sense
excepció.
que
es
fan
a
l'extrem
tambémanifesgué celebrar un Apat Intim a lea Areque
lehl
sOcialista,
any mera sentó une eelebria..
Conseil queda aptovada la prórroga de presó c'orrectional, que s'aplicaré
questa Memiiritt?
Ni ha hagut .bastant de públic a les
te al dia primer deja torrente?
tacions autonomistes:

F

Les sardanes

aquest dinar intim assiatIren
cament representante d'aquellea eutitato valencianistes de 'Las Proa-indas"
i de "La Correspondencia de Valencia",
etcétera.
El senyor Ignasi Villalongt doné
comiste de diverses adhesions rebudea
i dedica el banquet el senyor Gimanez de Bentrosa, marlifeslant que els
valencianistes volien testimoniar-li la
simpatia amb qtie havien vist la seca
gesti6 des de la presidencia de la Diputad& El senyor Benteosa digne que
no_ as valencia, ha dolat llicons de patriotisme que no bita d'ésser oblidades.
El senyor Giménez de Bentrosa, reguera pel senyor "Matonea, a'aixeca
a parlar, fent constar que el seu gust
hauria estar que no se li baguts fet
cap homenatge, pula sil durinf la :era
actuadas es limité simplenent a retoIlir l'esperit de la terra...
Des del seient presidencial es presencia amb tota exactitud el panoramt de
la vida valenciana 1 es allt on s'adverteix la dificultar d'una goda- efiaala
La Diputaviö té enemics a tots els
Moca: al poder central. a la representada, parlamentaria i als uannicipis.
tj t ra eixe la legislada (lana a les Dianataelons grans cärregues i obligaMons. Els Ajuntaments no 'comprenen
Falta missif. tt les Diputacions i es
resisteixen, mentre la realitat ele plant ej a grans problemes que hm de resoldre les Diputacions.
}'au a 'continuaoi6 una descripció
eleqüent de la oestes realitat salencian e, descrivint la relació dels Aj u n
que existeixen (Ros-tamensvlci
d'una unitat territorial, a mas de la
qual hi ha la uniot històrica racial
cana ha d'ésser exaltada.
I heu's ad el nostre romanticisme,
cl romanticismo de plantejar entre
tanteo dificultats tot el P roblema va"
lenciä arnb totes les complicacions que
la realitat manifeste.
Responent a aquast criteri, hem recollit la realitat bilingüe de Valencia,
hern . intervingut en les qüestions aranzelàries, en el problema del port i
de les coinunicacions.
València --digue el senyor Giménez
de Bentrosa—ha de ,dernanar al cetatralisme aixb: Ilibertat per governar
el que és propi i que aquell es mantingui en el que es d'interes general.
El que cus digan/ :separatistes no ha
d'espantar-nos. Som separatistes d'aquest sistema que confon el particular amb el general, que després d'haver fracassat i estat vençut a tot el
món, ea dedica dins de casa a perseguir tot esforç vital i alliberador,
¿can aquell borne que només sap éster
enèrgic dins de casa amb la seva familia.,
- Això eis el que hem fet . a la Diputació: plantejar integralment un
problema i donar a la Diputació ánima patriótica i histbrica, i aktb és
el que harem de continuar fent des
de fora, afondant en l'esperit de Valencia per descobrir i exaltar totes
les seres' riqueses, sense temer els resultats. Quant Inés afonde= quant
més valencians siguem tots, mes ens
trobarem amb els altres pobles capanyols, i si no és aiXí, de pesque una.
altra realitat s'haurà descobert i les
realitats manen.
El senyor Gimiesen de Bentrosa fou
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Del

Esezats?

$ ETA
A l'Institut Nacional de

.tcird,s-iniitS, de Cees i d'Anor-

gaals, de 'Madrid, en el últims
exàmens celebrats, ha Obtingut
'eta titole de professor de les
ionelehyanceS de Sords-muts,
šrtrie 1 d'Ortoepia.- el profesieOr de l'Institut Català Sorda.
larde N'Emili Tortosa Gironeas,
'ene ja venia praoticant /munetea ensenyances a l'espeoial
centre docent que dirigeix el sen
pare senyor 'Sortees Overo a
la nostra ciutat.
A l'ensems, tanibé ha cursat
els estudie per a l'ensenyament
de Caos, havent obtingut en
aquests la qualitcació de notable i en aquells la d'excellent.
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t. 'A la Rambla deis Estudis, un, tramvia de la linla 35 va agafar a Montserrat Duran Aragay, de trenta nou
anys, causant-li contusions a la cara,
lame i cama dretes, i commoció ce»tal, de pronestic reservat.
• Fon assisdda al dispensari del carter de Barbarä.
JOYES VILLA NO VA UNID, 6
•

RESTAURANT ROYAL--Saló de Te

bada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a Pamericana, de
aa
:A=Sel Benito Padillas tendre erade divuit an'51, en vista de la
poca atender que mereixien les acres
passions per part de la dona estimala, opta per abandonar aquesta val!.
lagrimes. .Naturalment,
5.e peses
itans escrit un bitlletet dient
alió de "Sr. Juez: No se culpe a naLic de Mi muerte", que guardä. curolament a la cartera.
tret amb una
Després s'engegi
eistola de saló, perb no es devia de
Fer gaire perqué a peu i pels
seus propia mitjans va anar a curarse al Dispensad. Més val aixi.
leerá,

Pastells I Segura
Plaga Reir.d, /5
Artloles de viatze
Medalles I Copes per
Esports

CAL

eneomanin per a ofíciala i soldáti, estenent rebut de tot el que *se Confii.
Els enearrecs et rebr`On als ames
m agatzerns del Negrita, pm ea de Moncada, 7, cls dies 7 8 del que sorn.
Poden demenar-se referències per escric, que seran coniestades.
improssIons :té:pides- 1 e00nem1q ues.—.4thenea. Pela:, 31.
: 12 /Ulla 'REG LAra .
Llenganissa ex1ra. Siberia, a
Pta. 12 kg. Fofo Gras atara Sib6cla, a Pta. out Ilauna 1-8.
Mortadela extra Sibei+la, a Pto.
1'20 'una
l'a 1-11:: Liard pile, a
Pts. 3'03 llauna
kg.
Vicens Ferrer i Oc:er/p., P. Catalunyg, 12. T. 112 A.
\
A la muntanya de Montjuich, Caleta Poseed Coridal, guara/da , quetre anys, cotxer, es trobä anda la seva
muller, Maria Alzinaade dquaranta un,
de la qual vivía, lela 'mol: lemps, ecparat.
En el fort de la disputa que s'entaita entre els dos, el Caleta agredí
a la seva mullen arnb una arma blanca, produint-li diverses ferides al con
i a la cera, de prortóstic reservat'
La guàrdia civil llagué de simular
que disparara, per contenir ragressjor
en la seva fugida.
S'ernpapereo hatitacfons a 15
pessetos. Font da tant
4. Darrera de la Casa la Ciutat.

• Xampany Baques
d

El de millor be:tiquet
2 Guardiola de Forte£::..
...O.1
rataa,sacaa-a.aeaeoer.areata..
Als despatx de l'Alcaldia han
estat signades les actes de pagament de la finca número 42
carrer de Comtal, peopietae
del senyore Maymó, afectada per
la Reforma, i la del número
14 del carrei• de Berlín, propiatat. Na Dolores Avinent,
afectada per la Granvia de la
Ronda.
VANOS oAnaue
rurtaforrissa, 10
Diumenge al migdia es va decla-e
un incendi al vessant del Tibidebo, ei, hi ha la Font del Encallan
propagant-se al pare municipal de Cal
Borni.
,
acudiren els bombers, have.nt
tr
eballar fins a les set de la tarda
per dominar el foc, el qual va agafar
una extensió de -3 con tnetres quadrats.
Va poder isser salvas el viven dar bre a del la rC. municipal.
rar

CORD ZI.,,,L,ERA

VIb l anc, i'75 k:ltip. litro
pallers ARNO 8i MANISTAMY

A les tres te la matinaea da
Grans rebaixes
Da 1'1 al 15 del correal: en zatnge es reticaea del sera-c ine! cotaaiota d'olles, nota. casseroles, etc. dor Deuda deis Tranivies de St. Andreu, i en ésser al carnee (le Ceroen alumini EXTRA.
xamfrä 3111'.3 e; de 'Ne.aAi:i,e, dos
* REVI ERES 1 GELADORES
Llorens Germane. Rambla de. minyons, ab (anís reconegais per haver-li ja buseet casis en venir de Barles Flors, 30.
celona atnb ei cotan que ell
portava, se ii l'armaren i, nmenkantLa Junta de Protecció de la Infamia lo ario unes es tí . e.ee; de naden lrecdlitirstnent ea./ de.
lla acordat crear nous Pares Infantils taren d'exina•li
tot redí de la chitat i a tgl efecte ner que poinavj a la crartre.
ti/ compän7 de: minador, lambe.
han obert un concurs entre Propietaris
ele ealars, siguin edifcats o no, perquä etr.pleat tramen re. ;atece, sosp:rat el
presentí/1 proposicions a les oficines de que- es prepara te, an5: seguint el cola junta (passeig de la Duana, e bis), brador, i en -tare que era clueca':
zocatee els ntateixos reuntixia condi- d'atracament. es pd ti a de:nao:ir aux:;i.
cione d'espai, ventilació, sol, etc., per Acudiren çle segala un guardia mupoder -hl tenir durant el dia un centenar r.icioal fraile 'e serae •el .es -reo
igilant ele a deenareació, procedint
de nota.
1(1s tres a, la .lemecti deis dos atracadoraparlan:i
os a la delegació de
'elida de lo S1-;.•0:
AUTOMOBILS

Hispano-

Silissa

If P 0L4

i

A i rgu
19 HASS1S 19E TUR18ME
eet
S HP, 10 30 HP.
fotogräfics
garantitzats 1 econimpics ele
Per a lliurament hundid
trabaren a la Casa Cuyäs: ,Po-ten•nnn•n•n••n•n••
tal de l'Angel, 11.

Aparells

Chasis de turisme de
diferents tipus, amb diversos models carrosseria, de sèrie i
Jure, per lliurar a Pacte
'Agepts exclusius
Vallet i Bofill S. en C,
Passeig de Gräcia,

Avui, dia 7, a les deu de la vetlla,
l'Esbart Catala de Dansaires d'aquesta eiutaj, donara 'una eessie5 de dense; populars e'atalanes a la Platja da
la Constitució, de Vilanova i Geltra.
Per acord de l'Ajuntameut de 1 . 2smentada vila, figuraran en el programa les seves tradiciorels clames,
presentadas a -ih tota prapcsat, atrM
el vestit -tiple de pagès de darrers del
segle XVIII.
3i2U01:211M2Dia 111 Ii 13 13111

Sise publicat im copiós volum .amb
títol de "Las Juntes militares de dedensa", en el qual ea relata el rnovi
Ment militar de l'any spe.
Signen el llíbre l'ex-coronel Mär(Atea i J. U. Capo,

£1
ts 0 )7 E le t A rg I) N
N

• Per a cines de familia

Ahis fou delínguda la noia Pilar
Sänchez, de vint-i-quarre anys d'edat,
la qual s'aeusa d'haver entrat a
un taller de funteria del carter
Temería 118, i aprofitant que no hl
havia •
s'emportà cinc FUI 'Peseetes en bitllets, guardats 'en un caIsla.

L'autornóbil mundial
Agència general per a
i'A
Be '
2
13 Calalunya, Aran i II lears irm
ai
C.:aris,
p8-too
13
Ferrän. 14. Casa
2
VANOS
BARCELONA * u
N
rz
OMBRELLES CLAPES re
so
CILSBaltii,EMEIMilittlinV5E1IMM111

no hi ha cem la Casa Cuyaai

Portal de l'Angel,,11.

El dia del que som rnaxerä a
Efetila posicicass ávaneade.s En Franzose Casak, que s'eclearrega de remetre
- sois eiß exicärrecs i dmtatius que se

E
a

E! fusilual

"¡Pire tle He

rielifsu
La iesta celebrada dissabre a la
itit als jardins ... del Turó Park, a
benefici del Centre de Reporters de
Barcelona, constituí un esdeveni;
trust, puix des ele les primeres hores
de la vetlla era dejl tot iinpossible
donar in p55, degut 'a raglomeració
de , póblie que hi assistí.
El programa es desenrot116 segons
l'ordre anunciat i tots els números
mereixeren l'aprovaciO general.
Si els organitzadors eacoltaren
moltes felicitacione per l'èxit assolit, ells estan força satisfets del bon
acolliment que Can mereseut per
pare de ron:lijó.

D'ESPOR
,

REM des ens havia convençut mes, haventpe r
ELS CAMPIONATS EN OUTRIG se deixat entrar el segon gol, per mada6Peasueaangtryaotta d' la; aeti testeppe a
es un aparell fotografio de la
sa vista.
GERa
I
SKIFF
gleina
lqAug
grrlaultpLielltang
tEarT44
u1ð431s
Casa Cuyeks: Portal de l'Angel,
biwi
defensas fuer' el que pogueren intelligaencia. existent entre
lriaEl
els
jaaa./
En aqueste% regates, ultra die- perEls
número 11. •
dore. Alas sol fou el que donit bu!
salvar
el
seu
equip
del
desastre.
putar-k el Campionat d •Espareya, es
Dele mitjos, que ens agradi mereeauda vieteria al Sano.
lluitava per anar a Como en .tals Cam- fou Torrella (A.); Salden jugè molt
Retasan dele objeetes trobete
Quant a l'Espansol, ha anta t bee
pionat d'Europa. Les tripulacions datr tot el partit; Montané, desconeautennuihne de la Compansia General
majorin del temps, encara que, pen.
dpncs,
del
Club
de
Mar
i
del
Marítim,
d'Auteannibus de Barcelona, S. A., durb, deemereisept molí al ig e mal
gut.
guanyadores
ahíle
seran
les
que
hauran
rant el mes de jarrea darzer, els quilo
Dele davants, l'únic que jugä. du- contrate/últ. Les Inés de les vegfflealial
de representar a Espanya en els Camobjectes es traben als dipósits de resrant tota la tarda, fou Argemí. molt aetuat amb molt d'encert estant e 1.2
pionats d'Europa venidors.
mentada Companyia (NaPole, 274) a
ben secundar per Roig. Rediu, Canela .defensdiat.
Tres faran les regates que ahir es i Santolärta estigueren dílsconeguts.
disposició de les persones q ue aereditin
De l'arbitratge ,del
corregueren a "aleiff "outrigger" a
que eón de llar piatiaenea;
Da
Sairo;‘hataem de dir que fén amb
ELS
EQUIPS
quatre i "ourrigger" a vuit. En la priDate peles de fusta, joguina; eine
raolt eneert 1 hnparcialitat.
mera prengué part nones que el
Eren tres quarts de sis quan Mariné
¿lana diferents; vint.1-tres Vatios; una
Marítim amb el seu "Buich", tripular ordena aladar -se els equips, fent-ho de ELS GAMPIONATS
cansa per a portaplomes catorce MoDE CA'I'Ae
per Serratualera, el qual va fer tina la següent forma:
nadare ; dos paquets ami.) znestres; un
LUNYA FOREN UN GRAN
botica regata en 8 m. 26 e., temps que
Sabadell. — Folguera, Cavado, Munraspalli't per a les dents; dos psi-ai- Ere 11 [98i3
1111111esa
a
estela seguro hauria millorat si hagués taner, Morera, Arnet, Desvens, Sans,
aties ; tres elevere arab diverses d'ano'
'Seguras estava EaXtumdat,
fr
al:ir a la
Bertran, Grau, Tena i Font.
tingut contrincant.
cada un e haire vestits de bany; divertarda, al camp vell del Barcelona, en,
Terrassa.
—
Marcet,
Massagué,
Tor*
Per a l'Hornenatge a la Infantesa
see peces de vestir de ven; un vel; una
REGATA D"OUTRIGGER"
pel Consell Federa/ de la
rel:a Montané, Papel Torrella ganitrats
petaca; una tapa de rellorge; usa que erganitzat per l'Orfeó Pirettenc,
Federació Catalana d'Atletisme, es dis.
A ()CATRE
(A.), Roig, Rediu, Argemi, Canals i petaren
rreueta anat pedrea fines; un pot des - del Cercle Barceloní d'Obrers de Sant
els
catnpionats de Cataltstya
Aquesta fou la regata d'ahir: en ella Santolärja.
eialt; (Mes dotzenes de lläpisos; una Jame se celebrara diumenge vinent,
d'enguany, no celebrats des de rae
es
concentrara
l'interès
no
tant
sola
tot
El
resultat
final
va
¿caer
de
día
12,
a
dos
quarts
de
cinc
de
la
tartovallola une arweada; tres mocanao, que van portar-se a cap a l'Es.
deis; dos inoculara conteninemonedes; da, han estat contractats per prendre- per ésser la regata clàssica entre nos- 4 a O e contra deis terrassencs. tadi de Lleyda.
hi part, els celebrats clowns "Les nitres, sisó perque en -ella havia de 4 a O en contra deis terrassencs.
m'ene] 5 d'argent; llsla sombra de
Toiell les proveo resultaren molt in.
goma; dos parche de guants e dos guar- Aurels", els putxinelliS IV Gato i els desenrotIlar-s'hi la mes intensa lluda
ATLETIC - EUROPA
teressants, destocant-se per tea cene
dapols: un cinturú de senyora; dos ele- infants del Pomell de Joventut "Pon- entre els quatre clubs.
El joc sobresortí per les bones juga- ceptes la brillante actreació dels
A Nora anunciada s'arrengleraren
celletes d'Or"; que executaran difetellets ; una camisa de censor: un pa les embarcacions pe/ següent ordne de das d'ambdós costats, dominant, potser, . tes de Tarragona, capitanejats pel val!
(l ee contenint diversos documente; una rente eaneons antb gestos. Després
un xic mis l'Europa, el qual s'ha apun- campió "recordrnan" JaUMG NR.'
l'atinad de la celeb:ació per segona boles:
Iiiinada de notes.
L'organització, niOt acurada en tot&
Primera. "Sedó", del Club Mari- tat un gol en el primer temps.
vegada de tan simpar:ea festa, han
Dels dos equips, jugä. millor, al nos- els aspectes, sobretot en ço que es re.
RAteitexanacemserTer
tim, tripulada per Pellicer, Pandea,
estatja
moltas
les
families
que
s'han
CASA /2.1a1CtSLADA
tre entendre, l'Europa, qui ha atacat fereix al bon ordre en les pistes i re.
propasas assistir-hi accermanyant la Ferrer, Berdugo i Atué, timoger.
Segona. "Isidre Barbeira", del Club mes i s'ha entès majorment que ea pidona en l'execució de: Ilarg prograa Santa Colonia de Farnès.
mamada.
cle Regates d'Alacant, tripulada per seus contrincante. La part flaca d'a- ma, va causar en el /AA públic assisDetalls: Portal Nou, 46, seCarratada, Schlatter, Schlatter, Jora i quest equip la vaiérent en la defensa, terzt excellent efecte, fent creure els
gon, primera
resultats obtinguts en la possibilitat
la qual eco estigué pas com ele acosPorcel, timoner.
de desplazar als ainents campionat,
Tercera. "Jaime I", del Club de turnen a veure.
Ahir maní es produí un fort alted'Espanya
un equip que defeasi digna:
En quant l'arbitratge fou bo i imMar del.0 .A. D. C. I. de Barcelona,
rna fIs carrers da Sepúlveda i Villarparcial, encara que als darrers momento ment els colore catalans, ja de temas
tripulada
per
Borcnat,
Rigol,
Subira
roel per haver anaregur un bou jove
dongués per vàlida u_na falta que fou postergats en acuestes competiciena
Martí i Baldiris, timoner.
-na.
que envestia i obligava a córner a raerper manca absoluta de provee oficiala
Quarta.—"Desperta, ferro", del Club protestada.
hom.
Els campions quedaren ven- de la importància d'ahir, en les quite
ni:tic de Tarragona, tripulada per
El bou seguí corrent i no se sap
els atletes sense excepció Ilsaiten pel
Alasa, Dei-masa, Galofré, Pinyol i Tei- cedors per 2 a 1.
ni .d'on venia ni co ach a parar.
bon neme de Catalunya. dorara el mi.xell,- timoner.
BARCELONA - ILURO
De les persones rebOleades pel baocim rendiment per tal de demostrar la
EL QUE FOU LA REGATA
Un partit en el qual els dos con- valor del adetierne català.
nyut se sap que una dona, Antònia
Juyol Prats, de cinquanta nou anys,
Donada la sortida arrenquen a gran tendents posen en la lluita tot l'enEs, en efecte, reconfortant veme eran
fou Mirada al dispensad pee haver
tren les quarre embarcacions, i als cent tusiasme per a la defensa dels colors ahir, en divuit proves, es van batre
de
Hur
club,
forçosament
ha
de
reerebut ferides al cap i contusione a un
metres ce-antena-a a prendre lleuger
no-reo-rnenys que tres reeerds d'Eses,
bree.
avantatge el "Jaume I" seguit de molt sultar d'una vivacitat extraordinä- nya i cinc de Catalunya, extra el reaprop pel "Desperta a ferro" i l'"Isidre da i difícilment pot transcórrer man- cord catan. de 400 meces, rellene, que
Barbeira", Nieguen brunzents per sobre cat d'interés. Així foil el partit que
serà segurament hornologat pel
Postds a ifen[alrAS
-zat&
raigaaa les embarcacions a l'impida de ahir a la tarda jugaren al camp del du que exposaren2 al sen degut teraps,
MIREU QUE ES
les valentes estropades deis bogadora. Club Deportiu del Masnou els dos eo que representa el millorament
A l'Ash municipal del Pare han
El "Jaume I" va destacant-se per me- equips representante de les dues im- vuit records camlans.
mor,: Maria Viudes Palencia, de seiFOamüS!
tan:1ns de les altres embarcacioas, i eis portante ciutats de la costa.
Estem segura de qué si acuesta mena
onci e. crien eis Vean/A
reuma anys, vidua, natural d'Alacant,
Una nivellació de forcee ens pro- de manifestacions es portessin a cal)
seus tripulants amb boga perfecta i
pus Arenan het
i Pero Gonzälez Gómez, de cinquanta,
porcionà
un
seguit
de
jugades
ben
acompassada s'acosten al triomf fent
Inés sovint, molts altres serien els re.iadd marca
natueal de enevas de Vera (Almeria).
una embalada magnifica que entusiasma interessante, que donaren ocasió ál sultats que avui en tocaríem, puig que
bon
nombre
d'aficionate
de
l'un
i
el
nombres
públic
que
contemplava
la
LECHERA
--sainsreA.36usa=ameies
l'eausiasme i abnegació sestee Emite
• l'altre cercle que havien acudit al dele
e
bella l'uita dels bogadora.
nostres atletes permet esperar foEl "Jaurne I" ha fet una regata es- Masnou per aplaudir els setts .pre- nantentadameat la cava anistemia
AVS
DONOV-LA
dileetee. La bona actuació de l'arbi- quants entrenaments es convoquin. Senpléndida,
arribant
amb
12
s.
1-5
d'aale aficionats a la fotogra5E550054. SE LI 1
vantatge sobre els de Tarragona que tre, el qual sabe en tot moment se errar zuda lluny pedem citar el fet
POSAAAORASSOpOrd
fia. Revelat do plagues i
arriben segons, seguits de molt aprop mantenir la. seva autoritat, contri- d'haver-se batut el diumenge proppas.10.IA POMA
còpies, amplia buí a que el inc es desenrotllés sen- sat a Barcelona i Tarragona qualques
(3 s.) deis d'Alacant.
cions, positivas, en cristall,
se apassionaments de cap mena.
Ere temps mimes han estat:
records que ahir foren nex-ament
eteterst.
Guanyaren eis badalonins per llorare, servint aixib per demostrar que,
L'única cene substjtueix avan-Primer. "Jaume 1", del Club de
Treball immillorable.
2 a 1.
tatjosament
Met
fresca
en
)Mar.
7
ira
15
5.
comptern unta materia prima, arab
Tots els encarnes es remeDel Badalona, el porte:- i defen- ja
Segon. — "Desperta. ferro"; de Tarl'ús -dombstic i en: l'alimentare()
el factor borne, i que resta tan sois
ten a les C1ild0 NONES..
ses
foren
els
millors;
dels
majos,
dele infants. Fasciclas de fra:ae ragona, 7 In 07 s. 1-5.
encoratjar-te i ajudar-lo moral i meCosa Caselias, Barcelona,
i la davantera peca per un terialment pergui pugui entrenar-se de.
Tercer. "Isidre Barbeira",
correr eanta Anna, 45, tocant N a qui en -flernani a la SOCIETAT
excés
d'individualisme.
NESTLE A. E. P. A., Granvia cant, 7 In ao s. rae.
gudament, millorana la forma... i de
a la Rambla.
De l'Iluro creiem que bou la rat. atant
1 Layetana, 41.—Barcelona.
Quart. "Sedó", del Maritim, 7 ni.
tatItesen tant donar-li ocasió de que
erwez=ams.szsmaeszzarmirsz‘emeraszaternd
ha davantera la que els féu perdre
44 s. 1-5.
el partir. L'actuació de Ventanachs rn esuri dure lomees amb les del restanto
deis Hospitals de París. Pell i LA REGATA DVOUTRIGGERS" suplí el que donaren de menys els
això, continuant les co.,
cinta fi ä veneri. bunt Pau, 28, pral., 2."
Do ctor
A VUIT •
seus companys i compliren loé els sesParta
coro fins avui, deixant pos4
Miell=12=2.Z1j1C2=1C.BMIZIMA=S1113
Tan solameM el Maritim i el Club de defenses i el porter.
tergat a l •atletisme, abandoMar prénen part en aquesta regata. Els
teW.
-.LniZgairl:157,MAUeUML.Wr
...Malr,"eir-14
" ' W-Will:L02.-~4~2211,2e12.52
nant-lo a Hure escasas forces,
EL SANS ESPANYOL
del Maritim són aquí els "vete" i els
mancant die pistes adecuadas
A. l'hora anunciada i quan la estadel Club de Mar els debutants , La niet
MAN S
la Federació i fent-se necessatenia ba estat deis primers coi/1 ja se son lassos pels efeetes solare, apare&EL
SOL
suposava, penó contra el que es creia els ameren els equipe, els q U ald, cosa de ri per habilitar els inhospitalarie camps de futbol treballar
de.l Club de Mar no s'han deixat gua- costana en aquesta teraps, es presenten
1›.; QUEdFIS
:
incomplets, o millor (lit, iategrats es- desesperadament durant dos 9
nyar de gaire.
tres dies és impossible.
El "Lucho", del Maritim, anava tri- cassament pels reserves.
RAMI A DELS ESTI1DIS, / 3, i BONSULCES, 1
Això no obstant ens aconsola
Le seca constitució era, dones CO111
pular por Ornecies. Coll, Radias, Riba,
la magnifica jornada d'ahir i
•
tI Giralt, Pérez, Morales, Massana 1 Mar- segueix:
sr-eaez-esa-seas:~as-ass.
esperen) confiats en tina franca
Sane.—Alsina, Soligó Balasen, Mastínez, timoner.
victòria de Catalunya en ele pro
El "Cataunea.", del Club de Mar, carel', Cotillas, Calvet, Lapa.
pera campionats ¿'Espanya.
VALORE - CUPONS- C;Zre-S- CANVI
el tripulaven: Dalmau, Soler, Ventura, Pons, Riva i Pandos II.
ar-AAWCAAAva.
Els resultats tecnics de les
Espanyol.—Ventura, 5 rnti, Sajrieu,
Folla CanadeI3, Ramon, Cornet, Calret
Muelen, Sales, Rival ., Navarrete, Que- proves d'ahir foren els sa.;
i Arteria, timoner.
güents:
De sortia pren ja avantatge el "Lu- rol, Sierra, Bolet i Juanice.
Despres l'arbitre, que leo era En
100 METRES, LUSOS
cha" per() el "Catalunya" no el deixie
nl
°;'3 PrInr
Primer. Casas (E. C. B.), 11'
rfins en cenes momemts sembla que el Salvo, ordenk el començament de: ;tac.
Salvó,
ordenè
el
comenearnent
joc,
del
7- 1 0.
vagi a atrapar, sobretot era arribar el
ii
venciment 1
reinell negre, on aquest comenea e la em- acabant favorable al Sana per 2 a a
Segon. Recasens (C. G. T.), a
Dele dos contundente, cera ja deizem
un metre.
balada final, ço que el posa al nivel
---zrzrzmro,,wrzmazarzzetge.-vettrangrer,rrilwmz•emeirem del "Luclta", raes en aquell moment
tatzezetert,
la tripulació del Maritim pren també
Trartament especIal i repiti del tracoma
l'embalada i arriba a la nieta amb Ir si-garilaiEntealailailainalalarnameisizaziamaralealralcaintaBli
egranuractordn; niatarties externes;
rorreeeiö
tots ere dejeetes
lii 1!
6
Segens d'avantatge, lent la regata en
óptico-vimiels.
caz,
•
0 O. o/ I. 1 e A
De 4 a O i floree convineudas
Dr. Laprrsanne, da Parla
CUCURULLA, a, lar.
El temps emprat pel "Catalunya" va
•61.7.19.11.4131111MCSAILL91..1.1211.7-W b=.56.1 n2a>.,nCeLZ.,..LX/WELII,"91•41112111;03121.3•11.
derer de 6 . m 57 s.
's•q 111 .72 11 1 3 V113 11 e 54 té iii 22 W. 212 ti re t 171'2 21 E M 2 31 2 3112 E a 11 213
Molt insportant i digne de lloança N
és la debida del Marithn en aquesta
prora, però la "performance." dels del
Club de Mar és ben prometedora dc
hiles acruadons, car aquells que com
a debutante, es porten com feren abur
de l'esport de muntanya per e.xcellència.
BARCELONA
no Atan Das molt lluny del triennf.
hila [lit Eaiiillia, 10 ;:icialm3 Ä. El 1 52 : AaIa1611 Corrus 563
FUTEut.
Direcció telegrafica i telefonica: CATALONEABANK
ELS PARTITS D'ISTIU
C. E. $ABADELL - F• ‘C. TERRASSA
COMPTES CORRENTS COMPTES DE VALORS —
Ainb mothi de celebrar-se la festa O
O
CAIXA D'EST.ALVM — BANCA WRSA
CITmajor en aquella industrioso: chitar tinPOM GIRS — CAiNVI DE MONEDES — DELEgué roe aquest encontre, en el qual es O
GACIO DEL BANC HIPOTECAR! D'ESPANYA —
O
.disputaren una bonica copa.
DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA — SUBSCRIPTingué cura d'arbitrar aquest partir O
O
CIONS A ElirIPRESTITS
el senyor Mariné que feu el seu comès O
d'una manera admirable, si he pitä
O
"of f-sicie" imaginad i en deixä. pas- el
re
ser
un
de
ben
marcat,
la
qual
cosa,
,
CAM113119.A CUUZASSAIDA.
perá, no feu troncar la seva reconeguda ▪ CAMPS 1
imparcialitat.
Del Sabadell. Falguera tingué tina
AGENCIA núm. 1; Carter GrIllCohatia; 8 - Teläfon H. 837
tarda afortunada.
SECCIe E3
Les defenses Cavedo-Muntaner for te
AktitIA itü21. 2:Sant Andieu, 148 - „ S. PI 671
els que mis ens agradaren, salvant elle
Rambla de Catalunya, 41
AGENCIA nürl 3:
Zainurän, 111
„
tes deficrencies que es notaven esa els •
G.184
BARCELONA
Telitfon 4583 A.
mitjos.
Stscursals a Girona neyda •
Aquests estigueren desencaixats tota
11111B13111111111111111E•111111C111111311•BBBIMIBBIIMMINI111111111131
at ai le NI 313 i es FI es - M eses E PA N es Uf ms y ac es u El ias El Mi 14 N El eift ge 11 la tarda, sobretot Arme, que estigué
apatía tot el partir.
Dels davanters, els que més sobreEspecialista en malalties do la
sortiren foren Tena i Sans, molt ben El doctor Casanovas "a, Nao i (»elles.
aith
H. Ea iras E g rm l g ra suitort, V°ulèaeia, 275. prat. du e 1. secundats
El
per Bertran. Grau i Folie
dant del doctor Avelf Martín, continua. la seva visita el wad
Tel. 2268 G. Dimarts, dijous i dissebtem
Estiecialisla en diabetis
Del Tcrrassa, Marcet, altres vega-.
res- de Olerle, 25, 1.er, De 3 a 5.
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Camises "Gran moda' angleses, amb colls i punys, jocs a 9 . A pessetes
16
"Forma novet3t" obertes dalt baix, amb 2 colls 12'00

MAS 1 ROCA

CONFECCIO

Camiseria - Corbateria - @Fiares de Punt- Milgeria4
24a26•PORTAFERRISSA-24-26-

Tres 27 pessetes
66
35

i MIDA ESPECIALITAT

Camises "Tennis noi" de Panamà extra amb blanc cru, 10'50 pessetes Tres 30'50 pessetes
66 . 35
cr
"Esport moda" zèfir fi, amb colls i punys cosits, 12
"

TELEFON 1574 A.

far/M603=SMI•

Tercer, Cebrian (independent),
a tres metres.
200 METRES, LLISOS
Primer. Cabrían (independent);
24" 8-10.
Segon . Casas (F. C. B .), a dos
metres„
Tercer. Recasens (C. G. T.), a
cinc metros.
Fou la verdadera revenja del
diumenge propassat i en la
' qual es confirma la valor exacto d'En Cabrían enfront d'En
nasas, que finalitza la cursa
; ami) certa dificultat, després de
dues sortiefes falsas d'En Ce_a
unan 1 En Pasea.
goa METRES, LUSOS
García, (C. D. El 33" 3-10.
a Maten (F. C. A. S.), a quatre,
reines.

• 3. Forcadell (C. G. T.), a sis me1 esclatant vietetria del carnita', de Barcelona, amb la circurnsean; cia fsivorable d'acostar-se al record
solament en x-ro. Avui pot ésser considerat En Garcia com el millor especialista de la nostra terra, juntament amb En Maten, amb el qual sos-

tingué una Iluita formidable.
800 METRES, LLISOS •
7„ Pons F. C. B.); 2' 3" p-ro. Reeord atala.
2. Fercadell (C. G. T.), a quinze
metres.
3. • Casadevall (R. C. D. E.), a set
metres.

Sense ésser inquletat, però a tren
fort i corrent •amb • Ifestil que l'acredita una vegada Inés de boli corredor
de mig fona i lees, l'enigrratic Pons
guanyà aquesta prova, batent el reterd- de Catalunya d'En Calvet - (2 minuts, 9 segons,
noo METRES, LLISOS
I. Pons (F• C.- E.). 4' 43".
2. Vidal (C. D. E.), a tres metres.
3. Carlos (R. C. D. E.), a vint - icinc metros.

3,oce METRES. LUSOS
s. Palau (Indepena)," 16' 22" 2
declines: Record català.
2.•• • Mani (F: C. B.), a quaranta metres.
• 3.- -Ramos (C. D. E.), a noranta

• • -• • -••••

der arribar al seu propi record

de 1'65 metres,
LLARGADA AINIB DMBRANZIDA
Forcadell . (C: G. T.), 5'53
metres.
Casas (.1' C. B.), 552 me-.
tres.
Recasens (C. O T.), 5'51 metres,
\.`
PERNA

1. Llort (C. D. E.) : i Valle
(independent), 2'67 metres.
3. Galvo (C. D . E.), 250 me-,
tres
TRIPLE SALT
Recasens (C. G. T.),
11'96 metres reeord cataba.
2. Olivella (C. G. T.),,,1152
metres.
3. Nintró (E. C. B.), 1123
metres,
PES
L Nin (C. G. T.) 1089 metres.
2. ,Lltres (G. G• T.), 1017
matees.
3. Fleiter (S. G. A.); 10'11
metres.
Descontada ja la elasisficació
d'aquests atletes en els tres primera llocs, aixf cont aclarida
d'unebon principi la superioritat
d'En'Nin. la Puita queda. -concertada a un "match" d'aquest,
cont r a. el record de Catalunya
cletentat per En Soler, del qual
resulta vencedor el"record"(?),
a pesar de les intencions perseguidas per En Nin.
DISC
1. Fleiter (S. G. A.)-, 3600
metres,
2. Llorens (C. G. T.), 1017
metres. Record patata.
3. Nin (C. G. T.), 29'26 metrea
En aquesta,"prova -demostraran
novament ele atletas tarragonins llur gran classe, hatent el
record de Catalunya. El que va
causar millar impressiö fon
llenar, amparò la seva marca
no pot tenir-se en compte per
ser alernany.
JAVALOT (clasic). 1 , Fleiter (S. G. A.), 43-20
metres.
Brü (C. G. T.), - 41'96 me,..
'
tres-. Reeord «Espanya.
Llorens (C. G. T.). 35-17
metres.
Corn en el dise el segon elassiEral, bat el record catan. si b 4
acinesia volis també cau el .1 Ls
panya dc l'Izaguirre, arerb 4055
metres.
MARTELL
1- L'orees (C. O. T.). 2741
metres. R.SC011a d'Espanya.
21-90 me.
2. Nin • (CO.
tres.
3. Faené (C. .D E.), 1 8-7.2
etres.
in
y No contra-1.f el guanyador arnh
e l resultat obtingut, inf a nta ilegra tot segelit„..minorar el sea
propi record. (101lzarli-lo a 2873
metres, que ja enmenea a esser.
una rnarea aeeeptable,

CLASSIFICACIO

I.-Francesc Tresserras, en 2 h.
27 in. 30 s.
2.-Josep Disipa], en 2 1.1. 27 in.

•
30 s. 1-5.
3. - Francesc Cruz, en 2 11. 27 m.
•
3o s. 2-5.
4.-TeOdor Monteis.
•
3.-Josep Sant.
6.-Marcelí Lb pis'
7.-Roe Arguz.
8.-Josep Ferrer.

..TEATRES--

Preus econòmics

Tres «slalom de patinatge d'Orles

Aval.

viador emmascarat, La dama de
les camelias, La calor de .la llar.
Nicomedes famoienc, Líemperador del Sahara.

"..4.048.0.04448.04O444.0.0~

La Hura del

dia

mecres, grans funcions.
Tots els dies,

Barcelona se divierte

Casa amoblada

Saldó , Compro

Vilamarf, 47, entresol,

DOS JOVES de 57 anys, 'empleats de
Panca, s'oreretzen per a Fernando Poo.
Escrittre a LA PUBLICITAT, Mun. 5500„

-4+0s11-3.41+044444444•114441»e"

.4445.+44-e-~4444.444~1,44

VI DE TIARA, a 0'60 pta. 1551e, Posar a
domical; colina preta. J. A. Joraatia.
'nana.

per llegar a Santa Coloma de Farsee. A den minuts de lea "Termes
Omán'. Detalla; portal Nou . ngmero 46,
. segon, prtmera.
i
--........
DOS »VES desitgen casa de familia per
a tot estar. Caso ancle. Escriure a LA
PUBLICITAT, inlm. 5001.

Avul. dimatis: El 1111 del pirata,
seirou i tercer episodio: El casamento a la mitJa nit; L'atracció de
la mole, segona 1 Carrera Jornada:
Un cae-boj a Nova York; El cavallar da l'armadura. DiJous„ estrenes: El n11 del pirata, IV i \-; El
criat do la malta, per catarles Ray;
La pantera negra, I Blues

1 tora Imperio. - Denle, di-

(oren del carrer Fetal)
0'15 a 1 1 de 1 a 13.

a la mä

Walkyria

2 Raquel Mellar, La Coya, LuX Iú, Serás, Pilar Alonso, Pas-

V1ES URINAR1ES

Pelt-Slnlis-Prestata-Impotenola
trantaSois meterles alemanys
unct sense medleament nl dolor.
PREUS ECONOMICS
Eiarnen amo sanca X. . . 10 pu,
Salvaroan 6011-91 .1. . 15 l•
amaba de san g . .. 25
pm; MISMO
Tractaments
POLUL1N/CA
Ronda de la tInivera(tat, 5 ,

f..

Esmerat servel
de cafè -resteurant.

Monumental - Paró

les-actrius de la companyia.
-Gran axite del Aneravellós
artista Bertini, imitador tle
i
.A.

* 44444.4+344-3-a-eeeseltesee
144~4•1144-0~-4?-~1-1.-4-64-av.,
,
ZC
TEATRE GOYA 1 eGran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia
Dijous, 9 d - agost de 1923
Grandies esdeVeniment
Estrena .sle la sensacional
e-e>
produce-Vi trägica

HORROR
(El cas estranY dl doctor
Jekyll)
de l'autor angles Stevanson„
-± interpretada magistralment
pel formidable actor alede
rnany

CONRAD WEID

e

1

Aquesta produce, ció ha estat presentada a
1- -Berlin 83 dies consecutius,
apassionades
ocasionant,
entre mate,- f
- . controvèrsies
.
• rialistes i espiritualistes. , 4

Unics

Gran romperla 'B y te& se sarsuela,
opereta 1 revistes, dirigida pel
primer actor Enric BUS.

•
4 Avui, diumenge, tarda 1 nit, kaario
e programes: la bordea comedia La
e. calor de la llar; Ice pellicules enmigues Nicomedes famolenc i
mid I L'emperador del Sahara; sintcressant film El cavaller de rarmadura; segon I tercer eplsodis de
El fill del pirata, i segona i Ultima
Jornada de L'atrácalo do la mort.

AUTOM013ILS
U1111111111113

CAMIONS

Creree+04444+4404~114.114+Ii

OPEL

RESTAURANTS

111111111111111111111111111111111111111111111111
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Hotel Restaurant Versailles
,. Obert des de les cinc
del mass a mitin nl:

Pervel de cohen I a la carta
Coberts de reo pta. endavant
IlaDitaclons per a temporadas a
oreas económico
Ale g a del atas Ganaban
Cual copeetal per a automalla
Telèfon 7 11
Joan Cd (do l'ant10
Itt Propletarl,
VERSAILLES)

LA RABASSADA

acte3
LA BRUJA
Bil/a(pleS (le primera classe, 5 pto.:
dc segona, l'50; frallques les altres

Hotel -- Restaurant -- AtraccCons
-Ion metros altitud. Programa enitisader. Temperatura deliciosa.
1/ab/tanteas Gran confort per a familias. Servei pernianent d'autocars
des (te la placa de Lesscps (»seperst, del nugtlia per amunt.
iSiom 620-5 0.

lecailtats
a les deis , ei grandiös especia .
ele en tres ales

¡AVE CESAR:
DADA, din/erres, extraordinkrla rimel° en /10110r (le I Allininlstrarlor

t

teeeent,
LES PLANES

4444444
-114--14•64+»+41+6~~141,

Avui. dintarts, tarda. a dos quarts
de cine, gran matinée popular arnti
tres
Ii fOrnlOst,, Sinla Jota Mica

d'aquest teatre, En /t'erran Itornenech. del:emes proerama.
DIssaiste, efare/111 SIe Ja lestsis toral 75
gaarcalona en rodolins,
vista par fora i pee dins.

a>>44444.111.be'S'elt4-~1144.9.31›

C I FM ES ---

044441Keleteüeletetneefflin
" ‘4444-4444444444-9444442<ee'

.
Agente:
"Unión Comercial Española, S. A.-Rambla do Santa
Mónica, 7, primer.-Garatge, Bruch, 168.

LES PLANES .

Tetes les -nils sopars americans
Coberts a 10 Plec., i carta
Trena cada 20 minuto.
filis a 11,10.

Saló Catalunya
Alud. dimatis. grandlüs programa:
La filia del rosal, per Elllot Deater
Eiste Ferguson; El ronco em ( or,
escarió del genia/ WillIant S. liart;
Corcant un pecador, amansa comedia per 1.nstance Talinadge, I FM.ty a la anima, de mona broma. DI, mecres, estrella del Prbgranta.A.DIrla: Tirania, crearle de nocottly

l'oblindrau amb una lampa.
ra i pila elèctrica de la marLOT, Cisposapt, en tot !loe i,
a qualsevol-moment, d'intene
si Iltire.
Indispensable en les exeursirias 1,...iatges; en la llar; en
la fabrica; per buscar quel(mur en la foscor; en pujar
l'escala; en la tauleta de nit;
en el male,ti de viatge, resul, tant sempre d'una utilitat incomparable, el mateix a la
ciutat que - al eamp. .
SOLAMENT SON _AUTENTIQUES LES LAMPARES I
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Les 'ltrobareir a° les cases
següents: Suprema. Pelayo,
56; Lorés, Codina i Roig,
Trafalgar. 3; E. Schilling,
F erran, 23; Beristain i 0.',
Farra/1, 1: Laplana i C.', Ferlean, 1 5; Vieens Ferrer, plaça
C'aialonya, 12; A. Valverde,
Comtal,- 9. •

CORREDOR per a la p/aca, que coaegui

clientela i m'Ocie meeaders butaaca.
Aragó,. 360, Magalzegt.

Industriais
ligricullorsAbans de comprar cap
elevador d'aigües , demaneu_
detalls de la bomba

SAURIO

1‘-'1Inicra que es pot aplicar a qualseNol torea motriu; no necessita ensevar-se i- funciona amb peç
esform
Se sol.liciten agents per,
a la venda a Catalunya.
Taller i fundieló de JO-

Restaurant Elèctric
JAll-BAND

,444444,

casa per

Calçat bo i barat. Tapineria, 29.
Su-misil,- 13

Nota. -

Nikee>444-tee-s444+x-e-34*.e4
ed-e+4-e-Beeeffleee-Ne-4,44-c-see-%
TEATRE COMIC

d'ira

00111n11MM

Ma.101M,

to a España, Fado, Los tres
ases del toreo, Garrotin, per

loiel

mires partldiatm, publica Ms minora miginala dele «mentora catalana, amb lo
sola «Miele d'un veritable Interés sr.
tietic.
LA NOVELLA D'ARA to una arma per
a domenyar la invade do fea marease
. castellanas que fan Melbé la nostre eatalanitat.
CATALANSI NACIONALISTESZ GORSPREU
"LA NOVEL.LA D'ARA ," cada *enmanga
mmemeemmemmose

DIA DE klODA
Sopare americano

dimarts, 1 !libre de L'a-

Avui, dimarts, tarda, a les
cinc. Nit, a les den. Repetid() de les, grandioses funerons organitzades per les
aetrius de la eompanyia en
honor de Lepilin i Cabezon.
L'exits de la temporada.
Barcelona se divierte i Can-

VELODROM DE BADALONA

Per a diumenge vinent els incanSas
bles elements de l'esmentat Velödrom
ens anuncien uns g ran jo r nad a es1,0,fiva, en la oual, ultra el concites de
rex-campiö de Barcelona darrera moto
Salvador Armengol, podrem admirar
les helles i progresivas qualitids del jo-re campiö de Badalona Prats i amb
tota Neguretat del forttssim routier
Teodor Monteis.
Veas acl el programa:
Primer: Eliminatóries del Campionitt de Badalona darrera moto, per celebrar la fintal el dia 15.
. Primera climinatöria
Prat, Duran I, Oliver.
Segallo. eliminatöria
Carbonell, Giralt. Duran II.
• Tercera oliminatitria
Tauler i els dos segons classificats
les anteriors eliruinatóries.
Segon: Gran cursa de mig fono amb
entrenadors a moto. Equips:
Prat-Soriano
• I -Monteis-Rubie
Arrnengol-Tresserras
Aquesta cursa sera su tres sérico de
15. i :2.1) quilómetres respectivameut i s'adjudicar-h per punts.

PISTA
DE
GEL

Diana-Argentina
Excelsior

e

I4Ì

. 1 atracclone

55 Púnica publicació catalana que, sena*

nova casa de Villy, Les escarceilercs6 Els deutes de Triqultrao,
Ferrocaeril d'Olot a G i rona, 2
3 de El) MI del pirata.

Companyia c6mico-lirica

PRADO-CHICOTE
Temporada popular.

Eiperta

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
-Avni. La veritable felloitat, La

444-••••44.444,44,994,44,0444ELDORADO

L AT.EGUll
M
- A NUE
Ens assabenten a d =era hora que
l'abnegat corredor Manuel Alegre,
campiö de - (atalunya mig Copo, passala la gravetat dels primers Moments
segueix en una riiipida. minora, que de
tot cor desitjartem s'acceutuds fius el
sexi complert restabliment,

NATACIO
EL FESTIVAL DE SABADELL
Resultats:
50 metros debut -ante
Duran, 45". Linares. 48",
Casas, 49".
200 rnetres soda!
Galan, 3 1 36Casara.mona, 3'42.
Eros, 410.
Water-polo tercera categeria.'
roo METRES, TANQUES
Barcelona, 3.
r. Vintret (F.- C. B.), 18" 2 - 10.
Sabadell, (1.
2. * Cabrían (Independent), a un pit.
L'equip guanyador estava
.100 . METRES, RELLEUS 4 X roo
constifuit per: Malagrida, Pae. F. •C. B. (Dubois, Casas, Violau, Borras, Galilea, Pinillo 11,
:rd , Cas a s), 49" 9-50.
Roqueta i Roca..
2. C. D. E. (Artero. Calvo, Turgols: Pinillo, Ro
ISlarearen
me, Garcial, a tres metres.
i Borras. Durat el parid,
So.
E.
(Dasca,
Mario,
3. R. C. D.
foCi expulsat 'riel camp En'torca
:anes. Montaner). a up mema.
per estar-se para t. clavan t del
Carera verdaderame.nt emOgol. No obstare jugar 6, el Bareionant. en la qua( recluir' plaCM I. ¡SME e.elona conseg. It marear en Pea
neador va batre el raeord- cade lea -ho els seus contrincante.
LA CURSA . DE sABAPELL
bria. - si bé" no podía eSser hoottr
SALTS DE PALANCA
podara
m'emanar
a
la
Així
r
formar
part
rnelegat P e
Els Sal ts no fosen vistosos ni
La calor ha asta!.
sa
,quip un atleta de nacionalitat
interessards. En Blanes i
enorme i falal per a Is.votreflors.
Ouncesa.
Cal (mieament , eitar . nn detall, Prausser ho t'aren queleom millar que els altres saltadors del
1.600 METRES RELLEUS
per a que es ptigui fer el leelör
Sabadell.
mirra 103 PXOCIO de 4:0 'ctuct
Y. per 400)
res,tat t-I
Com a nota final, fein constar
1. F. C. B. (Pons Sandio, I meint 'la cursa. 42 ha
nombre deis (.orredors que han qua la conc,urrinecia era nombro
Pineda, Calvet), 4' 2". Record
pres la sortida. lO (niki-linera els sa i distingida. Va Esser favora•català.
arrihats. i cal l ' U' notar que en blernent. con-tentada l'actuació
2. • R. C. D. E. (Casadevall,
nombre sumament petit han PS- del portee del Mataró, el millor
Solanas, Montaner,: Pasea), a
fa/ els que han abandonat per de la tarda.
metres.
avaria la maquina. El sol que
WATER-POLO
3. C. D. E. (Vinadé,
C. N. Mataró, 3.
guer, Miret, García), a dos rpe-» assecava les gorges' deis nostres
corredors els ha _ estat fatal,
C. N. Sabadell., 2. (1 (le penal)
tres.
les baixes moro hem dit han esEn „aquest partit el Club maCom la cursa de relleus a
tat
considerables
i
malgrat
laronf bat regulo campió de se400 metres resulta aquesta alnixb,
el
promedi
i
la
cursa
feta
gana rategoria i entra en postament interessant. hatent el
Barcelona el record cataba en. pel vencedor ' han estat nota- sessi6 de la eopa . oferta per la
Comissió esportiva del club
-1' 4-5 .per l'Espanyol (Casade- bilíssirns.
La Pulla Isa estat aferrissaza flor.
vall Carrera, Ituvira, Dasca).
da, Alegre, Tresserras. Llopis,
El 'Mataró va presentar al se' 500 METRES, MARXA.
Bisbal, Sant, Cruz. • Monteis, güan t equip:
Casas, Orinad, Fain :é, etc, etc.,
Majó III. Coll, Casabella, MaI. • Meléndez (E. -2-1'
han mantingut una batalla apl., jó fr. Tunvf It, Tunyi I, St•rael.
12" 2-10. Record d'Espanya.
tre,ntre
tots
aquests
noms
C.
B.),
a
vint
ca, i
2. Gibert ..(g.
i el Sabadell:
el d'En Francesa Tresserras ta
Alsina, Dalmau, Prauser, Gametres.
sobresortit ben per sobre -dels
'3. García (F. C. B.), - a . sesaramona, -.Garcia, Foi"nell, Realtres. Despreciant él flagell nom.
tan
ta cinc metres„
Davant 1' actuació per , tots de la calor que, lela Inés que,
Eta acabar la primera orla el
c oneeptes esplendida del gua- signa suar sang als nostres cor- Matara) tenia mareats 2 gols 1:1P1'
nyador, cal remarcar tarnbd
redors; ha fugit coro un llamp Sfrael. mentre (pie el Sabadell
r onjuntes del Barcelona, que
deis seus contrincants a la vissols n'havia aconse guit un per
rogué classificar tras represen- la de laMeta, i ha vençut. 'Visca mitja. el - En Remiro. A la segona
tanta.
part el mataix davantar ,esquar-..
Tresserras I..
En Meléndez, inquietat prire del Mataró s'apunta. un altre
DURANT LA CURSA
mer per en Farell, que després
gol i pea després en Gareis aSön les 910 hoces del matí. prrefif.b. 'un penal, que l'Àrbitre
retarda notablement„ i poster iorment per ep Gibert, es vejé. Prenen la sortida 42 corredora, gerrernseemant li concedí, per
éssent ja aclamats per l'enor- aconsaguir 171-fltim.
obligat apretar, batent d'aqueSme multitud. Seguidament ore is
ta faisó el seu propi record de
250 METRES RF,LLEUS
la distancia establert, diumen-. el cap Gasas . Prop de Ituld,
Un equip del Sabadell va gua-.
Alegre allarga el tren de Pes,
&e al camp de l'Europa.
Barcelona,
carnot marxant, a uns 40 quitó- ri_ ear a un altrejadel
ALÇADA AMB EMBRANZIDA
estaven canmés com tots
metres per hora.
1. Turma (C. D. E.), 163
sets.• per haver jugat partits de
metre
s.
watet-polo, la cursa no foil molt
L'ARRIBADA
2. Llord (C. D. E.), i Lleinteressant. La diferencia va
L'aglomeracié gis enorme; el mi"lila (C. G. T.), empatats a- 158
.ésser de 6 sagons entre. uns i
blic aplaudeix frenètic i en mig d'a. metros.
F R011 vjetiiria del reeordman quell davassall d'entusiasine • fa la altres. Tamos, 31 . 5". •
seva 'entrada triomfal En TresserEls" .-parti-te de waterLpola
de Catalunya, que . enda dia
ras, seguit a g ns r3 metres d'Ere arbítrareetes . Trunyf .1 En Malar1R5 S aVeneos .
•
4er ida...
Bishal i a 3o d'En Cruz.
Ahir, no obstant, no em po-

menà Eis Palau. que no
el cap en tota la prova. seguit primer • per EA Vinadé i En Maui. i després, per abandó d'aquel]. pass a a segon lloc ,En Maui i a tercer
En Vives. el qual, més taré cedí el
sen }loe a En Ramos. Fi,nalment En
Palau ha vist coronats per l'èxit els
seus justos anhels. motiu pel cmal
adrecem la nostr.a enhorabona.

Els Espectaclesi

9.-Claudi Fosas.

to.-Manuel Ca rbonell.
ir.-Artur Casa s.
12.-Antoni Sagalés.
PROMEDI DEI. VENCEDOR
Francesc Tresserras ha cobert els
72 quilómetres de què es composava
la cursa a un pro mecli de 29 qui16metres 286 metres per hora.

Catalans:
PARC

FONDA SIMON

SEP PUIG, Serrano, 44,
TERRASSA.

MENJARS A LA CATALANA
ESPAIITERIA, 0-V1DRIERIA, 12
Telèfon 1378 A.
me. ••n•n•••••n

D R.

BOADA

Dileastät%•lintillaä.ri:17:mbP1:"'deRaCilaTallui,

. Sant Pau,
nya, 31, 1.er, 2... De 2 a 5 i de 7 a 8.-Clinieae
número 44. De 7 a 10 do la nit.

e

Palian

re441144-444~644444.4441+4k.

Cinema Princesa

7-7 DIVERSOS

TURO
PARK
PARC DE MUDA
immensoe Jardlno
Grane •traccions
.1 tul, u, concert per la
Banda dd cactadors Ile Plaskncia. Comiat. al T11153Parli, Ile l'atractle més sensacional del Mön,
BOLID MIMA
Eare . nestaurant de primer ordre

via Layetana
•
Telefon 1371 A.
L'únic local que disposa de
Pültim avene en la projacció
nemalogvärica. Avui, dimarts,
estupend pro grama, En cos I
änlm,a, magnífica cinta drama-tira per la eminent, artista, Di
sie Lacke; Sud de la oulna,NATACIO
grandiosa comedia per la gran
artista Marguerida Clark, del
PISCINA C. N. BARCELONA
Progriema Ajuria; El castell de
Escullera Llevant
La Motte, gran film (Ira/palta; ;Avui, dimarts, den de la vetlla,
La Savoya en hivern, del ProESDEVENIMENT . ~ORTO)
grama Ajuria; Ull viu amb el
-Curses, culis i partit.de
troley, cerniea da gran broma;

Gran äxlt del tercet Caballero.-

Dijous, Prograrna interessant;
tot estrenes, entre elles. Les

víctimas del divoroi i A les
..rxes de la Intriga.

sic
3 ALÇA T.:
11 11 11 gl 11 11 II 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

WATER-POLO

Brussels Swimming Club de
Brusselles
contra

Club Natació Barcelona

E bigienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 111
II
calf, tall anglis, doble plantilla de cuiro
1
a
'50
II

•a 14' 1 15

Pies. parell
TIpus de luxe a preus baratissime . Espardenyee at1113 50.
la do goma, des de 2'S0 pessetes papel!.

Ill

a
1511

VENDES AL DETALL"'

O Correr ANSELM CLAVE, 9 (Final da Ie hilb133)
•

(Abano carrer Dormitar' Sant Francesa).

w il li wit s ca zis
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u ir t'ir.'" au

Es la reina de les aigües de taula
LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
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Producció i subministre d'energia als seus associats

11113113331931133

1111111Efilill al 21 El

a

Oficina centr

PLA9

a

A DE

Telifons 272i

Pi

e

TALUNYPI,

núm. 9

2722

1195.21(SISMIEES)

a
a
a
a
a

Aquesta entita t fa avinent als seus socis fundadors, cooperadors i pa rticipants que, acabant-se actualment els treballs d'ins tal.lació, a darrera d'anuest any començarà
el submiUis-

tre de fluid, tant per a força motriu com per a Ilum.
Dividit en dive rses etapes el p la d'obres que ha estat adoptat, compra la que primerament tindrà iloc. el servei de les següents poblacions:

Urda des de la subcentral de Manso-Figueras (Te rrassa) a Igualada.
Subministre: Igualada.
Linia des de la subcentral de Manso-Figueras (Terrassa) a Sant Esteve de Castellar.
Subministre: Sant Esteve de Castellar.
Línia des de la subcentral de Manso-Figueras (Te rrassa) a Santa Coloma de Cervelló.
Subministre: Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, Colònia Güell i Santa Coloma de Cervelló.
Liada des de la subcentral de Sant Andreu de M ataró.
Suministre: Badalona, Tiana, Alella, Teyä, Mástil ou, Premia de Mar, Premia de Dalt, Vilassar de Mar, Y ilassar de Dalt, Cabrera, Cabrils, Argentona i Mataró:inia des de Mataró a Calella.
Subministre: Llevaneres, Caldetes, Arenys de M ar, Canet de Mar, San Pol de Mar, Calella.
Unja subterrània des de la subcentral de Sant Andreu a Barcelona, la canalització de la qual va a efectu ar-se.
Subministre: Barcelona.
Seguidament continuara l'electrificació d'altres c omarques i poblacions de Catalunya per atendre l'aug mennt del consum d'energia.
A tot els que, per les necessitats de les seves indústries, així com per al seu lis particular, pugui interessar el consum d'energia eléctrica, els convé assabentar-se dels notables
avantatges que trobaran ingressant a COOPERATIVA DE FLUID ELEC TRIC, essent la mis important la de poder gaudir d'unes tarifes sumaranet rea'uides, comparades amb les que
actualment estan en vigor. A aquest objecte, el departament de Contractaci ó de l'OFICINA CENTRAL (plaça de Catalunya, nti mero 9) i les delegacions de Mataró (carrer Palau, número 12) j Igualada (carrer Concepció, número 30), fa ciliten tota mena d'informes i detalls.
Emscaomism

Amb un Peuge rissim augment sobre els seus preus de cost, COOPERATIVA DE FLUID ELECTRIC subministra als seus as sociats tota classe de maquinaria i material
elèctric per

a Hura

intallacions, facilitant també personal per al mu ntatge i per a l'estudi de projectes
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Visitant aquesta casa us convencereu
bgpeure.gssceon,sees avn eun e,iraris rbel;raitzegsuedeal.
les

haver-bi gens de luxe, i demés ésser
construit a la casa. A un preu més baix del de cost veritable es venen seients,
djvermos salons, dormitoris i despatxos. R. Consell de Cent, 225, botiga.

Forre. -Pintura : Ducuradj

Sarit Eamingo (121 Cali, 4-121.491 91
OBRES

0.••nnnn•••n•mor.
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PUDA DE BANYOLES

- Ale g as sulThfdrIques, suifhldratades
abdiques, silicataties I radioactivos. Anälls1 del doctor Oliver I Rodds.
66n les que contenen mes sílice conoidal 1 silicat
La Puda de Banyoles, per lea seves Sales d'inhalacions t pulveritzacions, departaments
de banys t dutxas, es da les millors d'Espanya.
La saya temPorada comande l primer de Maig i .fineix el 31 d'Octubre.
1Produelx mIraoulosó4 Afee es: en les dolencias de la peli, en l'escrofulisme i pretuber-1
.CUIONis; en /es afeccione -sr. /migues de l'aparell respiratori, en la litiasi renal, ea la t'aria«itls de caràcter artrflic 1 denles manifestacions de l'artritisme.
. ' Per a)» EtVilelOSieS 1 mercuritolilzats, las aigüea de Banyoles són substitutives
de les
'ffilio•hens. En tres horas os va da Barcelona a Banyoles, triebant-so
situada "La Puda"
erop del »en formosissim llac, da vuit quilidmeIres de penetre.
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del Dr. Glinlsó Rambla Pla Boquernt,
PUM. e. ter .(entre Hospital 1 San;
Pes)._ voseo, impotencia, ;una
Etpeciais tractaments per el guartment raplel de les malalties secreteas
Matriu pell bufete Próstata. Consulta: ' de 5 a 15 1 de S aeconómica per a empicote obrer,e, Pleea
del Sol, O.

Pisos: Costa Brava
PALAMOS. (Tocant a la platja)
Red: Raurleh, 11, pral.

Flore, 55, primer.
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prpporcionar alguns dies de
descans ah seus dependents quedarà tancada
del 15 d'agost a 1'1 de setembre.

urge*

1 LLUR3 AC.CESORIS

RAMON PUiCTJANER

fi de poder

Par a encarrecs

CAMVES
BANY

La casa Inés important cl'Espanya
Aigua a 4 centitns metre cbic

Passeig de Gràcia, 26.

1131111113333
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Senyora
renti les seves

mitges de seda
amb

Cheap Soap

(producte patentat)
Obtindrà el doble de durada I °misereara el aeu color prImItlu
Es ven a totes les droguerlea, a

CATARRO:

antiguos y recientes

TOSES, BRONQUITIS
CURADO S radicalmente por le

ratatterge

*MY

A TIANA
Servei a la carta. Coberts a 7'50 pessetes,
Carrer
de
la
Placa, 34..
l
Gran Hotel.

'que procure PULMONES ROBUSTOSy
< Preserva* ',TUBERCULOSIS
UTA

R

,„ev

ii-MiCE,10.8.deeonsttrallaW''

0640 ptes. pastilla
la Mutual AaricolaPrettari

8. A.
per a rextracoló de letrInes.
Dirigir-vos per a avisos, Pas-'
seig de Sant Joan, número 30,
pral., i telèfons números 1378
S. P. i 529 H.

DEMANEU EL FASC1CLE 11:LUSTRAT
EIAFZCEL.OrnIA

