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ELS IILLS HUMOS
Podriem dir que per aquestes finestrelles de il um l'hnima
de i' home es vessa sobre el món exterior. La natura que ens fan
colii.xer els nostres uils hurnans està banyada d'humanitat.
Aquesta projecció espiritual fa impossible l'existència de l'objeetivilat absoluta en la coneixcnça humana. S'ha discuta aquests
die-. a /a premsa catalana, el probicina de Phome i del paisatge
- la poesia. Es que hi pot haver, per a ;liorna, un paisatg_
.eat, independent de l'esperit humà? Tot allò que Phome
x. resta humanitzat. Els nostres ulls no són verament un
sinó un projector.
r això, la pura conteny'ació de la naturalesa ilO és possible
..le ulls humane. No pedem contemplar des de fora la natu.1, peque la nostra visió la fa presoinra de l'home. Alló
veiem en la pretesa contemplació, ncsés la naturalesa indeaendent, deslligada de l'home, sinó la naturalesa humanitzada.
intervinguda per l'home. Si un dia guaiteu l'espectacle natural
ar.7') l'intent d'allunyar-vos de vosaltres mateixos i de la vida
• sovint els lligams de l'associació d'idees us tornaran a la
humara. Resseguint la linia sinuosa de les muntanyes,
esienent la mirada per la tgrau planúria de la mar. fitant els ulls
en un arbre, en una herba, en una pedra, en un núvol, se us fan
presents els episodis del vostre viure personal i del viure collectiu del vostre poble i dels altres del món.
Si sou en un temps dens de presagie, el movirnent dels branralgt:s. o el pas brunzent d'un borinot poiicrom, us porten un
anunci d'esdeveriments. Ei vol dels ocells us recorda cl vol dc
les veas vagues. La correntia d'un riu cap a a mar. és la irnatgc
de la marxa de les generacions cap a Pur destí. Una ona trencada en escuma us apar resclat dels sentiments populars.
El silenci. que a primera vista sembla que hagi d'afavorit
robiiI de la vida social, és en veritat riquiss.m d'indicacions, dc
suggestions i de profecies. El silenci és florit d'unes invisibles
reses que us porten llur perfum penetrant. El silenci no és rapéis
de la vida, sinó reconcentraciä, gestació i prometença de coses
fulares.
En certs moments. quan mes gran semb'a la buidor que lis
volta, Inés plena és de scnyaia i d'averanys. Les buidors obligades i aparente es vengen omplint-se d'insinuacions. Diríeu quf
humane tnen un poder miraculós que els fa endevinar
Els fets concrets, almenys la presércia de les coses mateeent
Posen davant de l'home un immens llençol blanc. Tan bol
pant els ulls s'hi aboquen,
humana l'omple de visions
1 aquella blancor es converteix, per a la imaginació, en un mói
de ceses vives i bellugadisses.
No hi ha res, no passa res, es diu de vegades. Exteriorment.
•'ament, això podria ésser cert. Pern les coses. abans d't'sset
en la superficie, han seguit un procés interior. 1 la
fa del món i ele feto de la vida no eón el producte de le
sinó el resultat de les elaboracions anteriors, silen- i profundas.
...Passa cl borinot corfidellifb al per damunt del nostre cap.
e?s Es negre? La claror de
. .osta de sol no ens ho
..i.re prou be. Pern aquel borinot ha deixat en el nostre esp.et la curiositat dele fets incerts que sentim palpitar al nostre
• ;tanta
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p:sfrrlYr va esser el Corpus dels 'calces. No vaig tenir ocasió d'observar
si l'aigua va arribar en cap moment
1 , Ntl-gir la flama deis ciris, perii sesque els vene.-..ahles senyors que
,i les la custbdia varen sentir-se mo,,:s per la pluja que quela. 171- C'- • sobre liurs cales,
mecánica celeste los sotmesa
manera als designis dels ho, y ident que un dia de Corpus
Ser un dia de sol sense vent,
.
temperat. Només ramenaca el la pluja rehaixa quissapslo raspee( iris senyors que van a la processó nv?s
vamitat que fe. Llur posat, baldarcent
compre-mis sovint per resarrogar.t..':s
g ...ard in ,u:vt que limen a les hoires
tempri.m,,es 1 per l'anticipada pietat
anal', qué contemplen llur roba d'eti-

queta.
Mullar-se dignament és una de les
costs mes difícils d'aquest mim. La
seasne16 d'humitat té. seas dubte, una
estrarya influència sobre els nostres
nirvis. Basten unes guantes goles Calg ua per fe: . perdre rorentus a un gran
borne. investit de qualsevol dignitat
brillant: fa uns minuts marxava com
tot rei. ara corre com un desgraciar
El sexe femení no és rnenys susceptible a l'agressió de l'aigua. La dona
m/s primmirada. abrí que la sorprén
tut xäfee redil] Irs faldilles amb un
gest deddit i llimitat i arrenca a
cOrrer.
L'heroisme davant les bales sembla
inès facil que davant un toll d'aigua.
1 és que al capdavall. la bala fereix
amb dignitat, amb pocsia i tot. Però
l'aigua es traidora. Un haute xop, una
Cauta amarada , difícilment poden salvarse del ridicul.
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s'ha rae avene' pal pe en

la qüest16 del descobriment de
rassaralnat de Matteottl. Una
nota diu que no cal preocuparse, q uo ele asea:mine no tenen
pes que more amb la polltloa I
no 34n mes aus uns vulgar.
arearelns. El Coserte el tel,clam, ataba la nota, e6n más
Porta que mal.

BARCELONA, DIVENDRES, 20 1::/E JUNY DE 1924

DESPRES DE L'ISS1SSIRIT DE RATTEOTTL

LA MIMA DEL ?EME
Seria ingenu negar la géraves

tat de la situaeió política d'Italia. L'assassinat del pobre
.Malleotti• Iii estat la guspira
que ha fel eselatar el càncer
del feixisme naba. La 'liquidació d'aquest es ara una qiieslit', ti? 1 emps. Per \mitre la reavc id que el erina hakxroduit, només val obrir nn liari 't al a.
mirara que sigui tel. isla. A tot
a l antin_ per altra part. s'Ita produil una esgarrifança d'intlig,imeiti i d'horror. Es probable
que l'assassinat tic, Matleotti
prengui a França. Alemanya i
Anglaterra estat parlamentari.
I si la ena d'agnest afer sera
tan !larga os den a qur atizan,:
Ir Matteotli han raiga' quaI en Mil morts. Ara es demostrara elarament que el feixisme no es res mes que una
bambolla verbal mantinguda
sinistrament a tiops (le tranea.
I.Onn eadavers! — aqueet es
el balanc del periode frixista.
DPS que llitssolini Os al Poder
no ha dit als italians ni una
sola paraula liP pan i de roneiliarbi. Té qua !re l'ente diputals a la Canthra. le Iris eents
mil hornee arinats al earrer, te
gaireb t > Iota la pronta-a, t t tot.
éi eapitalismr al darrera. le ele
abrers inserit 5. per torea
. als
, indirals feix:sfes, l'oposicid no
nnst e:v. I tat . nn moviment aiti ha de rec -irrer encara a l'asassinat per anar tiran ,- Ni es
fantastic? Ha As tant que per
rra s'arriba a la coneausin.
medita/11 4111 moinent sobro el
lanasme, que hi ha algun ressemi a dilas de la gran niaquila (1110 na funeiona. 1. on efoc' r. , hi ha un ressort que no fit u-1- :1, qu e st ressort tarat és
lar el ruitanta per reíd d'insm'As hi són per for . a. Do/arillos llibertat a agur:sis inscrils.
Vetaren la rapidesa anal) qui . ele
obrers tornen al socialismo i
Li PlasSP milja al part il pian:ar. Els tintes que Iii sen de
zrat SfIll Pis capitalistes. 1 es
IOUlprélt!
El feixisme no es res rru,s
las PI rnidode de treball palillo
le la burgesia italiana. Com
que aquesta burgesia PSiä proporeionada a la pohresa del
nafs emprea els metodes mise-

rables que IISPII les forres ramitigues. Aquesta hurgesia
necessita n a la destruceit; dols
eontractes (le trehad i do la Hei
ele les ellif hores. El feixisme
ele 1)I ha de:sir/Vil. Aquesta burgesta necessitava lit destrucció
dí- lo! minina! a l'opus l eid. EI
feixisme ha tiestrult el Control.
Aquesta burgesia neressitara
ohrir Pepora - do l'aferisnie drsencadena ,- El feixisme ha obert
'.P 54 po rtes de hat a ha/ , ilqUeSt it es libra positiva del feixisme. Res mes.
La resta es Ithiff. La gestió
ferroviaria del feixisme es una
pura invenrió ron] han di! i
repetit 10IS Als teemieS de l'eronomia italiana independent.
La Ira que s'havia dr posar a
la paritat de Por dos dies dosprés de l'elevaein de MUSSOlini
11.1 Poder, per m- d optes de pu_
lar ha haixal. En temps del
pobre Parta un dólar valia 21
tires. Avui P/1 val 23 i cèntims.
El paper internacional d'Italia
era mes importan! en temps de
Nitti 1 d'Sforza que avui. Quart
Mussolini ha trobat un pagès
infeliç ha fet un tractat de comen' favorable. Quan, pon). se
les ha hagud e s dliettri ami) Ite;tés o ami) Pas le, Ita fit 1In
t racial com els deis "retinaciataris”. La qiiestió de l'Ad/M/1'C sant resolt de la manera que
Oiolitti i Sforza I;t rt •olguereit
en ets Traefals n Ir Banano. 1
de 101 es den a Mussolini el
que Italia sdiagi allunat cada
dia més de la resaludó del problema de les reparaeions. Els
inglesas han trot del Rin a
Ititl:a donant - li con/ aquel,
TI i fa un gran regal els sorrals tÓrrills" del Ginbland. Els
fraucesos han fet el mit tu' joe
donant una entrada teórica
d'italia a Orient. Eis roscos

Vea

puda per la polaina. l'amnistia
nomAs funriona per als condemnats feixiste g . Els autors
fiP l'assassinat de Alattrotti han

realitzat innombrables atontatale. No han t'el ni tun día de
pres4, inalgrat que els selle
noms erra vonrguilissims coi»
tuaminals a lo! Italia. Firizi
els ha encuben( des del ni'misleri
de l'Interior i inub l'amistat intima que le amh Mussolini. Els
assassins oren empleals a l'ofirina
premsa de la Presidèneia Consell do ministres. Aquesta (divina eslava dirigida per Cesare Rossi, el qua!
ha fugit vena un criminal vulgar, darant do
policia.
Amiest. Cesare Rossi l'home
que ha fel. expulsar tole ele
perindistes que ha han estat
fun Aqn est s perlorlist Pe.
gen' honoralElissdina, arostumals a trehallar a
PIC palsos d'Europa. han estat
vexals per aqurst Rossi percacal ara per la pedirla. Aqurst
Rossi re el que em volia expulsar a mi.
h.de

1 . lam p utaIro havei---3e par-

lar d'aquest a manera. perla n`1,11ve, que això truhana hit sapiga.
('.onve sobretot que ho sapigurn
p l. rnells a m.es rito, P111 retreien
fa Iln :my el roen anti-ídvisme.
El frixisme ii. això: una bambolla sinistra, iluran1 la vida
del qual hom compla quatre
mil morts. Res mes. Que Den
perdoni ele flotte i sobrel‘d
quo perdoni PIS nills!
Josep Pla

, Com se

realtzi el rage

Els diputats socialistes Turati.
Treces. Campa, Boccani i Riboldi,
que trehallen en l'aclariment de la
desaparició de Matteotti, seguint les
indicacions dels veins del domicili
del diputat desaparegut, es posaren
en contacte amb el noi Amerigo
'Mascagni, filie fiávia 'có.utat molt detalladament l'escena del rapte, la
qual va poder seguir de tan a la
vora que alguns dels raptors van
malträetnr-lo per ir-lo allunyar d'aquell indret.
El noi ha repetit la sera narració
als diputats sor:alistes, els quals l'han
comunicada immediatament ul jutge
instructor.
:Malteo:ti, respecte la identitat del
qual el teetirnoni proporcionat
tals elements que es impossible clubtar-ne, sitaria a-r . ostat a la l'arana
del riu guau iou agaiat per darrera
per tlos subjectes que fms aquell moment havien retal fornmut grup amb
altres tres a) costat d'un automail
aturat des dé moita estena al carrer
de Sxialoja. El noi no ha pogut precisar si els dos subjectes tenien les
ManS desocupades o si anaven armata d'alguna arma eoutundcut. El
fet ce (me va veure que 1111 ' dels des
donava un cop de puny al clatell del
diputat socialista, merare raltre
pegava a la cara. Aleshores .\latteotti, mig estabornit, mira de fugir dels
seus agressors possant-se a cOrrer,
sortint-li al pas un tercer subjecte
4ine sant de l'automeibil i Ii donä
un cop al velare.
El noi dita: En] va sernblar que el
pobre no podio sostenir-se dret. El
que li havia elonat el cop de puny
al ventre n ' aria engrapat per la
solapa i el sacsejava. Entretant els
dos que rha y ien agredit primerament seis tanteo acostat, preseatant-se altres dos subjectes que no
slavien mogut de rautomdbil, disposant-se a ajtular els agressors. L'agredit seguia defensant-se i
haut auxili contra els agres3ors, un
dels quals provava de tapar-li la boca
anib la mä. Tole se li tiraren al damunt i portant-lo gairebé en pes el
transportaren a l ' antomähil. Mattuots
ti encara forcejara i als agressors
els costâ un bon xic de ficar-lo al
cotxe. El diputat anara cridant auxili i aleshores un deis de la partida
es posa a tocar inolt fort la sirena
perque no se sentissin els crits de

s'han servit ele l'escambell del
feix'.sme per arribar a Londres
i a Parfs. I ha estat finalment
i par mes ironia. III? ambaixador feixista' a washingta ii id
que ha presencial ,.1 lanea- la t‘; ,i,ct eil,1.-1,1' ' ,Iintre el cotxe, Matteotti
aten! dol port dr Nova York :de continua resistint-se. El noi assegura
emigra/0s itaUans. Agites! nPs, que ion cl mateiN 'Maticotti que trenel terilable balan,: de !ti poli'.
tira dinainica del feixisme. No ca ql vidre de l'iluminad, apunta.
lant-sli ami, el mi.
queda iii - ,111bS que una enea a
Dos individus havien presenciat
l'actiu: les g rot e squrs rancinades de Cora
l'escena Un tros lltmy and) gran inPer arribar a t er! aixó. Mus- terés, sense, perla, participar-hi, i
snlini ha portorhat enorme- seguida que rautomiabil es posà en
ment 'la vida italiana. lía rollo - moriment s'allutiyaren rapidament.
rat un ahterne entre ele itaEl testimoni ha dit que a l'hora
'fans. Ha desencadenaf les passions mes baixeii amb guatee del fet, les 16'3o, el correr estava
plagis sinistres de Josep de completo-neta desert. Ell presencia
Maistre i de Alaurrhes. 1ln mort l'escena paralitzat de terror.
l'eneis dels flarrers reta anvs
DETENCIO DE FILIPPEELI
de vida italiana, l'encfs dr .1a
El "Corriere della Sera" la relata
Ilibertat. 1 quina enorrnP quanWat d p brutiela no ha de3"0- de la següent manera:
Dissabte al vespre alguns diputats
berf l'assassinat del pobre Matfecal! La polieia no funciona, *de la circuinseripció lombarda marla magistratura está corrom- *aren de Roma cap a MiM, i no tro-

El nou president
Doumergue en els
comentaris dels cercles catòlics
Era legitima, escriu un inlormanor
raCcii, l'atendí, en els cueles romana
per releed(*) de Versalles, en la qual
duce personalitats eminente es disputaven el arree més alt de la República.
L'interés era no pas pel color dele dos
homes politice, militante conjuntament
en el mateix lloc, ais sobretot perque
d'aquesta decció se n'havia de derivar
iota una orientad() novella.
Actualtnent sera possible al nou cap
del Govern, senyer Herrint, de mantenir integres tots els punts del set' programa, enbretot en el camp de política
reEgiesa. Horn recordara que Doumergue va prendre pa rt activa en la política laica dels passats Governe. Perla
cal tenir en cumple que els temps han
canviat i que s'ireposen directives naves. ádlitze a aquells que diverses vegades han manifes'xt propòsits forma
de batallar contra l'Esgiésia. En els
cercles cal/lies es nodreix Un optimisme Inés gran per l'esdevenidor, i
i tot en es catòlics franceses de la
capital. que es pregunten quins avantatges podria tenir un Govern desguerra que reprengués el periode de
la Iluita religiosa.
Una giiestib que podria anomenarse elegant. continua dient el mateix
informador vatich, seria per lea noves
provincics i Lorena on,
com es salud, virzeix sernpre ei règim
concordatori de Napoleci, del t80.4. régim -que no podria existir més en
l'absència de bones relacions entre l'Eselésia i l'Estat.
En el 1117o. quan Alemanya llegué
les dues provincies cementarles, va
cornprendre tan bé la situació. que 11P
todi aquest régim, assegurant-se aixi
una ingeréncia en la vida eclesiástica
reEclosa en aquells paises essencialrient catòlics. En 1003 Alemanya, per
mitjä del baró Hirtling, fiduciari del
Kaiser , es va posar Macere( amb la
Santa Seu per la *catedra teológica a
la Universitat d'Esta ,: d'Estrasburg.
Avui AisAcia 1 Lorena han tornat a
Franca i el Govern francés ha mantingut el règim comandatari existent per
tal com es troha en relacione diplomát1ques amb la Santa Scu , perla e.emá,
si aquestes relacione s'interrompessin,
corn podr1a continuar aquest régim?
L'informador vatieá que dóna aquestes notes. acaba dient que las molt difici/ en aquests moments donar un:
resposta precisa a aquesta pregunta.
".....n•••n••n••nM

lant iloc a cap dels tres vagons-llits,
feren'el viatge en dos ragons de primera elasse. Els dipntats eren el3 senyors Iranfranconi, Negrini, Belloni
1 feixistes, i els senyors
FacelMietti. Chie3a i Culte-ales, de
ropoGieib. El diputat Benni has -ja
pagut obtenir 1111 lloc a l'sleeping. A
la matinada, en ésser a Piacenza, alguns baixaren per comprar diaria de
tornant després al tren. Tothom sabia les sospites que existien
respecte de Filipelli, perú els diputats que havien sortit de Roma ignoraren que llagues fugit.
Un dels darrers en pujar al tren
ion el senyor Ciarlantini, el qual COI>
lä als seus companys que, quan tornara de comprar el diari, s'havia topat ami) Filipelli, que baria fet s-eure que no el coneixia. Entretant algun de la colla baria Ilegit la fuga
de Filipelli, comunicada per tel/ion
ilmant 1:i nit. La revelad.",
de Ciariantini prenia extraordinària
imporiancia i espontiniament 5orgi
la idea de -lee-lo detentr.
El trett s'havia posat en marxa.
Cont que Ciarlantini havia dit que
ltkvia vist Filipelli a l'andana de
l'estació de Piacenza, sense res al
cap i fullejant els diaris milanesos,
s'organitzà una inspecció pel tren
per tal d'evitar que el fugitiu pogtuis
baixar abans de Mita. Cal afegir que
cn el mateix vagó del senyor Chicsa
hi anava un policia encarregat n le
protegir l'esmentat diputat republica
contra qualsevol acte de violència
que se li pogués fer, alullt motiu de
la declaraeb; que tinada formulat a
la Cambra,
El dit policia loo posat al corrent
del que s'llavia observat, i els
ilividits cn dos grups, començaren lt inspecció a tot ..., els vagons
i en cap es troba el fugitiu. Ile les
recerques al vagó-Bit se sahé que una
persona, les en1res3enyes de la qual
coincidien ami, les de Filipel/i, baria
fet el viatge en una cabina, i que havia laixat solitailament a Piaceizza.
Despres es v.:1 esbrinar que el subjecte havia fet el viatge 1111 1/112 cabina presa anlicipadament a Roma
per un viatger eme havia donat el
nom de Filippo Nahli. El diputat
Renni confirma que hacia vist Naldi
i el personal del vagO-Ilit digné que
a Roma, preguntat el doctor Naldi
qui havia d'ésser l'altre ocupant de
la calaba, havia respost que seria un
(Seg.ueir a NI Ihigina

agolMt«,

mosteen qua la prbaltea alear
Pa d I« Illbertata és
Ido a l'aPbetrarl, no setarnont
per als nobles, e1n6 tarnb6 per
ale governanta.
Augusto taauvaln en el "Amo..
nal des Debate".
11111111111113111111111111111110111111111111HIIIIIIMIIIIIMI

LECTURES

"LE

FELIBRIGE'
per Emile Pipert

A la Facultat do Lletres de la
Universitat del 3lig(lia, que te
una pata déle seis ensenyamente a .ix i altra a Marsella.
In ha una ealedra de Llengua
Literatura Provençals, a earrec
d'un provenealist•a i llatinista
de mèrit. el professor Ernitie
Ripert. aufor d'una magnífiea
Bis-Vana del Renaixement Provençal. a la qual va enneedir
l'Acad è mia Francesa el Premi
Bordin. i d'un estudi sobre la
versifirarió de Mistral: ara fa
pees diPS ha arriba! deds Estais
Units, de donar-hi una simia de
conferencies sobre Provern:a i
sobre el Félihrige.
I Aquest professor no te res
de Venearearament universitari

ni (le la pedanteria r erts ensnnyátlors ofieials que polsrr
els rneus lector coneguin: ben
al contrari. ha publirat diversos
volurns de poesía. i en prosa
una descripció liriea de la terra
d En Joffre, de la benamada
Catallinya francesa, infantarbara
d'her0i3.

Considerant-lo. cona a hola

prieta. nu i s apte que ningú per
desentrellar l'arrelament i la
florida (l'un moriment sobretot
poétir, la tasa Armand Colin.
de Patas. ha linguit Vencen
d'rneornanar-li un deis manuails

de la sera cnilerció enciclopédie a el dorljünt al Fólihrige.
Aqu e st volumet de dues centes piigines ha vist fa por la

i . ds fet per proporcionar
p elones d'agradosa lectura fins
a qui menys s'interessi per Vestal !atiesen! i les possibles amplificarions d'aquesta renaixen ,: g . zermana de la de Catahniya,
renaixença que vista de lluny
erahla patir d'un caten( promciii 1 floralese que ha minvat
el poc IPS simpaties que merix.•El qui aivó eserin ha tinut veritable plaer a rectifirar
erts ronerntes, que no havien
.as confrihuit a desfer
mol 1-1-listoire (In Felibrige".
lo Gastan Jourdanne.
rada cona a clàssica. perb quelt'oro maneada de amplitud i

Els punts de vista de M. Ripert són mcdt mes .ot:eirats,
la sera documentneitl mes rica,
per no (lir completa del tot. A
n-M3 a me a . en cap mamen! (me& eircums‘rita a omn ladra
-mentarifclso
helees nreroneebude g : e •-n un rom.
"Le F"Mibrige"
el g otf
model del grierr, te";•-o
veritable plaer a reecimanar als
nostres anales.

pero aqursts espontanis patei.•
xen Cird defectuós i nnrixement.
de la !lengua savia, t ele del
Migdia acaben per adonar-se
que PI parlar familiar i local,
fine el maleix patois. eón sus,:
reptibles dr• transformarió poè-•
tira. i van ndoplant-lo. Es utt
altre de g eohriment. p arallel del
que encisava els histortaires de/ .
simeniés i de la rort, d'amor.?
La figura nui s rotiegivia,d'a-n
questa evoindei vers les Ilengiies d ' A y éS Jasmin, Al barbee
d'Agen, terriblement prosaic
de volr.da cuçta; ell demana
perdó per la 11!cencia de servirse de la sera Ihengua nadiva. el
gaseó: le un formidable éxil de
pliblio i fins els literats sal
miren anal) corta simpa tia,
atrets per la novetat d'aquedla
musa barroera.
L'errada de certs provenealistes 5 l'haver ter de
Jasmin tin preeursor quasi
Isolar-lo és posar-lo en
i el nostre tractadista,
31. Ripert el torna a les seres
veritables pro p orcione, i posa
de rollen el grar interés de la

sera producció a fileram-lo amb
els altres espontanis de França,
d'ofici mannal.i de sentimenta.:
litat grandiloqüent i expansiva:
Els fills espirituals d'aquests
ohre.rs eón menestrals mes 'Retrate. mestres d'estudi sadollts
d'educació classira 1 obsessionats de visions paganos. amos
de masies acostumats a somniar
davant dele limpies horitzons.
ronviure amb genf senzilla, perb
plena de raräcter: ranellans
mnflestos. plrns de zel per les
animes. a les quals arribaran

segurament, si els parlen

en Ilur propi llenguatge, i tarabé ultra gent de carrera. algun
impressor. tote'romencen a vercejar en nroveneal. Ilernosi
gaseó. amb ene-erts esraducers,
penó meravellosos. I seguida-,
ment. despres- d'aquesta gene -t
/mole intermédin, POe coneguda
fora de Provenen. NA Mistral,
que ho es tot alhora, la tIlenguit.
el folk-lore, l'organització i fine
el smitit IIP linea. Elle ha viscut
proas any g ner volare cona l'obra
ente entre les sr.-es . tran g oren-.
gnA forma i nona (de Mistral
e.s el mol "felihre"' 1 enmonta,
s'espandrix per tots els ambits
de les torres d'ea,. As roneguda
arren del indn i engendra, fi-.
nalm o nt. l,i itlealitnt de Irt
Llatintt. Otte per sobre de les
frontero s vol tornar a acterma.,

ruar tole els fills dr la (-alturaromana. Aquest trina. Gua baria
esta! rnotiu dr concursos literaris, de resistes i d'ardees, ha
aquest hcett artiele. direm tan
queda( quelcom ohNdat ver
i
sols el uno lEç
mor de da guerra, neta', té pron.
rernarcahle per a nognItreg.
vitalitat 'per rebrotar.
El movirnent erudit. de ehtedra i frarxim engendrat pel
1 rnal grat tot. Mistral ha as.,
so.h dols trobadors
tal hateiat "el poeta sonso
medierals. i. Co retop. per la no ble", i es rae, literatura a part,
menys estranya troballa de llar
din, (cita l'obra del Mestre de
idioma, o ile TIPICAM (IP
M'inane hi bate g a un pencament étnie, un somni de renal-.
semblant. a la hora del noble,
/laman resta! naturalment etr--- xement premia de In raen (1.0r,.
riunserit al nidn dels investigaper al qual les Seres predicadors. historiaires i flllaiies, I
rions no han trobat prous adepa
hauria tin g ut tina evoluthl mott,
tes.
lenta, non') n! costa! aquost
nostre " manuilista ".
qué
estol ele savis, malgrat
NI. Ripert, fa constar beta c'arnolts es tornen aviat enram p nt tu-tuesta valor d e M.C..
In g in , te g i fin g fervents, apareix
Ira!. el sea "Bartlisme*, com
Essent impossible Crinar una
idea completa de l'obra P21

un faetor que enntrilmeix molt
donar - hi vilahlat i anima.
Els SHOCOSsit13 trasbalsos noMies de Franea des de la Revolaciii, remover-1f t'Iris a moll

de la enea les capes fiP1 110/110,
ins p iraren a melle obrers maper,", noe
I
nual , , heu par.a.s.
ahundoene d'ensenyament lileles Pino_
ria
de
cantar
n
rari, la d
eion populars. ele idearis que
rada regada ana'ven arostant,
Infl e a tothom al rrovern, la democrhcia assenyada i patrib-

lira. no hi rontrihnia por la
temptarbl d 'imitar a Ileranger,
per exemple, el qual, amb cancons i en broma, tirant
pedrelos, als terrats delf; ralle; i
nrnhorns sonde ale delires
de Mur taissil, Beran g er alean
per "fronde/Ir" i lambe per faell; sembla que caneons cona
les seres hathorn en poi. ter, i,
en ° feote, són famiades, glosendes 1 imitades a lesclir.

Un paleta. Charle. Poneev, de
Tonton'. Mons. Maillet, sastre a
Itt 9'ntti'-u'Aictuos cii teixider

Ma g a, do Lizy-sur-Ourcq, són
nnms. entre rent, representatins d'aquesta fléria, rae as al
si gne Pingüe/al do l'evolució dels
temes: rnenneixent-ho així, l'apadrinen 1 l'encoratgen els
grans escriptora de Parts, entre
ells Lamennaili, George Sana,
Eamarttne, el ~teta Peraniee.

podrien

mentre hi

s'entesta a nefrar-lo o a
tretire-di impartärcia. Tamtat
reconoix ame ele raetes ratafans, emi g rafs o he riatiant ner
place nel Afi g ilia do Franca
abatas de la revoltieb; de setem_
cliii

bre, han exereit una mareada
InfInèneia solare el FAlihrize

naixentl, i es p erialment sobre
Mistral, tan recenlin: c al die-,
hn , peroné n'hi Ib ne Nene"
anuesta influencia orientadora,
neró la oection exerrtda pels
l'Plihr p •s• seths, ele nostrei: restauradors deis SPCS Plorale.
D e- ira de banda. ner falta'
r((l c.PI sur2 i ehl'olrlsgrsasn' i''Jaa r pri
del gra t i "capoulie". i lae g d'a _
cahar sense haver resseguit
mes que tina part ben notita da
les ma feries t an hhhilinant
eonclensades per M. lliaért en el
sen 'libre. Tant - ele - ho quo
sazitesatani enia mdnellisprlee;
ganes (Ir Pegar detinundament
el "Alarmar, per herir idees
claros sobre annest nado da
les Potros nrovon e als, rar ultra
facilitar-los Finura? útil enses.
nvarnent, els pronorc i nnark nalaehr o. nppreasit?‘ el:toro:
Oh
V
ee irsitaZle t nan
ben

4.

Anda la doctrina.

.
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Arrr.and Ferrandez Roca, de 39 d
ame. Rambla Muntanya, 1, al ce- "I
mentiri Nov. A les cinc.
Aurèlia Garcia Care:a, de 35 anys,
Hts;iital del Sagrat Cor, al cementiri Nou. A les cinc.
Rosa Estillas Illa, de 59 anys. Rovira. 17, al cernentiri Nou.. les
cinc.
Jcsep Borredà Berrea, de 69
anys. Vallcspir, 39, al cementiri de
Les Corts. A les tres.
FUNERALS
Per als enginyers industrials morts
durant l'any. Av t u . a dos cuarts
d'onze. a Sant Francesc.
N'Agustí Ruiz i Plana. Morí el dia
i
3 0 e maig. .Svui. e je
ses a Santa Maria de la Mar i Sardanyola.
En Valentí Bofill i Bayes. Mori
el dia 11 ,lel c.,rrent. Av u. a dos
quarts d'onze, a la Casa de Caritat.
En Guillen, Bas i Aguilera. Morí
el dia 8 de juny. Avui. de s i, a (jetne I leo dc deu a it,ted'oicrteri), ntisses ztt, t,tv.- •

lapioques

1 'urés
FIGUERAS
són els millors del mi'm y

FERIT PER UN EXPLOSIU
A casa seva, Josep Alartftlez
ilesa, de so anys, IleneA so exp!
al foc. L'explosiu. en inflamar-se,
produi una (crida gnu a la cama dr.-ta.' Després d'auxiiat al dispen,ati
del carrer del 1{ ,l 521". `121,a a
tal de la Santa Crea.
liERITftELE. OCA1.10
e!:jcctes usats Ca totes :dasrZ re,L1 fix. Tallen, núm. 41.
Al mercat de Srmt Josep un gas
mossegà l'avantbraç a EncarnaciO
Zaro..de 4 anys.

ennErrn Ce7
Garatge Crrnercial nInnymbert,
3. rt. PaSEataa (.13 a Plu (torant
ciof 1 n 50t re).
M
Ahir toparen no i un,
bicicleta. El cista, Ant(ni Mula, de
25 anys, es produl una ¡celda comaFa a la clavícula csoucrra, lesions a
ambdues mats i una finta contusió al
colze dret, de pronóstic reservat.

3o5ep F 7 itu r ic[i E n rú
rilETGE
ha trastladat cl ! P U domicili
la Granvia Layolana, 55, pral.
Telèfon 2831 A.
Ahir ,'is filo
effielrirs d'una casa del rarrer
de Russend Artis. Els bombers
no hagueren de funcionar. Ni,
l'espant
/mece( rcis mes que
eonseqüent.
CAP DE FLAMEA
tres (tetes,. :EArnt: p os; Carrión
LA DOMEELA CATALANA

1

'M'OS do la Pe,m:e1,,.t. rebana havia organt:/itt la
d'aquesia cinta! per ;il passal dia 16. anth l' n ,M,Mete de
donar-li 1111 l'ill'im top 'MO19)1111, i en substiturhi l(2 I.
n. tie lmvia de oelehrar-se
31r:drid, es convoi • a //ova
tnent els propietaris de Hay
Coiolla a la grandiosa As
semblea 911o, rolil O 11.811l
de toles les t . elebrail e s a Es
panva. lindrit nao als salo!):
dr la Cambra de /lareelona
---Via Laietana.13. i Magda l e nes . 12 . pi' incipa I —.
;, i ,d, , ,,ssisti•nriv do m•drido,
-entneion0 d p iota la
pi. ..piel:O iirl,aw«.-parivola.
avo ¡. djvi . u.Iros. .1111 211 .1°1
II do , 1/11;11 • 1 o do
(dile de la larda. ner tal
d, donar a eil rMixer Íes con0',usions de la ponimeia de
Canthres :obro I n 1 II. D. d•in_
iliMil IIHrado's 111 Dir oo Inri, i aprovar Iles e:os...,
lo.e. din a rotniomdi n ie lo_
1..... es Issondd e es. es fornollaran. abra e ant els pro_
1,14.1nes artuals i Inturs de
ia propietat.
NOTA.—L'entrada serì 11:ure
;.er als propietaris associats a la
1...mlira.
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Corn,Vio (afofan/4, 1, nóra pu-

blicació setmnial, el prtner valc:rn de
la (mal es posara a la venda clarA,
dissabte, lila reg tejant cap sacriiici,
ebtingut per pub'icar 01 els (Buitre primer5 nümeres les obres segiients: la grandiosa tragedia en tres
actes. iins ara no publicada, 't'op (I,
flames". d'Ambroci l'arriar ; -El
marxant de Venecia", putcrament tea
,luida per En Joan Puig i Ferretcr;
"L'endemä (le bod,s". edició definitiva degudament revisada per ser. autor
J. Pous i Pagès, i "La caneó

i es prodni una l'elida incisa a
l'anea (treta. S'ignora rom es
idtutrietit. 4 . 711 . 1111 itmlia parPassit a l'Hospital de la
ss

Phil

Ii

.231,3r33

', ESTA INTINIA
Catalun ya Nova i l'Orfe4 Barceduna, clise,a'ote. a
lord
(km de la veElt, una ¡esta intima d'inauguraciti Ei noa cstalge (carter cl.'
Jatune Giran, 4 1, 1117' . (iZnit okrla
1110 ,i6 (le ›enyoretes i socis
tes, tenint dret a les ch.:sea de sol
feig, cata i vocalització,

re ! , nnen

edn ! fz,
ettn rl

Cor

s Ca a-

!me: . 613
'relifon 1 38i A.
Bonlbcineres antb doiços, per
a boleo i bateigs. Presenlach;
exutlisida.

IN CA VALE ESsp . NTAT yrryt..

PELLA QUATRE PERSONES
DAVANT DEL TE.ATI1E
Al rarrer del Marquès del
Duero. a la rualinada
passava un carro de Sant Felin
de Dlobregat, quan de subte el
cavall s'espanta.
El earrer. en aquella hora,
I e una. mita y a ele de gofa a

coreccu. cizraLcuu
Valdrit (1( 1 0 rais

Aviat ce c, ntstituir?t a la Sala
de justicia d'a la caserna del carryr
Reger de LInria el Consell
saure i
it iterra orclinari que ha
tallar la caus:, instruida contra el paisil Pere Muñoz Gi'adi. saposa: deliete d'atemptat a agents dc
fautoritat.

Ar11 1 1 C : S

ti ')

(

• ....Izan.
fofa 11:71ot.:
(J!)

11111 Y n 7_.11

darrera
pinzellada

11 0 11 1' NATI'll.-11,
1.11.1.11 1 . 111T0e 41,. Ill,;;- 0/'
ria f,,11 Irobat 1111 11(.10,
11 1 11'11. C0111111 .11 al tUspensav',
inolg e eo p liff,:f la
sova sog,m13 SP11111)11, natural,
",`F
efle Ei tel' /10 110 11,

la

-
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D'E:-E,GTEIC:TAT
Vencent dia 1 de julio) sl•
non/ e! cupd 1)1110. 17 de 1c
oldigaelons al 6 por 100 en9,.1
por aquesta Company i n a 19 (,1
mar(: (I n 2 1920. es posa a collei.
xernent de llnrs tf • nedors qvg
partir de la dala esnuallä,
tots els dios foinors os pron.
dirit all paganient de l'exprNAt
etv,i,", . anal) dedutee.3 dels ¡PI.
Pool Os. a la Soviet:O
A l'I/ -Gari.
narcolcom, 13 d i'. ,inny
192 1, --- El dileel o*: F. Fro...er Lambo,
•

L1.91YA, S. A.

JOarptlIn.

Com,

• i.

FETTROCA117!LE. DE CATA-

.N1anuel T.
de 7; anys.
des Gens
111 . 1'

-.

CO517ANYIA BARCELONESk

1,1111e.

"!'.
prZer,• .CC011;
3. To'

CASTEL . LS

Fortaf2rrissa, 1E. T. 1033

• PA
E., rosa O rotieixo;:
SPnynt's tenodors 11r
per aque5ta
gacions
i
Companyia 3 27 (lo
115 5 3
de noventitre (le
virmr'
partir del dia 1 de
proe2.
rnt,, otls dios foinors
dirit al tutgltn e n t de; •..,.pó
moro 22. que vene aquellJ
data. anth doduccid irn:post.
a 1;1 Snü n rlat Anbnitna Arre
C' arf 1 :1 l e s Ofieine:
41..71! de Termaiirr3 de Parcele
earrer de Fcrran,
rol.
,,,v
Illreclona. IR de
ilirrelo
192i. —
F. Fcaser Lavitee.

v. EnTrI rn. rr
L lireA. E.

de l'artista que acaba
una obra de bellesa, is
la capa finissima de Polvos Flors de Talavera
que s'aplica, en acabar
el tocat, tota senyora cu-

rosa de la tersura i suavitat del seu cutis. Els
Polvos d'Arròs Fiors de
Talavera el preserven de
les inclemències i variacions atnlosfèriques.

Vi111.14.117.ol la 1 c.puron 1111 i litio moto.

RESTf4ItR751l4 P.CYAL
CatC, do To
,a,ja 'ha to dan , alt! de 3 a Ar.,
quarts de R. i dinar a l'auiri•.ana, de 9 a 11.

LA

p1115t'" II'

Al ear t •er

Archdits veltielrs sofriren des_
perf veles.
Ant(mi Febrero Ruiz i Eran_
cerr l'rieste Ma rl inez, ocupa it!
de la moto, softiren fehdes
ileu s.

v. II Cal .ré .:". obrz n rae va c.n...:e,:r•.;com a dramaturg el joye poeta Ventura Gassol,
31 glauco mín els comeneaments
1.5 CoraMia Catalana. 1)e continuar
per ar.11/eFL 0,1101 l'èxit mes esplendorái coronar:l la seca obra.

C3S3

8,\
'dort' 1111 sUhdit n n , r1Ite ealgue

COMIC

EXPOS/CIO DE FOTOGRAFIFS
Secció de propaganda i
de Minen Obrer del (listric-(earrer de Mercadees. 38 i 4 11,
;delebrard la inauguraeii,
l'Exposici6 de fotorafiea

"LA CoMIDIA CATALINA"

:32i2 230:::22.72TI.712 g 7.121!ffM61:IN r.r. r.2:: Um no E711BNIIII2111131

.,::•
con1..' 1.a
Ko lein ibt‘Wietl s.
eonlra el eraue. C., que el
' n II' batir:4 de
Itr.
:VA! o n011 Etteieloni41.. • Popular.
.1(inesta ronleree.
par; de( ‚dele d'est en, ‘'‘
lar organitgat 1 ,,,• y \
Ci(olei.•..,
1 Lalmratori
de
r;t1h1 ami) nombr• s"- K••i •••
.
ropart inl so. eu
entro el+ 1`1,
Iti\ 0111:1, doaara •

Yeneon , 01 d11.1 !
!lenl ol rd Púld
gaPiOn g al 6 p.1 , 01 • 11,111 1 ”• 111 C.0111'0..
PS11'10119'3 41 , da'a
II' 11123. es posa
do lturs .enyors t.•
partir d aquella ..
red .:tit al pagam •n.
1.i n,a‘r.f Mi sao .1 •,1
_(1
.stertarInn(tsi1.,12551
lk‘rrolona, 20
19'21 -- El 11'.
F. F nmser Lawlen

e linigannar-.

POLVOS DE ARROZ

12,0P,ES

DE TAIAVERA

SOLER i TORRA G
IBANQUERS

'AM131.A ESTUMS,
Són els Poiros d'arrbs de confiança, que no perjudiquen el
culis mes sensible. Sön impalpables i s'adnereixen bé a la pell.
ti .seu perfum is inlens i delical.
Capsa 3'50 a lola Espanya
Perfumeria Gol.- Madrid

iW"n SUCC:S:A1::

VALORS CUPONS-GIRS-CANVI

cupons

Nogociena

-venciment 1 de julio! vinent
2

ii-

ti

Divendres, 20 de juny de 1924
DE FRANCA

Ha estat publicat el
decret d'amffisla
general : Caillaux
resulta anmistiat
París, 19. - Sna putuicat un decree concedint l'amnistía als franceses condemnats per delinees pditics,
ente , els quals Iti figt pa Caillaux. LA PREMSA I LA DE CLARACIO MINISTERIAL
19. - Els diaris fan ressalpr ,P la declaraci5 ministerial la pa:t
que ia esment a la laicitat de 1 E.tat i a la supressió de rambaixada
fran,poa prop del Vaticà, endltínt
tprPe rafirmació que fa referencia
als drets de Franca a les reparacions
i al mar/tenia/ene de les garantics
los Pals es uossessioa.-Havas.

M. Herriot i el reconeixement dels Soviets
EI Govern

trances consularà

abans amb l'americä
i",":3. 19. - El "Matia" diu que
M. Herriot no pensarä en establir
relacions amb el Gavern dels Soviets
soase canviar abans impressions amb
el Gover de Washington. En efecto,
Franca i els Estats Units han adopta: sempre na actitud basada en els
mateixos principio. i si Franca cíenraes una evolució envers ein Soviets,
ro ho faria sense consultar- p a pr è iiacl Govern americà. - Hameer
yas.
. A LA CAMBRA

Discurs d'Herriot sobre els
seus projectes
Interrupescandol i suspensió
de la sessió
París, 19.-Carobra de dipusenyor Iferriot puja
a la tribuna per pronunciar el
sea anunciat discurs.
Cemenea demanant a la Carp
permeti acabar avui-ieraqu

niale:x els debats. amb l'objeete de peder preparar amb
teta tranquillitat el seu viatge

a U-nitres.

Ilse que es limitarh avui a
IrP,P,r de la qüestiö de 'AinteP p .da al Vatieä, de les qüesfte - :Manceres i de la políti-

ca interior.

Reeorda tot seguit que el
1 1 1 combatí el projecte d'esbbliment de PAnalmixada prop
!dd Vatieä. obeint aquesta
no a sentiments
seva,
d'intolerancia, ni al propòsit
(1',fendre unes creimeies que li
trp rrixen respecte, sin() inspi'-se en l'interès de la pau
lila dels catidics plts Huila:: en defensa del feble vontta l fort. conquistaren per a
la
eatólica el dret
p, -peetarla per tuls,
pi p ,Ils que, com ell, no
líe

e!ipl.
• P p a, afegí, ha d'dsser la
eatülies, eom leo es
• Ps el, -us fills.
oliputats de la sire-

l'orador, entre
deeneral Saint, Just;
Fe. Potne p .pir a parlar aquest.
lt

l'esquerra senyor
"Generals asp :ssPlp callen!"
paraules donen !loe
ip:•• ,•- p p dp ogui un violent in: restablerfa iii poe
p .•l senyor Ileynaudi traeta
ph.pir les SPNeS paraules,
f`:n referia
a U/7...PS
cc
e i n P p. durant la guerra.
-t in p ose nidal-UN,
ess,
prpeis al Presidiera de
i abandonar el sald.
1..anudar-se la sessiO
del Cunsell, segue,x.
+liscurs, tractant de la

financiera.
que sempre fou ad.
anomenats
,p consurns" i que per
: • t, lea estat sempre pan.:.•eidit de l'equilibri del
pPot.

.

LA PLIBLICITAT
Ens negarem, afegeix, a tot
dispondi non, qualsevulga que
si gni, que no tingui el seu cor.
r e sponent ingres per esser cobert,
El GOVPV11 estä resollt a l'ea- "ELS .
l'Izar econo pnies; suprineirene
els D e erets Ile.s, perO s'exigin't
l'estricta i rigorosa aplicaciö '
de l'inipest s p hre la renda.
En acabar el senvor Herriot
el sen discurs, torna a susprendre's la sessió. fins a ten quítrt
d'onze da la P.O.-llaves.

A ss ss s
EL

A

E

.
MA,
9

REPARACIONS
L'entrevisla Herclot-ffiacdona!cl serà purarne,ni. persona'
París, lo. - El "Pctit Farislen diu saber que. segons les maniieslacions de M'acedar:hl, la pròxima entrevista entre el cap &I Govern angles i M. Herriot tindrà caràcter exclusiva/u:in personal na assistint, per
tant, a la dila ontrevista cap perore
na:itat del Fareign Office ni del Qual,
d'Orsay.
Afegeix l'esto:renal periédie que co
la dita entrevista es tracarit de manera especial del paper, cada vegada
més ample, que loa d'exercir la Societat de les Naciens.-Havas.
EL SUCCESSOR DE NOLLET A
LA COMISSIO INTERNACIONAL
DE CONTROL
París, 19.-Comunlquca de Berlín a
"Le Journal - que s'ind:ca el general
Dupcnt cono a prebable succcsser del
general Nollet en la presíd¿eneía de la
Comissió interarada de control.-Havas.
C.ANET DE PRESONERS
Nancy, Ip. - Avui arribaran a aquesta ciutat 45 presoners civils alumanyo
que estaven empresonats a les presons
franceses i a llEa de Re que serme
canviats contra els Iranceons modemnato per tribunals akunany s.-Havas.
EL REICHSTAG
Berin, 19.-EI Reichse g eon_.
vocal per al diroarts celebrara
sessions fina dissabte, en el
qual dia prorrogara les sev,,s
tasques, suspedeet-les p er una
quinzena aneb Eobjeete de donar
ten-ips al Govern per ultimar els
prú Peles enearnintVs a portar
a la prhellea l'informe del ConoltE

LES DRETES BAVERESES I
Nou. GOVERN
Munir,
liders dels partits popursta baverés i nacional i la
Ilip.a de pagesos han arribat en priacipi a tul acord per a la constitució del noto Co P ern baveres.-Havas.

/...!?,-,qitcri (lo! Courn anglès:
"De primer cal veure si es
reconeix e! Govern mexicä"
Londres. tp. - Parlant a la Cape
lora dela COTIIIII1S de l'incident Cunimlngs. ha dit el presPlent del Con seil, senyor 31 pcdonald. que .cl Govera ha acordat renunciar la tramesa
a Mèxic d'una missió brilänica, hal'ene de ferne avans una e/pi/Testa referent al recomixernme eoetilual d'atpuli Govern.-IlavPs.
....... , .....
.

t 9 ul
't Itl
rd! p ca p, aniks, catarros not, oroaq:k
,a1,111'1. co sliä
rtenvs o debi•ls
GPPFA
se seto laa dand , ent una, 1
CLAN CALAN , rendit,
inpu de 2.5,
tos Cenot e s u E:p.:cines O í
;
Pantípi
FADMACIA RODO
21-n1
n . DALAR
irur.ces:.er>
ta ,.:c p a, e p....PM, esa
PA
1
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D R EÇ
per

G UY

DE MAUPA3SANT

Era una d'aquestes totales boniques
ene isadores, nascuda, cono Per
un
or del destí, en tela familoa de
llcio naris. No tenia dot, ni co pe' ces, ni cap manera d'ésser co?toda, compresa, estimada, duta al
. tri nooni per un home ric i
• i e s ileixà casar amb un corrí.
let
ministeri d'Instruccid pilseattilla, no podent ésser ori paró desgraciada com una
lora del seu 'sienten: puente
n0 talen casta ni raça,

bellesa, llar greCia i Ilur encís servint-Ip e de familia. Llur finor nativa, Iler instint d'elegancia, Iler ilexibiLtat d'espere s:ra Can única jerermia, i fea de ee Piles del poble
les iguale de les grans darte -o.
Sefria continuar:nena sentiet-se'
nascuda per a tete.; /es deticadesee
i teta els Irnos. La feíen sofrío- la
pobresa del set pis, la tuip.',ria
les parets, l'atrotinament de les eadires, !a 'Hice de leo eche:. T'otea
aquestee coses ; que una al tea dona
r.i tan sola no &lo:noria ador . ít,
torturasen i la insEgnaveet, 'eure la
petita bretona que feia lea febles de
la mesquina llar, desperteva co ella
recatees desolados i aonntie vidente.
Pensara en lea abant-cambres mudes, capitonales amb tapíseeries
orientedí, illturdnatles per ahs canelobees de hrenze i ea els doe críadaeses amb calva curte que dermea
din,: el, grana ecHona, ensopite per
le calor feixuga del a:Tarifen Pensara en els grana salons vestits de seda pntiga, en els ‚nobles fina carregats sie bibelots inapreciables, i
els salonets copuets, pcpfurnats, fets
per a he conversa de lea clac amb
les amigues mee intimes, els
coneputs i aolEcitats dele qua!ii totes les dones tundea i desitgen.ratensió.,
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(Spnteix de la primera pagina)
alije seu que pujaria a Civitavecchia.
i:a necee, a C. :vital: cecina l'asno del
loctor Naldi puja i (lona el mora de
1Zobotti, prenen t un bitllet de m'Uncí.; per a. Mita. A Burgo San Domingo
Naldi baixi i ralere continufs fotos a
,eacenza.
Segurs que Filipelli havia baixat a
°mesen coulat, el grup de d putats,
ois quals slavia reunit el d:putat
,:onzales, 1)05'11 1111 telegrama al cap
le polida de Piacenza i un altre al
:e Mili, informant-I ps de la 1-lipidia.
\ s'havia rebut la indieía i
; Movia telegrahat a diverses ciutats.
Entretalle el cap de policía enviava
dos eamions anob agents a Alessandria, amb l'ordre d'inspeccionar tota
la zona.
A ',visor rcrr.vr tata huir pu
GALASSI
A les den es rehe el telegrama a
Piacenza i les priteeres investigaAquest autoonObil dugue Filippelli i
1,avia fet Oil petit descans a (hotel
tic la Creu Blanca, oto havia demanat
:nformes sobre la resickncia del doctor Naldi. de Piacenza i ouPlt conegut a la ciutat. Aleshores s•informi
de l'enterad que hacia de seguir per
-mar a Vigoledo, noble de la provín-ia de Salsomaggiare, on, scgon leo
referendes, trobar'a el doctor Naldi.
Moca un autoraihil ainh el qual
'nomediatament emprengué ei viatge,
acompanyat chula altra persona. Per
ics entressenyes i per uitcriors conoprovacions, sIta salte que aquest
acompanyant era el periodista roma
Galassi. Ell va indicar el camí
Salsomaggiare, fent aturar Cautoniäbil. Aleshores, segons diu el xpfer,
l'heme petitó del vestit gris, Filipelli,
baixi amb la maleta i entrzi a l'hotel de l'Aliga Romana.
L'automObil repeengue cene cap
Salsomaggiare, atad, Gaiassi sol,
ettorant-se a la plaça de la Vila, on
Galassi baixà dient que anava a rhotel Brescia. Al cap de poca estulta
*orna i ordena al xofer rpoe moneengués el canal cap el castell de Vigoledo.
A la plaça de Vigoleib els esperaya un altre autonkbil. Galas3i
▪
al cap de pocs mimas torni
amb un altre individu que, segons
les cntressenyes; era el doctor Naldi,
!me hab ta rl castell le Vigoledo.
• Naldi, prenent
ese (illé
loavia vi/os:te Galassi, es dir:gi a Borqa San Domingo, ocguit ole labre
automòbil ecueat per Galassi. A la
bliureació (le les carreteres de Porgo
• Salsomaggiare l'autemébil de Naldi s'anea i el doctor puja a raltre
cotxe que el seguia, duunt-los a rhode l'Anua Romana, de Borge, on
poca (p ecan: abans linvia baixat Fi j ipelll. Un cop reunit Galassi acomindi
el xofer de Piacenza, pagant-li el
viatge de tornada.
Segons sIE aquect xofer, pel cerní,
un entorné:L:1 que venia de Piattenza
col costal. Un senyor
senyal. El xo:er s'aturL i el senyor, que anava acomp pnyet de mealee més, Ii di!.‘p.3 que. ers un j aspee:er de polie'a i eta seas avornanyants
agents de servei. Li fían ale-atoes
preguntes sobre cl viatge ‘;312 ecobava de lee i pujant al sen autetnébll Ferdene de tornar a llore- e,
rant-s: a pocs metres de I he tcl de
CAliga Romana, davant de 1:1 porta
Ist quid encara esteva aturar Faltre
al:terna:1 ano!, cls dos sen3'ors que
ell havia portat, anel, els gneis es

Quan s'asseia, per dinar, clavete la
teto' eredona cobee-te d'unes a:valle.; de tres die:, davant del seu marit que destapava la sotana, (ícelarant atad, un aire transportat: "Que
n'e.; de bote: l'ese: n(101a! No sé que
hi hegi reí; millor n j112
ella
pensava cte eh imats en les erige:Pedes relluents, en els tatessos
que poblen els limes de pereonetgee
antics i erp eells estraeys 1211 mig d'un
Losa do fades; pensava en cls plats
<requises suelte en vaixellea meras: tibor...es, en les galanter:es xlexluejades i eseoltadee amb un scrpria
deslían, tot menjant la caen rosada
d'una traba o ales de becedell.
No tenia : "to:lettes" ni joies ni
res. I no estilo/ay a res sitió aleó; se
sentits feto per a aleé. Ilauria desitjat tant plaure, éescr envejada, domr eeductora i son:edad:1j
'Cenia una amiga riaa, una cotapanya da convent, que no volia atar
a veure mea; perqu'm en tornar•ne
scfria rusas.% I plomen duran t dios
sencers, de pena, de lap anea, de desesperaci6 i de destret.
B011ral uit vespre el seu marit torna are!) un aíre glorió s i teuPp a ti
/p i 12:1 areple sobre.
-Té, digué, une. cosa par a eti.
Ella . esquinçä vivament el paper

senyor Matteotti en companyia dels
individuo que se suposa són els autors
de la mort de l'esmentat diputat socialista.-I-Iavas.

DETENC/0 DE MARINELLI

PER INDUCTOR
Roma, 19. - Per acusar-se'l
dlaver induit a altres á privar
illegflimarnent de la sa y a Iiihertat a Matteotti, ha estat
ungut Giovanni Mssrinelhi, ex_
membre del Directori feixista.
-navas.
LA POSICIO POLITICA DE
MARINELLI

-

"No ten res [112 van ani la yo'flica,
GOV2711 i el
Sön cala 0;3 !FAS ab. A ra tot, es tara jastícia"
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M. De Seives,
presiclent del S na t
París, 19. - El senpu- De Seises
ha estat elegit presídele del Senat per
cent citiquanía i un velo contra cele
trenta i quatre que obtingue el scnyor
Bicnvenn Marlin. - Uavas,
ELS ROES DEL TRESOR
París, 19.-"L'Ouvre" diu
de iont autoritzadla se sap que cl mn
viment de hons del Tresor per a,
mes de maig de 1924 acusa tic exce
dent de pp. milions.-Havas.

CAS MATTEOTT I

Ropa, 19. - La detenció del
comendador Marinelli ha causal gran sensació, rar era secretari del partit feixista des
que aquest es va fundar i for'nava part del qua d ro lovirat
feixista; peste en esser ampliat
recentment pel senvor .Me--

lini, va quedar exciten, del matrobava l'home petitó del vestit gris,
que havia baixat abans a resmentat
hotel. Ei com:ssari interroga el propietari SiC reseabl:ment. Els viatgers
guaitaren el cornissari i en heure
ment de qui ere, marearen. Pas-at
el primer moment de dubte, el comissari ordena posar-se en persecució dels tres subjectes, persccució
que,resultit impossible per l'avantatge que havien pres.
De tornada a Porgo la folla del
propietari de l'hotel contä els
perseguies havien girat i passat dines
'sega-des per devele de l'hotel i que
despees no els llavín tornat a veurc.
Ulterior. informacions lían coto format que els ingitius havien ores el
diluí de Bolfmia. Filippelli i Galassi
van baixar a Casaleeehip, i Naldi seguí fins a l'hotel Baglioni, de BotóMa , Etc cop cts aquesta ciutat, Naldi
acomiailit el xoier i telefone a un
amic sic L'ol‘inia dient-li que cueles
el sen aulennail als seus companys,
que havien baixat abans de Bolbnia.
Aquest autone'del duque Filippelli i
Galassi a un lloc que s'ignora.
Els nostres lectors _la han Ilegit
cono, fin :almete, Filippelli feo detingut a la costa de Génova, gueto inCentava fugir en uso canot autonobbil.

r9la
. (tc Runa
Roma, 19.-No tenen fonament les
noticies alarmants propalades per
noticies alarraants propalades per
determinades Agencies estrene:eres
sobre la politice intreior (l'Italia,
111117) nootiu de l'horrible crim comes
en la persona del diputat socialista
senyor 3.1atteotti.
D'un serie i escrupulAs examen de
!a situació co deepren que el crion
és obra de vulgers asa-sitos, lo majoria Uds guate estan ja en In:tus die
la julicia. i no afecta de cap manera a l'organització del parte fascista i molt menys al Go‘'ern del senyor Mussorni.
L'autoritat judicial italiana, la proLime de la qual quede fora de tot
dubte, loa estat encarregada d'instruir el preeils, i juAlzia reclamada
co crits pel país i promesa pal lores:dmIt del Consell serie .'la.-Ilava s.
11031ENA'CGETn FEINISTES AL
GOVERN
Roma, 1 9. - Contlnuen te f1Mnt
al cap del Govern les manifestacions d'homenatge i confiança en el sea Govern.- H,vas.
L'AGENCIA STEFAN!
Roma, 19. - 12Agencia S'.eiani pu_
Mica ira comunicat fent rcssalar el
Jet que lolsiltiti público aprobi lea
ms-tares adoptades pol G pvern referent a raosempte lIatteotti. Vas.

ON ES ROSSI?
Roma, 19. - El porldidie la "SPnn[..:5" drtt que cl seny,T Cesare Ropi
Ita ea: nsegnit pa par a Snissa.
En canvi, "Il Mondo" i el "Gienale afirmpo que repite:1kt
scnyor ROSSi no ha sortit d2 Rema.-

navas.
EINZI NO POT OBTENIR UNA
ENQUESTA
Reina, /9. - El Concite inajorita:
ei (1,1 Parlament s'ha declarat lomcutco •
peítm par realitzar l'enquesta que reelatora l'ex-set:edad d'Estat, senyor

Finzi, sobre la seca vida privada
pille ea-Hacas.

El peril l d'opinar
Un altre atemptat
Rema, 19. - A "II Mondo .' li telegrafien de Voghera que un feixista
dissident que censurara amb vivesa els
autors (12 rassassitnt du Matteotti loa
rebut alguns trets, resultant moralmea ferie-Havíts.
Londres, 19. - .1 la Camina
deis Comuns declara tilo ir Mitedonald que l'ordre del dia votada pel grup treballista, tramet
als socialistes italians, sobre
la desaparició de Matteolli, Po_
pinhi d'un grup, per?) no lo del
Govern an.gli?s.-HaVaS.
El, PAPTIT SOCIALISTA UNIl'Allí ES CONSTITUEIX PART

CIVIL
Roma. 19.-El "Corriere Italiano" diu territ . noticia que la
Junta directiva del partit socialista Imitad lut decidit constituir-se part civil en la causa
que se segueixi per la desapa-

i segons sernbla, assassinat del diputat :Matteotti.
El diputat Luigi tasco ha
estat Ponoomial a., eePelati del par_
lit en subst,ittició del senyor
lIza t 1 eol ti.-1In va s.
EL 'C4 )1111 1 E111,, ITALIANO"
DE/X.11L1 DE SOitT111
liorna. 19.-El "Corriere Italiano", de la direcció (lel qual
es fdt, enrree el senyor Gula,:'.
llo Reenneoli., a eonseqüimcia
d'ésser detingut, el senyor
deixara de publicar-se
inott avint. titulo Colejec te, segofos senihla, ci'introduir en eil
pelees reformes, acabades les
quals tornara ti sortir.--Havas.
POLICIES DESTITUITS
SEGUEIX IGUAL
Roma, 19.-El note director
de Seguretat general, ha destiluit a diversos funcionaris
policia que lean donat proves de
negligimcia durant els recents
esdeveniments.
La policía continua sense
descansar les seves reeerques
per !robar el cadaver del senyor
Matteotti, sense que aquests
Ene-lo donat, fis ara, el nulo pe_
tit resultat.- llanas.
DECLARACION SENSACIONALS

D'UN INDIVIDU
Benin, 10.-Iletatiu a la desaparicid de Matteotti, s'assegura que un individu anomenat
Fraisellio, ele na p ionalitat desconeguda, lea fe l deKaracions
sensaeionals sobre hi forma
com fou assassinat el diputa!,
cadPver del qual no ha estat

(roba?.
Mussolini eontnp la dominant
Ist situacid, pede l'atol oritat feixista ha sofert una seriosa fatlidp.-Havas.
11. MEDICOLEGAL?
París, 19. - Comuniquen de
Roma a 1-Eoho de París". que
el periòdic "Yoce Republicana"
itsegura ene el eadaver del senvor IlIattrotti esta deposita? a
l'Institut - llaves.
DOS SECRETARIS DE l'HIN
EI, CADAVER

DETINGUFS
Roma, ;9. - Es secretario politics
dels feíxos de •I‘Lar.ana i Itontetantonclo han csaa detinguts, quedant a
disposició de l'autoritat judicial.
Sembla que aquests secretaris foren
vistas la vIgdía de !a desata:te:cíe del

leix.-Havas. .

_

La detenció d'un espia
de Dumini
Será el principi de la bona
pista?
Roma, 19. - Comuniquen de
Milis al "Meseagiaro" que es
conceden gran importitncia a
la delenció del súbdit austriac
Olto Chirszel, cl qual eslava a
son de Darnini, com espite en

els centres comunistes.
OH° Chirszel nega que hagi
intervingut en el rapte del diputat, Matteotti, i din que la
vipfl:a del fet d'a u les va advertir la senyora do Matteotti que
el seu marit corría perill.
Assegura ciernes que, mort o
viu. el sena -ui' Matteotti te d'estar al xalet Fuig. ge o pels seus
voltants. - Ilavas.
AMBAIXADA ITALIANA A

L'ARGENTINA
Roma, 19. - La Gaceta Oficial publica un deeret elevant

al grane d • ambaixada la legació
i'aliana a Buenos Aires.-Ha-

vas.

GRAN BRETANYA
ELS DRETS PREFERENCIALS
ALS COMUNS
Londres,
ia sessió d'ahir
a la Canobra dels Comuna, la Canalea rebutjä quatre proposiciens prosentades per ropooició, referent als
anomcnats drets preferencials, amb
una majoria mitja de 16 vols. - Hayas.
LES ELECCIONS A L'AFRICA

DEL SUD
UN ALTRE MINISTRE DERROTAT
El Cap, 19.-Fins ahir resulten
elegits en les eleccions generals 46
sud-africano, 18 laboristes, 4t nadonallstes i un independent.
El senyor Bedel:, ministre ole
Finalices, ha estat derrp tai,-Havas.

DE RUSSIR
Es DESMENT L'ASSASSINAT
DE RADITX
Moscou, 19, - L'Agència Rosta
desment la noticia de l'assassinat del
cap del partit agrari iugoslau,
otitx, -f lavas,
EL RECONEIXEMENT DELS

SOVIETS PER DINAMARCA
Copenhague, 19 (Oiciale-El Gaverrt danés reconegut "de jure" al
del Soviets.-Hayas.
L'ACORD RUSSO-XINES I ELS
ESTATS UNITS
Washington, I9.-En contestació a una nota que envia
Govern dels Estais Units al de
Xina. seo declara que el recent
acord russo-xins, conecta:wat
al ferrocarril oriental de Xina,
no lesionaba els drets de les altres notimeies intere-ssades e:1
el dit acord.-Havas.
eimarrnmeneeeentriEnnr_mr

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSUR.4 MMITAP

AMERICA

El co pie ami.>
mexica : El represen'aut britämc és
expuiiat de Men
Nova York, 19.-Comuniquen
de Londres que el consolat general de Mèxic a l'esmerilada
capital ha informal a Mndlonahl que el Govern mexicà exigeix h emmed i aln rearxa del represenlant d'Anglaterra rufoter (ìumings, el qua l ha manifestat estar disposat a sortir de
31i.,xit tan aviat cenit rebi autoritp ació del seu Govern.-Ha-

vas.
Washington, 1.9.-L'ambaixador dels Estats Units a Mé...
:de s'ha fel earree deis arxius
del representants d'Anglaterra.
-Havas.

UNA NOTICIA DE BERLIN

Ruptura de relacions?
Berlín, I9.-A determinats
eercles es dúna per certa la no(Mía, la qual, d es totes maneres
ha d'esser acollida amb tota
mena de reserves, que el Govern angla ha trencat les seves
relacione diplomàtiques amb
cridant a Londres el seu

represenlant diplornktic,
pulsió del qual fou decretada
pel president Obregon.-Havas.
DESORDRES A JAMAICA
VAGA DELS DESCARREGADORS DE BXNANES
Kingstown, 19 Jamaica).Els obrers que estaven treballant en la descarrega de bananes a Puerto Antonio, es declararen de sobte en vaga, organitzant una manifestació que
recorregué els carrers, promo.
vent desordres.
• La policía que acudí a reprimir els desmans deis obren,
féu sis de les armes, ferint a
diversos deis aborotadors. litvte.

EE. UU. JARO

Mr. Hughes no vol saber
res més
Washington, 19.-Als cercles
diplornatics s'assegura que la
resposta del secretari d'Estat,
senyor Hughes, a la rota del
Gcivern japonés protestanl contra la illei d'immigració ddria
per aeabat l'incident entre ambdues nacions.-Havas.
EL RENAIXEMENT DEL JAPO
Toquio. 19.-El nou Govern
janones ha reduït a 295 nnliens
la quantia de l'empretit de 437
milions de vens acordat par
1 anterior Govern.-Havas.
ELS AYIADORS AMERICANS
Bangkok. 19.-Han arribat
els aviadors nordamericans,Hapas.

UNA LAPIDA A ZARA
Zara (Dalmacia), 19. - En
aquesta Muta' ha estat inaugurada una \huida commemorativa del martir spalati Francesc
Itismondo.-Havas.

L'EMPRESTIT RONDARES AS.
SEGU RAT
Budapest, 1.9.-Davant l'Asa
semblea nacional. el ministre
de Finances declara quina és la
situaciú actual en ço que fa referinlcia a la collocaeiú d'un
emprèstit a l'estranger, que resulta p lenament asomurat.-122,..
V39.

DE TENNIS
Paris, ig.-Matches de tennis per
a la copa Dawis.
Match doble entre

Franca i

dia.-Cochet i Brugnon vencen a
Fysee i Hadi per 6a 1.6a4i7a 5.
En vista d'això, Franca jugarà
la final contra Anglaterra.-Havas.
Londres, 19.-Match de tennis entre Anglaterra i América.
La setoyera Cosvelt vene a miss
Fleten Will,, carnpiena americana.Hayas.

t•Illerenn11.

i en trague una tarja impresa amb
aqu,S:3

Meto,:

"El mí/lis:re d'Instrucchi pública
i Ilma Georges Ramponneau preguen a leí. i 2.1m p Loísel de fer-loe
l'honor de veeír a pessar le vesprada al palau del nAnisteri cl ci:linea (Ea 18 de gener."
E:1 cemptes de restar-ne encantade, cono esphrave cl seto marit,
Pened ene!, desplt la il/Vitl:Ció GOl/Te
la lada, murmurant:
-Qtti. vota qua en fuel d'aixé'í
-Pcrit estimada, jo era pensava
qu2 estarles contente. Na surta tnai
i és una ocaei:, amE i bots.-.9l' ro
costat qui :eap-la d'obtenir. Tothort
en vel: ve noelt cerca! i no en donen
gaires als funcionaris. Veurfte allí
trt el món oficia!.
Ella se'l mírava emb uses ulls irritato, i deelera ano!) impaciencia:
vels (I ne
posi a sehnt
per anpr4,:?
Ell no hi havia pensat; balbucen:
, -Dencs cl vestít que portes per
atoar al t:ape. Ja tenia (1112 esd:1 forea
Callé, estupefacte, desconcertat, en
vetee que la seva dona plorava. Dnea
Elgrimee Ii davallaven lentemeat
dels angles dels ulle cap els
de la hura; barhotejä:
- Que ten? QuE toles?

Perd, amb tas esforç violent, ella
hav:a detone la x:va pena, i respongué
aire!) 1.- .n ven tramquilla, tot eixugant
les seves palles II:anides:
-. Res. Notado pu: no tinc vestit,
per coesegüent no pote duo- eit aquesta*
festa. Dena lis tcva tarja a aleteo
cempany (tu, In 5C7a dona estigul tris
ben e/pipí:da que jo.
El estava &sebe Replica:
-Escolta, Matilde. Quent costaría
alt ves:it con/ cal, que pogatís tornarte a servir en altres ocasiona, alguna
cosa ben sencilla?
Ell reflexioni adguns segons, fent
d.; caes cale:1:s i pensant també en
la suma que podía damaner S211S2 gua'oyeres.; un refús immed'at i una exclamaciö esfereïda de rescri pent eebne:p.
A l'últitn respongué, vecilant:
-N, he sé ben lee, pero em sem/ola 1 111 .1 en quatr,-; Ceuta frenes en fin(Iría preu.
EH sdatvit tentad una mice
parqué reservava aquesta sume,
per comprar-se una escopeta i anar
caear, i istía següent, al la!, de Neattrre, atril) uni quants eno je, que anaven :4 tirar a les atases per lti, els
diumenges.
Anf, tat, cdgeté:
-Sigui. Et dono quatre canes

frailes. Peré procura tenir uta vestit
que ieci goig.
El dia de la fasta s'acostava, i
Mine. Loisel samblava triste, inquieta,
anguniada La seva toilette estava
punt. El set' tonuit li die/1,3 teo vespre
Çlssè teas? Fa tres dies que es.
ts teta estranya.
I el:a re,p9nene:
-Fin fa malicia de no tenir una
julo, ni tren padre, ni res per posarme dament. Teta jo semblare una
mi;éda. Gairebol mis m'estimania no
arar e:1 aquesta vesprada.
ER replicà:
-Posa't unes flers naturalo,
Pir den
aquest lames fa malt
frenes tindräs dues o tres Toses in:og.
ni: limes.'
Ella no C5 ceno:onda pas.
-No... No hi ha res tan hurnihant com tenír uit aspecte pobre en
mig de dones sigues.
PeeZe el o•C mueve exclama:
-Que ets benceal Ves a vente la
teva amiga Mane. Forestier, i (1m-tutea-ti que ce deixi almete joia. Tens
prpu franquesa acolo ella per fer-ho.
Ella 11ampi un crit ditlegria.
-Es verte-. No hi havia pensat.
L'endent3 ata, a casa de la sera
atniag i ii contà el ncc destret.
Mute. Forestier es dirigi al seu

armad tnirall, trague un ample cofret, el pone, l'abrí i (ligué a Mine.
Loisel:
-Tele, estimada.
Ella de bel l antuvi veía braçalets,
després un enfilall de pedes, desprs.is
una cecea veneciana, er i pedreries
d'un treball admirable. Issajava cls
asIrceos davant del mírale yac:Nava,
no podía decidir-se a desprendre-se.
a tornar-los. Preguntzva sempet.
-No tens res mes?
-1 tant. Cerca, No sé pas qué et
pot agradar.
De solee desrobri, dins una censa
de seti negra, un superb collaret de
d 'amauta; i cl set cor es posa a batre d'un dasig immodorat. Les mans
lt tremolaven en agafar-lo. Sel forma. al voltant de la gorja, sobre el
vestit dos, i romangué vainica davant d'ella mateixa.
Després pregunte, vacillant, plena
d'angoixat
-Pues deixar-tne -aieeé, ces mea
que això?
-St, dona, ja he cree.
Salta al coll de la seva amiga,
besa amb vehemencia, després N'A
amb el sea trcsor.
El dia de la testa arribi.
Loisel tingué uni &bit Era mil beiN
nica que PA
«legaste,

Divendres, 20 de juny de U%
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e.
,211(fir cap oficial; el que velé
da que els oficials reorganetsana les tropes. El deelarant
que acompanyava el general
Navarro quan fou aireas a l'estació, diu que, ja alli, i desprds
de parlar eis caps moros, i sense saber que deien, el general
fou traslladat a la casa de Ben
Chelal.
A la una de la tarda s'ha suspes la sessió.
A les quatre de la tarda es reprén
la sessió del procés Berenguer.
Continua Ilegint-se rapuntament. Es

llegeix la declaració del tinent coronel
senyor Pérez Ortiz. Era a Annual i

manava Una força que sorti de Drius.
Des d'allí es retira, sol. al davant de
dues companyies, deixant les altres a
bes ordres d'altres caps. Amb aquestes
companyies arriba hé fins el pendent
d'Izumar, on fou atacat.
Un cop a lzumar procura refer les
forces, sense que assolis recollir a tots,
perquè sens dubte alguns soldats se n'amaren per dreceres que ell desconeixia.
Quan arriba a Izumar ja no hi havia
guarnició. A Drius informa al general
de tots els antecedents que tenia i amb
la vénia del comandament es dedica
a tractar les defenses del campament.
Esmenta les ¡orces que arribaven.
Més tard colloca guàrdies al riu. cami de Batel. perquè no passes ningú
i a les portes del campament amb
la mateixa ordre. En anar a Batel el
general el felicita per restat i esperit
de les seves tropes. Molt bé,
senyor coronel: amb tropes així es pot
anar ä tot arrett.
Durant la retirada només va tenir
eis ferits, però les seccions d'ametralladores i ¡'artilleria tingueren torees
Morts.

A Batel hagueren de resistir i rebutjar agressions.
Explica la marxa de la columna fins
a Mont Arruit, amb foc per tot arreu,
creixent aquest en trobar-se a les proximitats de la posició. A la mitja hora
de trobar-se a la posició de Mont
Arruit. els indigestes començaren el foc
de canó, observant-se que havien augmentat considerablement en nombre els
rifenys. Un aeroplà deixa caure 3 0
pana els quals foren repartits entre els
ferits. Mancaven mitjans per guarirlos. Forces de Cerinyola, amb l'ajut
d'abres. Iluitaven per establir raiguada.
L'enemic canonejava lambe una casa
con s'havien estacionat forces per tal
de protegir un comboi.
Un aeroplà deixa Caere. entre altres coses, un diari, i com que parlava de la remesa de reforços. el general mana que es Urgís als soldats deis
parapets.
Els Cartutxos que deixaven Caere els
aeroplans no es podien utilitzar.
que gairebé tots es deformaven en
arribar a terra.
Explica resdevingut en els diversos
dies fins arribar al dia P. dient que
existint l'armistici alguns moros s'apropaven als parapets i oferien tahac
als soldats. Els de Beni Urriaguel,
atrinxerats durant la nit, malgrat l'armistici, no deixaven fer l'aiguada.
Augmentà la sed dels soldats i alguns d'aquests intentaren sortir, sense
armes , per beure, it qual cosa s'impedí a trets; altres sta:Idats intentaren
desertar, saltant els parapcts, perb seis
pogué contenir.
D'encit que entraren les torces a la
posició fins al moment de l'evacuad&
diu el declarant que els rifenys assetjaren i canonejaret i nit. En envair
eis cabilenys la pnsició fou fet presoeces No sal) on era el general quan
la posició fou envaida pcls moros, i
suposa que havia sortit per conferenciar amb els caps enemics. Diu que la
rendició d'Annual fou deguda a ordres
del comandant general, després de con-.
ferenciar amb els caps. Ignora qui va
manar la columna en sortir d'Annual,
perque el seu deure era anar amh les
forces. En la retirada a Dejos i Batel,
per la forma com aula la columna,
creu que hi llagué algun desordre.
Ignora si en ocupar Aharan
es pensava seguir a Alliucernas
o seguir per la costa. Si es m'i'tenia el primer. ei seu pacer és
oue l'empresa hauria estat molt
dificil.
Elorria cl declaran!, PI general Navarro. Manifesta que diiraid tot el seu enmaridar/iota
se'l va veure valerós i
acudint a tot arreti i atenent
a tot.
El tinent Sbnehez ()caña declara que uns 70 soldats
Sant Ferran que tractaron de
fugir de la posició de Monte
Ärruit, foren agafat; pels
ros. 1!Is formaren prop del t'in
i un a un els anaren tallan' el

riors als .suetessos de julio'.
En aquestes figuren confidències sobre matteigs d'Abdel-Krim proa de diverses rabiles i eis esforços que realitraya el cap rebel per presentar
la Illuita rom qiiestia religiosa.
Un testimoni fa notar que la
harca havia ocupat Tuberkatt el
dia 9 de mara.
Es llegeix una derlaracia del
eapitä Bernat Gil Peña. secretan que ton del general Sillvestre. Explica el funcionament

la secretaria. Ignora que s'intentes e:spanyar un molde, 011,eguratneill, solament hl /lamia
doeuments de caràcter particular.
DespOs es illerreix una nova
declararla del general Dorengin-T. en la qual es ratifica 1.11
l'anterior. Diu que tots els ofieials que se Ii presentaven II
, 9-m A tar
(lefielf• nt eslat
do les forros que arrihaven i
I le les ametralladores. Els primera reforéos estavon constituits per /sal a llons solfa. Qua linea de fantästie el que s'atrie or mol lt i qu e l me, sohue ix
bre l'auxili a Mont Arrnit.
El encone) ni qlle)T111 fa alguns aelariments a les ninnifestaelons a rilorinrs.
S'estIm cts div r• rSes ni-Mentamons per demnatrar a enpneital de los forl e s olio oornhateron fine e:1 31 ' la cost.
Insisleix en un pla per acudir
en ole al, ( i d A rrn of i
donant a la paraula pla determinada interprotaohl, i ja que no
os refereix a un pla escrit.
Al referir-se a l'estat en qué
desornharraven les forres, eres/
ol deeilarant les seves rondivions eren suficients per acudir a socórrer Molo Arruit. Insisteix dtque el set/ phi
liar l'esmentada posicit ", l'exprossä al general nerengner.
A dos nuarts de set so stispért
In SPSSiI3 per cine minuta.
SEGUEIX LA SESSIO
Represa la sessin, segueix la declaració del coronel Riquelme. Respecte a l'auxili de ,ionte Arruit, diu
que roeriment deis ohcials que
eren a Melilla per figurar a l'avantguarda de la columna que es po
gués formar, ion per iniciativa del
comandant senyor Garay. Informat
Comissari ile tals propäsits,
sembla que el general Berenguer
contesta que no podia autoritzar
sortida d'una colunma perque s'havien comeneat algunes geet sans per
a Tevacuació de Monte Arruit.
Es llegeix una altra declaració del
general Cabanellas. Din que les forces que arribaren tenien graus deiiciéncies d'instrucek, Tambe din que
el regiment de Garellano, en la marxa que len a la segona caseta, deixa
pel camí 40 rcrassagats.
Algunes ¡orces 110 anaven comanades pel seu coronel, sitié per altres que es nomenaren a la plaça.
El desconeixernent (ralguns sohlats
era tal, que esmenta el cas que s'intenta enganxar els canons al reyes,
inutilitzant cl bestiar. Eornenta altres deficiinicies. Din que el dia 8
d'agost havia a Melilla més de 20,000
¡tomes.

terç de voluntaris. Cree que d'haver-se ates les observacions que CO
feien en la seva Memòria s'hauria
pogut evitar tot l'ocorregut.
El coronel del regiment de Segòvia
diu que l'entusiasme de les forces
arribar a Melilla i les seres condicions combatents eren ben paleses,
ja que al cap de poques hoces starrtbar foren enviarles per a un servei
al Gurugii i formar part d'una columna.
Nova declaració del general Berenguer sobre les seves relacions amb els
comandants generals. Assenyala la
data en que se li tunden de Ilimar
antecedents de totes les neccssitats,
filanté tot el que va dir anteriorment
sobre les causes que in-medien acudir
en auxili de Mont Arruit.
El capita seityor Jaume Quiroga
refereix com va fer la gestió que ii
fine encomanada en el viatge fet a
Madrid per assenyalar al ministre de
la Guerra les deficincies. 1:e5mentat oficial va arribar a Madrid el di.,
6 d'agost.
Nova declaració del general Na vareo. Preguntat si recorda el nono1-,re exacte de les f orces d'artilleria de
qt:e disposava en sortir de Drius. contesta dient que tres bateries. Aiegeix
que va ordcaar la reconcentració de
totes a Tistutin.
Es llegeix la documentació que fa
referincia a la fortnaciO de la causa,
la seva elevaci n3 a plz.nari i no admetent el sobresseiment en ço yac
afecta al general Silvestre.
Es liegen tot ractuat sobre un iacit:mt provocat pel defensor de Berenguer, que proposava que es consideré; la cosa jutjada.
Es llegeix tamhe la comunicació
dirigida pel general Berenguer, presentant la dimiosió en assabentarse
deis debats parlamentaris coneixer
els judicis de premsa i carregant-li
totes les responsabi:itats.
A les set se suspèn la sessió.
L'APROVACIO DELS PRESSUPOSTOS
Madrid, 114—El Govern té el propasit d'aprovar el projectc total de
pressupostos (lema, dia 20, i deixar
la darrera t'escila del mes per al seil
acoplament.
UNA SENTENCIA 1 UN PERDO
Madrid, 19.—L'Audiencia de Madrid ha condemnat el senyor ZaraZola con .' autor d'injúries greus inferides al director d'"A B C", a la
pena de tres anys, sis mesas i 21
(lies i al pagaillullt de les costes corresponents.
El senyor Laca de Tema, un cop
conegucla la senténcia, ins presentat
escrit d'acord amb la facultat que
Ii concedeix lande 482 del Cudi Penal, atorgant al senyor Zaragula el
perdí) de la pena imposada i renunciant al reintegre de les ¿espeses
fetes perqué en querellar-se contra
l'administrar 11-A G P" no el va
guiar l'esperit de revenja, sind de legítima defensa.
"EL DEBATE" I LA QUESTIO
DEI. NIARROC
Madrid, io.—"El Debate" publica
el segiient solt relacionat an11, el
puldicat ahir per "A B (7.
"Del Marroc tio es pot realnient
tractar sha:, relacionant la política a
seguir a la nostra zona d'influencia
amb la política general i les condiCions econénniques crEspanya.
I avui per avui. no cap estendre
i he jet el protectorat espanyol a tots
els territoris iane io.senyalen

compromisos de l'any iota, perquè
ni es tenen instruments adequats
per aixis>, ni seria prudent des del
punt de vista de la n 'ostra hisenda,
ni está preparat l'esperit
El president del Directori ha dit
aixé, mateix quan ha mandestat els
seus propòsits de reduir l'accié, del
Marroc a les exigéncies de la política i dels pressupostos d'Espanya.
La inmensa majoria dels espauyols
subscritien aquestes paraules del general Primo de Rivera, i les subscriuen, sobre tot, els espanyols que
produeixen i que u-dialice."
DE L'HOMENATGE A BARRES
Madrid, 19.—El doctor '31arainon

ha M'in el següent telegrama dirigit a la Junta de l'homenatge a blaumini Barres per la vídua de l'escriptor francés:
"Profundament commegutla pel
magnific homenatge celebran en honor i inemäria del rneu mard. us
prego trameten la meva gratitud a
tote els que In han quervingnu."
Noticies particulars anuncien que
el Municipi de Paria acordarã donar a un carnet. e) 1/UNI dc Ciutai de
Toledo.
CON f' ER EN 1 A.
A la Casa del Poble ha donat una
C 011ieracia sobre Fedatut Municipal l'ex-diputat socialista En Manuel Cordero.
Critica severament la nova Ilei,
qual qual. fica de poc Iliberal i censura amb energia 'acci,", de l'actual
tan/ ent.
El conferenciant ion molt aulaudit.
DECRETS SOBRE DUANES
Al periOdic oficial apareixen avui
dos Reials deerets dictats pel Directori sobre (Manes. En el primer
es disposa que des d'aquesta data es
declarin acres ',n'Ajes totes les c,peracions de reconeixement, elassificaciO i aforament que es realitzen
toles les dimites del regne, qualsevol que sigui el lloc en que es prac i, en la seva conseqüència,
pndran ésser presenciades per les
autoritats, funcionaria, agents, caps
i oficial; del resguard. comerciants.

Obsequi de
la Societat

"Nestir
Contra remesa de 23 etiquetes hlanques de les qu.::
van enganxades en el pot
de la Farina Ladeada NesDé", es regalara una preciosa nina.
Les oIquelPs poden presentar-se a les ofiei3e.
la SOCIETAT NESTLE,
Granv:a Layetana, 11, Barcelona.
Aque.st ohsequi aniab
acompanyal d'un Butlieti
del ((ostra Cimettes ;me a
l'adjudicació d'una p ina de
gran tarnany.

industrials i particulars interessats
en el despatx.
DEL MARROC
Melilla, lo. — El "Telegrama del
Riff", parlant de la próxinta visita
del *general Primo de Rivera, diu
que ha d'ésser de gran transcendencia, car l'objecte del viatge es
conèixer sobre el terreny la solució
adequada que ha de donar el Cerero
al problema del Marroc.
ELS ESTRALLS DE L'ARANYA
NEGRA
Entre els indigenes que habiten
ela sillar; niel caseriu dUader, entre
Nador i Zeluan, regna gran alarma
pels funestos efectes que cantes la
picadura d'unes petites aranyes neres,. les quals ctwacixen aquella
zgona
lYcnçà qua començaren les teines de recoleccin, sega i trIlla, han

mort molts indigenes i bastants caps
de bestiar, picats per raranya Helara.

Els efectes de la picadura son räpids i les victitnes ¡tomes viucm deu
o dotze
Alguns indigenes que acudiren
temps a la cauteritzacié, aconseguiren salvar-se.

PENES
11))EY. m1)011711.11,13
Vigo. — El fisettl ha dentanat
la pena de niort per a Ramon
Alvarez i el seu imnyat Maxinif
Alonso, quis assassinaren a
Ciunlid Alvarez. gemid. del Ha'non, per heredar mig
pessetes que li havia deixat el
Seil avi.
BOLC D'UN AuTomoriii,
Al quillämetto 18 de la carretera de Las Rozas ha bolcat
l'auto número 11855 M. a cons p qiii•ncia d'haver-lo topat un
altre que passava violentament
on diree.ció rontraria i que: ha
desaparegut eäpidament.
A causa de Faccident.
(raquela Itoe ha
guitrtlia
prest al auxili a Iosepa hodriguez Pascual. (IP 41) anys, domiciliada al earrer ale Sant Bernal, i a
Carca, de Va anys, quo habita
al correr (F.11oelia. 139. que
amh una germana de la primera anomenada liana Rodríguez,
el conductor del velinde holeat
un Junio ationienat jiiisea Alvarez. do II anvs, lambe al carnet d'Atocha, Hl 9, ()mipaven el ('01 cc.
Les dues senyores resultaren amb
lesions. que foren qualificades de
pronästic greu pel metge del gabiniet d'assistencia médica del ! loe de
La Roca.
El conductor. scnyor Rodriguez.
tan/U, restiltä lis- a numen: contusionat.

LA UNIO GENERAL DE TREBALLACORS

ció Tabaquera ha estat aprovada l'actuació directiva i administrativa del
Ddrrera
Comité:
S'aprovaren tumbé uns nous estatuts
de la Federació i de les seccions, acorDE
dant-se reprodu j e les reclamacions que
anteric,rment pel Govern es feren a la
Companyia i al Govern, consistents
en la higiene deguda dels tallers, comeynnei-e-i:177pliment de la jornada de les vuit
abonament del subsidi de maternitat a les obreres parlcres que seis ta,lr r."7r2. •
den des de l'octubre de rana : passat.
instaNacib de cliniques d'urgencia a
totes /es fabriques; tinfficac : ii de prereis i sota; a cada regid, i professió;
içf ieri z... •
augment classificat d'un cinquanta per
ceit, un trenta cinc i uns vint-i-cinc, ; -1j!
en els semi i primes mansuals: abolir
if!t7.72..sa -.—. __
-71
el pum tel i fixac:b d'un salari mi- -.. --:- ,.........-.
...._.,...,,
nim per als obrers i obreres dels taYaiiesir''';17_1‘23.:..1.1:7...-aa -e- aZI
llers mecànics; admissió de tots els
, ±,J._..:,_2___, _ ....e,
que han estat ohjecte de represalies er_ere.2.
•-,.....• •,::14:;
per cause:: relacionades amb l'exercici
del dret d'associació i derogació del
reial decret sie maig sie 1922 que autotf
utig:er.e.rg
e;_-_.L.ef,;.....111
)
.4
ritza la Tabaquera Cr
p importar lahors estrangeres d'inferior qualitat a
( les dc fahricació espanyola, tals com
les procedent; i altres 'loes,
.122- Q r .." - -. 2C.122"Iial te...
protestades pel pnblic, i que es vénen
barrejant amb el tabac picat fet a
FAZitieier,
.
Espanya. depreciatt-se Mecí les laboro
a
peninsulars.
fPfetetets11.
S'acorda insistir en lä petició que
siguin admeses com mes aviat millor
cls milers d'obreres afiliades per l'empresa per al sen ingrés als tallers.
Tambe s'aprova una petició al Goyaf.u.,
-•vera d'amnistía per als preso; político
6016/1.1.
_ -• .4
socials i Findult de "El Poeta".
La posició de la FederacW, era
511) 1 1 1" DE LA GERMANA DE
autónoma davant els dos organisL'ALCALDE
mes nac.ionals, Unir; General de TreAnit passada, a les onze, va
ballador; i Confederació Nacional
morir la germana de l'alcalde,
del Treball, peri) mantindran relasenyur Alvarez de la Campa.
cions araistotes amb totes dues entitats i amb guantes lluitin en el veritable terreny de la Iluita sIP classes.
Tetuan.—Les esquadretes de la
S'acordä que el Comité de la Eebase de Tetuan sortiren a compli.
deració resideixi a Madrid i ion no- mentar ordres del comanament amb
menat seCretan Ein Severi
l'objecte do barre l'enemic, que es
trobava a la zona insounesa, amb
---_._,,.._
___,.:,..
:,,-.
,,,_,-,.,==
hit
intenció de molestar la posicnó de
..: ,
. • 'III .M'Ter.
Els aviadors bombardejaren les
iM
JOgrIlli
iiiNS3IS NIX '..1.: posicions
..
de l'enemic, descendint a
li ,' AGENT DE CaNall I BO rib,a il. 1
111! Carrer' de Fontanella, 17:: pocs metres i ametrallaren arnb gran
desmuntant atrinxeraments.
1.: Compinnentacia d'ordres in
El cap de la posició de 1 .:1- er fein de Morsa en valors al comp- :.: licita el cap de resquadreta.
•/, tat i en monedes estrange- N
COMUNICAT OFICIAL
111, 1 res. Intervenciel de contrae- 211
Zona oriental: Anit pastada un
i,1:: tes comere:als i préateea
grup de saltejadors entra a un del;
*.* sobre mereadertaa a va_
poblats sounesos d'Aid Zabar i In.
hil lora,
lora; subscripcions a emdinusin, hostilitzant-los, perb intens
N prestits. etc., etc,
lii
foc de la posició de Midar i Casa
Direoció telegráfica
••
ilii
... Fortificada els obligä a retirar-se,
"AIARGENTE"
:•:
deixant cinc morts i dos iusells.
, Telefons: 445 A. 1 499 A. :,...
L'enemic eas causa quatre ferits,
....,
tics srells paisans i UI, poiicia.

hora

BARCECONA
emer

DEL MARROC

_:_

ffi.

Ii i

trigamisgionmensingsmaräinzzazimangigNaumbisitu

Eit la ‚farrera reurIE: dc l'ExecuIII
tiva de la L'uié, Ceneral de Treballanors, el company Duran, de Sitges, Ef
gr
com delegat de Catainnya. informa
a
de Factuació que en aquella regir'
es realitza, donant 1:1 inmressié, quo UI
Ui
va bé el moviment cd,rer socialista. kl
Dúna compte tambe (me ha estat
resolt favorablement el relat:u al pi
subsidi de maternitat, assumptc del 111
qual s'havien fet gestions prop del EI
subsecretari del Treball per a l'Exe- Ii
g/
cultiva.
Davant l'atemptat ocorregut a 1L
Roma i del qual ha estat víctima el
company Giaccomo Matteutti, el El
qual succés ha ningut la consciencia
del proletariat universal, l'Executiva, per unanímitztt, acorda dirigir-se fill
al partit socialista unitari d'Italia 111
protestant contra el crim i remetent
el cundo' a aquel!, companys per la
pérdita tan rellevant n mu el socialisme internacional.
El
LA FEDERACIO TAflAQUER.A
1111
D'ESPANYA
En el tercer Congres de la Federa- 3

E AKANI ARSANS

Vaiors - Cupons - Girs - Canvi - Cotos - Viatges

barce ona-Rarnbla Canaletes, 2 i 4

Es llegeix una altra declaració
Fintérpret senyor Alcaide. Es refeleix novament el declarant a l'evacuaciú de Monte Arruit, fent el relat sobre la forma en qué fou empès el general Navarro a l'edifici
FestaciO. El general Navarro incre- 11 ••••••••11 111 111 11 11 11 2Lizzcim mE MMU il ti Zlliffi klut 51 u 29
pava als rifenys, protestant de l'en- ii
E
gany: i els rifenys, cense contestar, a
se Femportaren a casa de Ben Che- e
et
la!. La impressié, del declarant és a
que tant el general com els oficials a
que estaven amb ell no foren assas4)
sinats per la cobejança dels rifenys
davant el preu del rescat.
(l'unport liquid deis quals ens sIgui conegut)
Una altea declaració del comandant de cavalleria senyor Gómez Zaragoza no aporta nous detall; d'inteYeaCilleilt
rès.
El tinent coronel senyor Tamarit
•-•—•UI
Inicial En Lluís Guerra declaren
4;;XrdarMPeiglirigG;22:-.
ntcr, a
que a Annual el general Silvestre es
queixa de no comptar ami, personal
necessari 'er a construcci6 de cases
i histeria, oferint-sedi Ilavors el coe 21 Cmpatiments de lloguer des de 22 ptes. anuals
ronel Tamarit, mostrant-se per aixé,
el general molt alterst. El general
KN
Silvestre, diuen els declarants, ena
carrega al coronel "Famarit diverses
,w'r.soen
1~11111111==ffill:Et
detentes de la posició.
iparial de Corren üffi g ro 1
El capita de la guardia civil senyor
DIRECCIÓ TELEGRÁFICA
l•
Pérez Mondategui declara que trobant_
p.. g
4530 A.
se una nit a Nador es creuit amb dos
4531 A•
I. u,
ll
cap.
individus
que
portaven
espardenyes,
4532 A.
En ocórrer Ja invasió dels
que
eren
oficial,.
dir
varen
quals
ii
moros. resultà l'eh! en una cuiEl tinent senyor Claveros dec:ara
xa i el pit i pera el conei_
rimiumeonseezzemessiumememeememzeuzemone
xement. En tornar en si, velé
que de les condicions de l'evacuad...,
que Pis moros s'entretenien a
de Ment Arruit se n'aixecà acta, prorematar els ferits a ganiveta- vant-ho el fet que el general s'aixedI
CPEU4DA
des.
•
NOVA GRAN
El declarant no es ereu ca- qués per signar.
vn 4s s e_ n t a
e CI
El capita Correa i el tinent Benítez
pacitat per pitpir la gestió del
contra
i
general Navarro, ni la de l'AH declaren i fan una relació de la seva
l es maInIties
Comandament, encara que su- actuació. El coronel dcl primer d'artalent
que
posa que tenen el
de la boca
iilleria de les lacees de muntanya, enrequereixen els seus càrrecs.
reforç, diu que la instrucLis ItnALITZA LA
El capit Jesús Aguirre ma- vial com a
nifesta que a Drin;. un pres_ ció de les tropes era bona. i que esCiremn Deralia
earäeter tipie regional - Espléntava servei, no hi havia ele- tiva en condicions de combatre a la
Gratis installarions
0
ments eficaços de fortifieació. seva arribada.
dida manilestació voreoglitt.set compusta pet
lt d'hay Er desepareget el funest monopoli
Relata també la marxa de la
A
udieions
InuEl metge senyor Azorin manifesta
dansarines - Balls regionals columna des de Batel a Mont que les forces estaven plenes d'entusicals _ Grans Iltuninfi.ries
Casa centra) i oficines:
Arruit. Afegeix que a Mont Ar- siasme i que es truhaven en condicions
Deeoral: SeliVors
Direreia: Iteial líenla Arlfstie.
eeift hilea
ruit el general Navarro amo3.
can/loar/a:
.%/1/,)11i
de prestar servei i de combatre.
'
rat .i 2 :1
nestä els que es desanimaven
Rambla de Catalunya, 15 :: TeInfrn rum. 10:7. A
Abulia Sans.---Casa rural mallorquin a : Soinylir,..
E, llegeix la declaració del coronel
no donaven el necessari exemsera
prchinda
seinS
desinlectz.ni
re.
111'. - Casa sevillana: ScayorsIianllniii
11'
La
1.1ills
i
Fustec
senyor Caries López, que acompanya
ple.
&lee( las prehabtlite:s de colr.,ure
de Capmany i Juan Serra.----Casa aragonaeat Senyor rIáinz
Es Ilegeix la comunicacid di- el ministre de la Guerra en el viatge
finea, 39 plop C. Cilians) - TU. S.
Ta1lsr8
de la Maza
Es un pedo,as auxiliar de
rigida al Senat demanant la que fén al Marroc el julio! de tqao.
concessi6 del supdicatori per Diu que va sentir queixar-se el ge- •
D g NI. ISIES ! MniGES
8UCUR3A ._S: Cacear Amelo, nuar. C. Telèfon seso a
num. Z8 (Sama). Telnfou 1140 N
Consnil,ulOt tOn r3r.rixen 13 tórtnc13,
Zares,'
p
Inetnür causa al general Be- nera) Silvestre per rescr.sscdat de re5 litcraftra. ll,ivcrachcat
expen=nt,
Garree M3Jor, nUm. 45 (Sarria). Tel éfon 6330 CA
ranguer, i la contestació de la cursos i elements. Afegeix que rebé
a
Els Impostos a °ere° del públlo
receurgu t ere KeLems artua coni
•
tambre coneedint-lo.
cartes del general Silvestre. expasant
MEMCINA PRRIMAITTVA
Servel permanent : Moderna cambra de deeinfeoold
Ea Ilegelx una altra declara- també aquestes queixes. El coronel •
NOTA.—Per a mejor comoditat del públic s'expenen entrades, al
Apare!' porte) de Ocio:receló a dom10111 : Traellats
V.411 , .broviesima del coronel Lumia alludeix en la seva declaració
maula preu, al Centre de Localitats, Plaga de Cata l unya, q; carrer
a provInolos 1 a l'estranger : CorreaPonsale a Pro"
ratitieent la declaració a la memäria que elevi a l'alt comis- • de Casp, ro; Merques del Duero, as, i Ronda do la Universitat 34
uinOICS : Promptitud, Eamerament, E0010Mit
•
i que aquest traslladä al Govern. a A les casetca se serviran pastes i refrescos propia de cada regió
alees declara- sari
per la Granja Boyal 1 la Perla Mollorquina
e
Amas"
la
mima
de
les
lomo
kfillt MUS. u:melena.
,
SI
Mullen

rrir

oberta
a negociació dels
cupons
Queda

1 de julio' prop vneiìt
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Notes d'Esports
LA FINAL DEL CAM-

PIONAT D'ALEMANYA
F. C. Nuremberg, 2 :-: Ilamburgr S. Y.,

a

(BEL NOSTRE CORRESPONSAL PARTICULAR)
Berlin. ti de juny
F..ra de la ciutat, a Cirrinewald,
rerlin te un magnitic Stadium. No
es una construceiét gegantina coto
Wembley, però és una obra perfecta. realitzada amb una abundor de
gátjans, una concepciés tan clara del
que es volia fer ino encert cl'execuJ:it inalterable, tan acabat. que
;•• -la és una telicitat Seria molt
•dtjar que el nostre Stadium de
:lona fos tan ben jet COM el de
Em sembla. perO, que no ho
:si de bon tres. Essent a casa
• ara fa un any. vaig !tia:serie:ir un parti l de futbol al cato; non
Club Barcelona. Des del meu
situat, per preer,W . a l'esquema de la tribuna cen:sal, cm quedava tapada una llenca
•el camp de joc. En fer remarcar a
amics meus que alto no porfia
..ear ni ami, rodes, em van di e que
:•,. venia d'aquí i que jo era un heme
que mirava massa prim. Quan es
cenen al cap idees -tan confoses i
espanyoles és impossible fer tin
Hm que estigui be. Des de qual: •Iels 30,000 seients que hi ha
-'7,,diuni de Berlín es dominen
.ffilent el camp de joc, la pista
: la pista d'asfalt.
. i • ar t it final del campionat de
d'aquest any ha estat presencial per unes 26.00o persones. Una
ran part de les localitats Inés cates
i•et mares, equivalents a catorze
S SS) ha quedat per venden. Tot. que ha volgut veme el partit
ánal de campionat Fila pogut veme.
Bons seien i s de llotja a set pesseiiis: seients de gradería a catorze
• a les puntes de l'Oval es veien
. es chpes buides. Tots aquests
són preus per localitat i en.. naturalment. La venda de lo•
.s- que us donen dret a seure,
ne no us donen dret a arribar
:1 vostre seient, es una poca' io ! alment desconeguda fora
siteres d'Espanya. L'any panvaig poder veure el partit
:iel campionat espanyol entre
'na i l'Athletic (le Bilbao. a
:opa, perquè no vaig volee
•• deu duros per una localitat
ile un conegut rneu m'oferia de
s ota ma i pretenent fer-me un favor.
quest anv he vist el parti t final del
c:mplonat d'Alemanya per tres pesores i mitja. Berlín te guatee miss d'habitants i Barcelona en te
ilié. A Berlín lii ha mes clubs
. d iel que a Barcelona, i alguns
:ests clubs-dispensi que li di-entine Canons-juguen molt miene els de Barcelona. Perä a
poden veme cl partit final
-:mpionat per ca t orze rals, i a
-na heu de pagar catorze dualmeny's, catorze pessetes. Ese s el país més atrotinat
• per(i a Madrid trobareu seraximples disp o sats a P a --etes per anar a la -en.: Prensa - . Eis primers
• •ans que es ddnin
-• Federació que jo sé, pama Manera brillant cl seu
-portiu. Quan a Barcelona
• un partit final de campionat
.1 camp mig buit podrem dir
•I futbol català comença a

antlt empat, despees de (Ines prolongacions de trenta minuts. Uttinze
clics després va celebrar-se, a Leip-'
zie, un segolt partit attul, identic resultítt que el de Berlín. El reglatnent
(lel campional afémany lisa que en
cas semblinit ser') deelarat caminó el
club que Itagi ree.dlit una puntuació
nullor en el CitintIn t na 1 regionai respectiu. En aquestes condicions el
entupió era l'Ilanilturg.'Peró els directors i els jugadors de l'Hamburg
varen renunciar al titol per acord
unánime. Quan parlen d'aquest fet,
eh, esportins alentanys es trenenmoralment, almenys-el harret.
L'any passat l'Hamburg va ésser
campió d'Alemanya. pera', el Nuremberg no va esser finalista.
Aquest any les coses han :mal malanient per a l'Hamburg. Per dos gols
a cap-el telegraf ja ho den !urce
dit-ha guanyat el Nuremberg. el
qual resta canniiii ,FAletnanya, per
tercera regada en cinc anys. Aquest
fet brillant i rar , guau es Ven jugar
el Nuremberg esdevé fácilment comprensible. Pors clubs Iii den haver
avui al món que„ puguin oferir una
realització tan sistemätica i tan absoluta (le l'esperit del joc com Fact ual campió d'AletMmya. Afegiu-hi
que la valor termita de l'enze !turrenbergues no es pas menyspreable, ni
en conjunt ni individiralment. Es veu
tot seguit ntie
d'entrenament
de l'equip concentrat en el °Me
ras i curt; i els jugador.: nurembcrguesos, sernpre fine tilltt't1/ d'ells, no
en practiquen d'abre. Atléticament,
recluir, és por fort, perä molt rapid.
és a dir, t ot el contrari de Ellanthurg. La linia millor la composen
els davanters, i dintre d'As, els dos
interiors-un d'ells. Trag, reservai l'extrem esquerra, Sutor. en el qual
la submissió a la disciplina del joc
va unida a una v.oluntat i un entusiasme individuals que no decauen ni
un moment: donara gust veure'l jugar, marcat contintutment per tres
hamburguesos, i deixar-se prendre la pilota fins que l'havien tirat
terra per t ercera o (marta segada.
El jugador més coMplet, el portee
Stuldraut. Però la força de l'equip,
com ja hern dit, no són les valors
individuals, sin0 el mètode, la técnica
colleetira, Fescola, l'esperit. El Nuremberg pot presentar-se sense el seu
millor jugador, l'interior esquerra
Popp, i el joc no se'n ressent: la
xarxa esta tan ben tinada que no
s'escorre encara que Se ' ll trenqui Una

malla. Tot al revés del seu adversari
en el campiona t. L'Hamburg es un
equip arnb una "estrella -, el davanter centre Harder, jugador (le primera magnitud certarnent.perä del (mal
el club i l'equip se'n refien massa.
Ferit (le consideraciO a la semi-final
de Breslau, Harder bainia liagut
de jugar. No gens menys l'Hamburg
no va saber prescindir del scu primer jugador. Harder va sortir al
camp coixejant i en tota la tarda
no va tocar pilota; d'aquesta feta
l'Hamburg es va quedar sense línia
davantera. Els nuremburguesos no
es varen deixar desconcertar per la
superioritat física, etnprada a fons,
per(' seyise deslleialtat, dels•contraris,
i la defensa hamburguesa, excellent,
no va poder evitar que la porta, 'non
deficientment deiensaila per Mertens,
fos traspassada per Trag, a la primera part.i per l'interior dreta, Wieder. a la segona, cine minuts abates
:
d'acabar.
En coniunt el partit fou • una pobrissima exhibict6 de futho I, com
gitirehe tots els partits, linals de campEonat. Estä ilemostrat que es una
prova que' no la- resisteixen ni els
nirvis dels professionals angldsos. No
dignen/ els alemanys, molt . menys
capaços que els anglesus de dominar
les passions i els apetits l'er fer
comprt • ndre al lector la quíditat del
partit tutu llama prou amb dir que
no va ésser tirat en teta la tarda
ni tIll sol cop de cantonada. L'Hamburg, cont equip, no va existir. La
porta del Nuremberg fou posada en
perill una sola regada e,u tot el par:
tit: l'interior dreta hamburgués, Fick,
sol, a tres medres de la porta, xuta
a gol amb bita Fänimít. i Stuhlfaut,
avaneant (Mes passes, s'ajup i , a un
metre le FiCis, Moca atith l'estMnac.
No hi llagué altre gran mornent, perit
aquest ion. de &bit, un gran moment.
Per acabar faré constar que en
tota la tardzt no. es va sentir un
sol crit de protesta contra l';trbitre
(Seiler, de Chetnnitil..el qual. degut
a la manca d'ulls al clatell que afiitreix i atligira sempre tots els arbitres ' hl món, va deixar de xiular
unes •nantes mans, uns quants offsidus, etc. Cap' de les decisions de
l'arbitre no va ésser mai protestada
per cap jugadör.'No es va tirar cap
penalty. No es va jugar Mili luid.
No va ésser mai necessari sus/n.11(1re
cl partit durant cinc o deu minuts
per • tal d'esperar que zu un jugador
ajassat al mig del camp ti vingtuis
de gust aixecar -se. En acabar el partit-no pus en coi/temar-Os jugadors harnourguesos van donar a tota
veu els tres -Mirras - a honor del
club guanyador i campiú. Els jugadors del Nuremberg van retirar-se
del camp saludats per y int mil banderes de paper: banderes verinelles
dels seus amics i banderes blaVes dels
hamburguesos.
Eugeni XAMMAR
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els darrers partits no és una cosa passatgera, hl ho aconscgui, batent i'equip
de l'Espanyol, el grial era integral pel
set! milloret.
L'equip dc Gräcia burlis per quatre
visarles i d'una faisó espléndida, la
vigilancia de Zamora; .la seva volunta: i el bon joc desenrotllat, els donaren aquesta ocasió per triornlar sobre els "aseo ". Una noca oro ya que
val més la decidida . voluntat que no
la gran fama.
Cal (lir que l'Espanyol tingué una
primera part descomposta en les seves
linies, treballant únicament la part defensiva. 1112 hagué d'aturar l'empenta
de la davantera europeista. Quant a
la segona pan. sobretot .al seu començament. es rehabilitaren torea mes,
ocasionaut moments perillosíssims a la
potra d'En jaumandreu.
L'Europa. com deixern (lit, treballa foro; la sa ya davantera va ésser
el resort de l'esclata'n victoria sobre
espatiyolista. L'Unir punt flac
111:e litigué:en/ veure en l'equip de Gracia ya ésse: el defensa dret. Balaeiart.
el qual fallä en moltes ocasons. Els
abres jugailers tots estigueren bé.
La primera part dona el resultat
dos gols ' a zero favorables a l'Europa;
el primer l'aconsegul En Cros, després
d'una passada d'Olívella a Alcazar i
aquest a Cros. El segon el iétt En
Cella. després que Zamora havia parat
la pilota d'un centre de Cros, arrabass
saiit-h-hi de les mans i enduent-se-la
(1Ms la xatexa.
Cemeneada la scgona part, l'Espanyol que entera UN jite :tupen:Os i dur,
aconsegui esienrardir un xic l'emrp
europeista i aprofilant-ho, entraren un
gol espW(1:d. obra de Mallorquí. ell
rematar andi el cap una justissima
passada (le Tuanico.
L'Europa, que es reanimé. acrinsegui després un nou gol, de penalty.
que tira mult !té Xavier.
El quart gol l'obtingué lambe' d'una manera (splialdida; apriiiiiä
tala bala que Saprisa no-engaté agaiar,
i sol correguí, cap ai marc, però Zamora volgut' arrabassar-la-hi deis peas,
oir podent-ho aconsegu:r perquè Olivella li venta xut, anant a parar a la
nur xa.
El (farree gel el féu l'Espanyol (le
penalty. encara que creient molt perdonable. i el Yra Zahala, ttn podent
evitar Jaumandreu.
Els equips es presentaren:
Exteopit: .laurnandren. Balac'.art. Alcoriza. Xavier. Maerici, Artísus. Pellicer. Celia, Cros, Media i Alcazar.
Es P att V •1: Zam o ra. Saprisa. "Mentesinos. Traba!, Sanalmja, Caicedn,
Ma:rInt. 21fallorqui, Zaba:a. Mauri i
Juamco.
Tingtn: cura dc l'arbitratge el senyor
Mariné, que ho féu amb rnolt bona
voluntat. per() els oft -sudes form la
reva obsessió.
LA UNIO ESPORTIVA DE SANS
1 EL TERRASSA EMPATEN A
TRES i-lOLS
Al camp de la Unió Esportiva
S:1n: ahir jugaren un partit d'entrenament CI3 equips estnentats.
El partit fou molt interessant, perä
d'una manera més efectiva •a la segon a lee-t. que el San: si 'impesá sobre

FUTROL.
L'ESPANYOL ES BATUT PER
L'EUROPA PER 4 A 2
L'Europa vo!gue demostrar ahir que
seva forma execdent dem o strada en

cts egarencs, aconseguint entrar tres
gols que servirzn per anivellar els tres
que elo [oren entras a la primera part.
L'INCIDENT ENTRE EL JOVENTUT DE LLEYDA 1 LA- FEDERACIO
C3piem dels ‚trans d'ahir una nota
oficiosa sobre vis incidents ocorreguts
entre la Federació i el Joventut de
Lleyda.
La intervenció de la Confederació
Esportiva, que actua com a arbitre per
II l'arranjament d'aquesta qüestiä SemEa que donara una solució harmónica
en aquest plet.
De moceen). diu la nota, queden sense efecte els darrers acords de la Federació evitant que els Clubs federats
no poguessát jugar contra Femientat
=ele, podent, per tant. celebrar partits al seu camp i contra els clubs federats, de la mateixa manera que ho
feien abans (le produir-se Fincidenl.
que avui ja sembla en vies d'una franca solució.
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" Gran companyia còmica del
- Teatro Laxa, de Madrid

ItICARD SIMO RASO
Tarda , a dos quarts de
formidable exit

• CURRITO DE LA CRUZ
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POR LAS NUBES, n Ie Benavente,
i CAMINO ADELANTE,
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sable, tarda, darrera a preus
populars
CURRITO DE LA CRUZ
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AL VELODROM DE LA UNID
ESPORTIVA DE SANS
Ha despertat grandiós interés la
cursa de dees hores a l'americana que
l'Agrupació Catalana de Corredors Ci- pul N11 a eumplailnria.
distes ha organitzat per a (lema a la
nit al Velòdrom de !a Unió Esportiva
(:f; Sans.
divendres. de del/ a onze de I
TEATRE TIVOLI
la nit, al local de la U. E. de Sans,
Grandiosa companyla d'ocarrer de Galilett. 'y es proccdirà a.
perelas i revistes de Josep
la tramesa dels passes de managers.
Juan Cadenas, procedent
LA SUBSCRIPCIO PROJANER
S'Itan rehut nous donatius per a la
Teatro Reina VIctbrla,
sub:cripció oberta a favor d'En Jade Madrid
ner, el qual ha de prendre part a la
'olla a Franea.
Fins avui la quantitat reunida es
divendres, farda, a dos
de 631 pessetes i continnen rehent-se
iptarts de sis..primera resubscripcions a l'estatge de la Unió
presenlarib a prous econbEsportiva de San: (Galilea. 9).
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EL CELOSO EXTREME»
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LA CAMPANA DE GRACIA
EL FILL DE LA 'ARIETE

rama. dissahle. tarda, a dos guamo

Nit, a les den:

de

LA MALA VIDA
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111iits blanco, dc 43 a 44.
Idem mg torea, de 44 a
Ordi, de 29 a 30.
Moresc, de 45 a 46.
Farons, de 44 a 45.
Oserela, tErt a
Preus per pessetes els roo quilos'.
Vins del país, (le 13 a 15.
Ident d'Aragú, de 30 a .35.
Alcohol, de aro a 210.
Misteles, de 74 a 75.
Anissats, de 150 a 350.
Preus per pessetes els ton litres.
Ous, a 275 pessetes la dAzeita

mentats sufragis.
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Gran Teatre Espanyol

Mercat de Tärrega

A. C. S.)

POLIORAMN

Conmanyia oficial de comèdia de/ teatre Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artISUca i d'escena.

SI

Figures
Medalles, Figures 1
allegbriqu es. Gra!
n
;assortit. 3 [ireu els
aparadors.

se celebrarà avui, divendres, dia 20, a dos grarts d'onze
matí, un solemne ofici funeral a la parroquial església de Sant n'en rase de Paule. El president de l'Associació, en nom'propi i en el dels associats adherits a tan
piadós acte, unint-se al del de les famílies dels finats,
agrairà dels seus mies i cereguts l'assistència als es-
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EDMOND DE BRIES
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de festa, de ro a 12 i
5a7

88 e ve
• SO
80 • 81
48 • 80

is. 11. A.

seTaClo 004. 10011n
de Wat; 3 de 15,1118 5 2 croull.

es formes saluanoses (vesn ' s e Manual de

Couníiica,), de

Sitat j d, traduccic;

del

Dt. Peyrí, päsina 8b).
Entre totes les Cremes, la

PASTA
lia

NIX

est,tt elaborada pensant en l'higiene
seu DS cura irritacions,

(le la pell. El

picors, grans, etc. La cara, després
tina, fresca, slt3U,

serme itqUell encarcarament que h fa

111111111111DISMIBBIIIII11114

setnhlai que té e L muscles d' una çola peca,
na aquella cremor tan molesta, de l'afai-

FADEVA

DE

XOCOLATA #

tat a l'antisa.

V1DLIA DE

VAGONS -ARRIBATS
18 de 4d41, 0 de farina; 1 do ouedo.

L

t.l ' afadar-se, It quedara

PI

de
de
de
de

dermatbless aconsellen
emplear les cremes o pastes per a
itaitar, am b preferéncia al sal,t3 i totes

Carmr Pm IV, 553

ea

danting

'huid carro atitd.)

g

184 •• 1.7
115 • 111

.

Polea reinolatut, carreteen.
.
Peina re:001mo. ptas.
TI1110 ¿ti' COCO
„
O al lita 111nOsa. .
(rieu( per 100 kg., aM0 yac,

der ACIO

• • 'o •
t80
. 184

4f; " 47
46 " 47

111

FARRATGES
'..Atrah prancrs
sogonn .

110 a 113
150 5 15 5
18 71
10 "
74 "
Ti " 71
" ee

superficie o X 18 metres,

GAIWOFES

Negra Situaron

Itöja

LLEGUMS
nnnlba

de
de
di
de
do
" kg.

a les deu. Butaques (le primera Hasse, 2 pessütes. Seients
tinos, 1 pessela. 4 rffirPs, 4: E)

drid

Copes Sport.

de

BLATS

de
de
de
de

obres. tres: EI sexo débil, PuBao de rosas, San Juan de Lu &

EL DINERO DEI. DUQUE

ea.
lii :t: eí • eii; il'EXenr8iidis ile
l'li!rtll n i d'Aluinnes de l'Eseo_
la del Trehall ba organitzat tina
um) 'in'
exettesiél al Cante....
II IS die"; 11 1 . 20, 21 i 22, atine
I
rocn ,yrrgut:
Sant
de les AbailesseS, CaMpro..
don. Prats de Alidld, PC/Holla
t hl Canigó
s
g H M) I gi delotitalid s. Veme! - les - 1 la ins. Laborro.
Pt. Maulet. Xalel llefugi i1T11
de Tel. , Coli de la tlarraiia. Puig
Basi utioiilui. Fiints del Fresser. Catedps i Ilibes.

DE L'AZ NCM Wi3 FIC,1 113

Ami

lorut

taqiies de primera classe. a O'80
vétif ints. 'redes les nitres incaWats a 0'50;
nora?. (1'30. Tres

obra de grandiós exit a Ma-

Mercats

MERCAT DE LLOTJA
-. .
FARINES

Companyia de sarsuela
Preus suma-,
ment ecorMMics. Fixeu-vos be,
només es pot defensar omplint
tots ido dies. Primer -actor
•Iireefor: Pere Segura. Tiples,
Maria Severini, Montserrat e..
'adorna, Carme Valar. Primera
a n • I 1, us . %tele! Diaz, Modo«
Cid, Jaume Miret, Bernard Barbera, Pene Vidal, Pau López,
Josep Valor, Josep Este». Mes..
tres. Ortiz de Zärate, Cbsae Vendrell. Debut ilissabte, 2 1 de
s junv, a les cine de la tarda. Bu:.
preus populars.

EXCURSIONISBIE
El Centre Exeursi,,nista tta_
fel CaSZIno1":1 (la I Irga riií,s 1 f ii
i•
is ditintenue una exeursid fí o_
grafiett tI Igmarada, Santa MitHa de Mouthui, Sattluari
Nostra Dona dc Coll Has, CarC1,ves de C st ente. f:aslell
la Robla , La Pobla h t
ia
i Capellanes.
Itenniii: A les 5'30 del matí.
a l'estatii.1 do la Riera de 31a-

,.-ed4.84.414#9.0.04+44.~

de
1 Navarra
de
tastma 1 Menta
de
Exuelnad(ira . . . • •
de
Aodala-la dur (amb ese)
de
Mol . • • •" •
(h .,. en pellone s 100 kg. senil !II
eaniunt Nagd origen.)

TEATRE NOIJ

Teatre Català Romea
Telèfon 3500 A

CICLISME

Preus ceütlönlics.

iN HIN! tE LES ME3 U323 3EINS iflS MORTS

Espectacles

TEA TRES

SANTAIVIAR1A FannICAPITS;
1
Ferran, 34.

$r -17>
.1'7443111a7

• eampionat alemany de futbol
( s tahlert l'any 1903. La guerra
interrompre la celebraci éi dura: • anys. Restablert rally 1920,
la 1,lla ha estat sempre mes dornipels dos clubs que aquest any
disputat la final. Fa dos anys,
ai-emberg i l'Hamburg foren
finalistes. Fou un duel aspre
•• ssa l , al qual l'Hamburg va po• innit un acte que fa honor a
:t alemany. El partit final de
onat, celebre a l'Stadittin
cont aquest any, va acabar-se

El s

M.

GARRIGA

.
C. de/ Carlee.
-- Barcele m a
leffouovenaasevonossemsavamovenamsso.

Demant - ho en dresuertes I perlumet1e5 al

de a'So ?metes tu:

'pou'i

Terrelet-'
pvnticrrsi

•
Divendres, CO de juny de

LA

TRAME COMIC

•

ea Ifflefflelene
lealemeds

•
divendres. tarda,
No H1 HA FUNCIO

Aval.

¡'assaig

per lal de donar ¡loe a
general de la grandiosa revista
criolla

LA EXIME DE UN CANILLITA
NIL

que n'entrenarà disiente
a dos quanta de den . 1. El di-

verlit apropOsIt Acniseme padre
• Ye me arrimé • un pino rerd4;
II. El salnet criollo en un arte El
~arma del Solpú, crearld genial
de Naretsin, III. Le »anima remira
en iln acte 31 Juanete ea un Teflanes seguirles amb Narelsin

eld del osoltat Illteektetoo eap
Pol Sud, inagnific film en el
qual es presenta amb tot luxe
en detall s l'emocionan t pesca
de la helena, la caen de l'elefant
la pesen de 'normes i foguea i lotes les euriositats que
loa al Pol Sud; si neutra&

dol "Quert", mort de l'explorador, la tomba entre ele gele i
el darrer homenatge; Tomaeet
en la aova dele& llar, diles parls
oc broma, -- Diumenge, dues
grans eslrenes.

AMICS DE LA MUSICA

Teatre Barcelona

Avui, divendre s . a tres quarls
de den de la nit,

ALFRED ROMEA

Avui, divenelres, tarda, a un
quart de sis. La formosa co.
media en tres artes, d'Eduarcti Marquina.

~."•-n444.44.44444444.~...

()Mes d'atilors elassics i modem..
Palau de la Mútilos Catalana

CASA WERNER
Honda de ! la

tres
TUBERIAI,cr a t aixades d'aigua, ge diterents diàmetre

Regtstrecla.

centimetres.

t1IPO411.4 pst a dilos,

.ifaraat
i

C3h1133

LAS HERMANAS DE AMOR

Recital de plano per la
superen

El

El equipo de fábrica está valuado en
50 inil/cnes de dólares, y se emplea

6

Obres de Back, Liszt,

darrer dla de la peillcuia

d'artualitat Visto' dele mis d'ha' lía a Barcelona, I IV Jornada de
la interessant serle de grandals
era, La fina de Phospici

999999499.114.990.411.99.9.
444444444/994~4444444.
„.

Monumental - Pedró
Wallcyria
Atui, divendres, COSSeae, /V ea-

Valor Real

i0.4e1

e'

Cilindros

e

Se manufactura pues lo mejor en

coches (12 seis cilindros, especializando catan enormes facilidades en
In manufactura exclusiva de"seises".
Durante 72 años el nombre
Studebaker se destaca corno
rr-‘rea
-'os excelentes.

Piano Scheiphel
Es faciliten invitaeions a la

CASA WERNER

- -

eg

• •

AGENTE GENERALS:

44444~4444~soo+.4
Associacii Intima d/ Cancuis
Dianienge. 2 n le juny. a eleo.
eplarts de sis e ie la f al da , rtee, ital per la gentil pianista Margarlda Chala. Inscripció: Sala
Nt.rarl.

STKVENSON, ROMAGOSA 1 C.11
Valenc.a, 295
SAI O '-Ti 1, lit 0,1 -li
5. PON3.—Pmeig de Gräcia, 54

z
o

Sun1,1 A., 1 litiga
Tacicrao
5 asientoa

alada IfISILLI T BE113131151113003

c3

ICHY CHAL

ESPORTS - -

Les grane cacarea a l'Atrica
Oriental, pellleula de gr an eins-

„

Lu

constantemente un ejercito de 20,000
operarien, para /a construcción de
los automóviles 131,1debaker.

Mozart„ chopin, Gra,
nados i

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohemia

104R1144,e

Excele;:tes Autombeilos de 6 Cilindros

111". THIES1 PREZ

4eeoes000r000peoeeepre+0

Imt

BARCELONA

VIVA Y CATALA
Mts Alto en Motores de

—

Avu1, divendret, larda 1 na, monumental programa. Le s comeelles:
Bondad; La Jara 1 Reas la temo-

15, T81813113 1644 A 1 848A

ta A.

Clicines centrals

Aviai divrildres, dia 20 de

juny

hermanas de amor

MADRID, VALENCIA, SEVI.
A. BARCELONA,
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Uralita, 5.

Universital, 31

gut,

Demà, dissabte. Cuando florezcan los rosales. Nit. Las

lt

95‘arca
PER A REVeST1M Ts t, Xapcs "B" de i20 x 120, 120 x 190 i 120 x 250

per

CUANDO FLOREZCAN 1.03
ROSALES
Nit, a un quart d'onze.
celebrada eoWdia en tres
artes. d'ilenri Bataille. traducció de Salvador Vilare-

: ebria;

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris clar i roig.
( Xaues onuulades Canaleta de 120 x 75, 185 x (141 250 x 114 cm.

PER A COBERTES

IlEcITAL DE GUITARRA

DIAZ-ARTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel Diez de la Haza

—CINEMES

material compost exclusivament amb amiant 1 ciment

CONCERTS : :

: :

1.04445•441~444544441446
14444.4144.0444144.0444~

Companyia de comèdies

ITA

o

' pool;

ne; El que manca

él

volar;

NATACIO

El

terraträmol; Triquitrac cerca PUL
Diunienz,,
Gessetto,
eaP1tvl, La casa del mistan i
..~Mire44444,-~+~~~.
,3444444.99d9•9144.114444.1*

COLISEUM

Piscina del Club flataolis Bar.

oelona
Eseullera do Llevant
Diumenge. dia 2, ti len eine

Diana - Argentina
Excelsior
• Avui. divendres. (marta de La
filia de l'hosplel, Bondat, La
lava, El guarda de Museu, Els

Avui, divendi es, Neue d'Afri.
ea, El padrí de boda, La fIlla de
rhospiol, 4; Una promesa per
dos, Gratitud de Llampec, EJ
vlatge dele pele d'afilia a Bar.
cotona.

Cinema Princesa
N'ta Layetana, número td
Telifon 1371 A.
Local fresc i ele/nodo.

il da projee.cM. Avui, divendres,
larda i lid, programa extram dinari: El presoner de Zenda,
extraordinari film ele gran preFenlariö i algument, elividit en

RTUDEBAKE

D'HONGRIA i
CLUB

• DIGESTIVA•

NATAC:0 3ARCELONA
renens. salts i parlds

Sertei oxllar.rdi p ari ele tramvies i autiminitms, amiests des
ele . la Plata le italalilllvti. igavines des de la Porta n 11, la l'au.

n'Atoo lloro clara al instant

i a 'si arreu stens peral da

Gran Cincurs Illpic
In tern aci o la I

Exlirminades

--

RmAciA PA RADELL.COMte Assalt28

TURO-PARK
Magailies
IrdS Pis

Olier:s

nil. 11/1tching.Wawes. Muntanyes rus.
sea. Plataforma ee la broma.
Auto - round 1 tronta d'alfiles
gran, altnerif q ls. Café resialilarda

inpl

mmunammor
PARC
AB.%

1,15

Pie os Gel

EVITAR AMÓ— ($
141;:
No s'havia pensat, fins ara, en
`5‘,'
presentar un producte capil - lar do•
nant-li la forma de comprimit, que
evita el cost d'un flaseu, avui car,
que is de practica preparació.
El comprimit Sondad al "bar
thum", disolt en un xic d'aigua calenta,
produeix una (oció concentradissima, es
prepari instantiniamcnt 1 no está cxposal a que s'esbra i. El comprunit Sanibc1 al "bay-rhum"
tc la propietat de dilatar suaument eis porus i de penetrar
en el culto cabeUut, que l'absorveix àvidament. Si '1 bulb
capil-lar csti ja atrofiat 1 producix no mis cabells grisos
pel-jicotes, el nodrcix amb excelent sava natural i determina la sortida de cabells vigorosos i flexibles. Fa desaparcia« les pel-licoles que son les destructores deis cabilla, abei com les picor: tan desagradables i que obliguen
a gexts poc urbana. Demts, higienitza i saneja 'la cabeils
mama grasosos o oliosos. El Semi/ni, emplear a temps,
evita la sortida de cabe% grima.
Le celas te 54 CeMpele eo SAIEBINe su • S re742•1 54 %Osas. pSa. vi,
CEO:en genoral:
EatablImernts DALMAU OLIVERES, B. A. - uareolons

g

PRODIXTE3 HOLLINE:
d'HOOLINE Malura

•

1111111•11111111113111111111••••••••11111111•111•311111111111111111•111•11L

Irücritia 11118111) 1 SILO CATALONTI VIES URZNAIRIES
OreeestrIna Sin

hit« Torrens

Avul, divendres, Moda eeleota. Extraordinari programa,
smb tres magnifiques estrenes: Amb el oorrent (exclusiva),
&ama sensanional, per la genial artista Preeeltla Osan; La
eleeelerre e i leepees, etimiea de broma continua, i la precio.
teopédia tideneu.ves ando si mou neme" (exclusiva),
r

INTERESSA SiiBER

=z

arrea/rada per retirar-se del nerrocl, co
ven a tsaltadell. Carrer_Esglesta, 19.

a 050 pessetes es deu primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

loto els que Cateseo de 111.5:71011118(115,

VENEItt, MALAI.TtES

bE LA PELL, AVARIOSI, PEIIILITAT GANITAL, MATI111*, Plio • T4T1, Iii St.'DA 1 RONYONA, que la CLUECA AROOERNA DE LA MERCA re Puntea que pot
°ferie-10e minar e garanties per al guarnir ent räpid i radical de Mirs mals.
ANAL1SIS DE SANO I D'ORINA
CONSULTA: d'11 a 1. EmMEnlest de a 11. CARREd AMPLE, lt, baleoa
docut e retoma de 1.11 mere)

°CATA (Masnou)

Caseta, haixos i un pis amb moMes, junt pelan vinya. Per 'losar julioL agmt, 1 setembre. Ra6: °error Sant ltamon, ti, videferid. de 6 a le
tarda.

la

de ferro, ben muntada;
FuNDICIO g ran local, gran pat.',
amb casa, babilaeld 1 hort, es ven per
MellyS de la natal del que val. Consell
de Cent, num. 99 ,

••n••

LLOGUERS

de teatre eatata,
;u oleu fultnatIva
que Bol donar honra ni an4fre Kure,

EMPRESARIS

e

expan>1..1 n autors 1 a lort, divulgad(' do

m 'era cultura t pront Per a tets1 Es'bit lu a 1-5 Prill.ICIT.AT_Ittiinerte e 13.

,ogona.

COMPRES

PELL, CABELL I SIFILIS

COPA -VEMDA. '2,,crbei;

TORRENT, DENTISTA uPire:

del t n une.

flector F. Monten. dels RoutuaL de Pa.
ele Curto Catalanes. 519. accessorl.

:'t0 OcasPl. gconotnla.

i

lssa, 14. De 14

1 Idas

7.

VENDES

r

ARQ uEs t,btilbtiio ii ;10u5alsieRtt.oelr‘preu.
or.
-

•

-

-

paranoia. d'orean% de ‚liter.
ToRivc
L552 „es mides, en o ellen, Itatt:
Fui a Ludid Itru g uera, Blereta, 28, Barcelona.

c g orasló, es ven.
FRESADORA lea6
.lill cgErnIlt

1: ) SOLARS i..i':•!
rlii PER VENDRE Hy
ijj

uguera. !Peala, Si. Barcelona.

a Iota mena (te 1(qulds,
BOMBES per
ennstruerló fem - esa liar-

d'ffm111
llruguela. luereta, g e. Bareclons.
per a treballar fusta,
MAQUINES Wocasla. Ilaa:Fbi
dElitill Itreguera. Illereta, 28 , Barcelona

den. nopre.onlant reclnaltl:

1

Preste des de ptes. iya el

1. ..1.1

Poden visitar-8e els die.
de testa, de la a a

fer maons

MAQUINES

des de s,swo pinto, al peu
tramvia, trajecte de Ro
cèntims, mole bel-. situats

1.1

Kr a
a me
1 a tdrça motr111. Palma 1 constrorrld traneesee.
r;
InitOns per hora. DeInä: line.

pam quadrat

Preaseele

l'i
N
N

li!i
..,

111

detalls nl representara: PHI
10111 Druguera, Merma. 28. liarre/ona.

a

artista °PUM
inc& de la sentimental pellieula amor de me.
per Ia anuk artista tiedblyie WIttlame.

BOTIGA de
tl .5e. o r7sn fl eirer rnopl nat goac

y

xatt.r i:ANTERo

a 015511 metres tralçada

1111lItIlliilltilliffill1111111110111111illlialillilillIlllill11111.11NIt11111111 n11lil tl1111111111111111[1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

•

grandiosa reinada
it benenet del let-

BARCELONA

UNA PESSETA-PER coRacu..1'50 pessetes

PER A

,1/441

DIVERSOS -

en un rninut amb

Linsecticida PARADELL

als pares de! I leid PI,.
Club (earretei a ele Sin i.ii,'
Dorna, dissable, primer elia
Omnium (4,000 pessetes 1 una
copa)
Segueix obert l'abonarnent pee
a tots els die. del Coneurs a
la taquilla e tel lealre j e Novo_
d'onze a una i
quatre a
viii

co

EXCELENTE PARA MESA

WATEE.POL.0

peonresal,3 per als cabello Mantel 5.•
dues jornades, projeetant_se la
OROILATORI (echa 1 lOoaas,,) O - POLVOS (mol, adherente 750 Tre Inaere+sauls rombats
CREMA
(evite lee err
primera, erearth dels &delires
A1OUA DENIIPRIC A (tn compremits •
I :re , unlables r5)11, entes
eferreeeenlel: - 13A1 HOL MON niy v (seis minerais por al, t [in>, de patas):
.5. ccflizares rolara
metiste.; Alice Terry, itiirtearit
Araell: l'ere Sitea rolde%
jala • SANIEEL (comprlmlis al bay-rhurn per o revine« cl saben) no.
La Mare, Ramon Navarro, Le10,4 Giruni , o. 1 a/1 ree
i d'alt rei; El terror,
wia Si
Dmem depara' • eemaei
t'espite, de ta Nota
fstuose ns
grandids i extraorylinani film
CANPIONS OS L'AMI
lEetablIment• DALMAU OLIVERES, 9. A.
en la pendltima evhiblelA eue
itramatie de. gran enlodó. InPA1511C
DI
L'INDUSTRIA. le .13ARCELONA
rolaran els inett elitooloitan t.
lerpeetat per la divina artista
aire% it› treball' datnitu t el rable,
Perla Blanca; Carrera
•xpedl-

1

MAGYAR ATLETIC CLUB

germana Cataclismo.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

ESTE ES EL AÑO DEL

la larda

Cl-dnpetieiO internacional entre

Telefon 3535 X

Aviii. divendres, estrena
de La illa del tresor, uer
Shirley Mason: exit grandiera de El repatelat, coneedia dP1 Programa &furia,
por Douglas Me. Lean: Novetats universal número
106 i Fes.me un petó; Ca.
refina, c.lierilea, por Doldey
Nernon.
Aviat: Una ereacid de la
famosa Mae Murray m'ab t.
David Powell.

una

SEMIFIXA

lona. A vapor
(:arrer de la

citncia, vean 75._ 1 O. 51.1 ,

Es

Ven casa, planta bah*

15,5Ubine v.vz
38. S. O.

per
mimen)

100 IIP.

Indepen-

11

Correr .Pere IV, 313
iill

I primer pie,

IesrÓr:"IrPtiselbol:

TAPISSOS Pm".
1.1 ea"
""
Importara
d'Eepanya
I e/Tienta& en tentamos reltglOg na Emn•

tIc16 permanent C queme a PoSt, pro
‚ als. uteugi Wat/. elC• ellarlcaele Uel IÌ laf I
motnurea.—Ne maree aseas mur
semi. cese. V. IloottiMun lettea.
45181 PMWeetliM).

A

preus mai vistos
PRIMOR

Pasealde Ilseardi
(Rambla - Playa Retal)

